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การแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคกุ้งทะเลในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง มีสาเหตุหลักจากการเคลื่อนย้ายกุ้ง
ทะเลมีชีวิต ซ่ึงหากมีการตรวจคัดกรองโรคก่อนเคล่ือนย้าย สามารถลดความเส่ียงของการเกิดโรคระบาดได้ งานวิจัย
ฉบับนี้จึงด าเนินการตรวจคัดกรองเชื้อก่อโรคกุ้งทะเลที่ส าคัญ ได้แก่ เชื้อไวรัส WSSV, IHHNV, YHV, TSV, IMNV, 
SHIV เชื้อแบคทีเรีย VpAHPND และเชื้อไมโครสปอริเดีย EHP ในฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลของประเทศไทย และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคกุ้งทะเลและการจัดการฟาร์มตามหลัก biosecurity ขั้นพื้นฐาน ออกแบบ
การศึกษาแบบตัดขวาง (cross-sectional study design) เก็บข้อมูลในฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเลทั้งหมด 
จ านวน 390 ฟาร์ม ที่มีกิจกรรมการผลิตช่วงวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 10 พฤษภาคม 2562 โดยการเก็บตัวอย่าง
ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคที่ก าหนดและจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคและการจัดการฟาร์มตามหลัก biosecurity ขั้นพื้นฐานโดยใช้ univariate tests 
(Fisher’s exact test) 

ผลการศึกษาพบว่ามีฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเลติดเชื้อก่อโรคที่ก าหนด 95 ฟาร์ม จากจ านวน
ฟาร์มทั้งหมดที่เข้าเก็บตัวอย่างได้ 245 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 38.78 ความชุกของโรคติดเชื้อ EHP มากที่สุด ร้อยละ 
17.96 รองลงมา คือ WSSV, VpAHPND และ IHHNV ร้อยละ 13.06, 3.27 และ 1.63 ตามล าดับ ความชุกของโรค  
ติดเชื้อ WSSV ร่วมกับ EHP ร้อยละ 1.22 เชื้อ WSSV ร่วมกับ VpAHPND ร้อยละ 0.82 เชื้อ IHHNV ร่วมกับ EHP
ร้อยละ 0.82 แต่ไม่พบเชื้อ TSV, YHV, IMNV และ SHIV ในตัวอย่างที่ทดสอบ จากการวิ เคราะห์ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ของการเกิดโรคและการจัดการฟาร์มตามหลัก biosecurity ขั้นพื้นฐาน พบว่าการเลือกใช้พ่อแม่พันธุ์
และลูกกุ้งปลอดโรคและมีเอกสารผลการตรวจ มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคติดเชื้อในฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล
กุ้งทะเลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p - value< 0.05 มีค่า odds ratio เป็น 0.45 (95% CI = 0.2 – 0.99) หรือ
กล่าวได้ว่าโอกาสที่ฟาร์มที่มีการเลือกใช้พันธุ์กุ้งที่ปลอดโรคและมีเอกสารผลการตรวจจะติดเชื้อลดลง 0.45 เท่า หรือ
ลดลงร้อยละ 55 ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญอย่างมากในการเลือกใช้พันธุ์กุ้งควรมาจากแหล่งที่ผ่าน
การตรวจรับรองแล้วว่าไม่พบเชื้อก่อโรคที่ส าคัญ
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Movements of live shrimp are the potential route for disease transmission in shrimp 
industry, which the risk for disease transmission can be decreased by the pathogen screening prior 
to the introduction of shrimp into establishments. In Thailand, the cross-sectional study is set up 
for two objectives. First objective is to evaluate the prevalence of serious shrimp pathogens, i.e. 
WSSV, IHHNV, YHV, TSV, IMNV, SHIV, VpAHPND and EHP. Another objective is to determine the 
association between disease occurrence and basic biosecurity practices using univariate tests 
(Fisher’s exact test). The survey and data collection were conducted on 245 of 390 hatchery and 
nursery establishments during the period from 1 April 2019 to 10 May 2019. 

The results of the study showed that, of the 245 overall establishments, which had 
activities in shrimp producing, 95 (38.78%) were infected by the serious shrimp pathogens. The 
highest prevalence was EHP (17.96%). The prevalence rates of WSSV, VpAHPND and IHHNV were 
lower at 13.06, 3.27 and 1.63%, respectively. The co - infections of WSSV/EHP, WSSV/VpAHPND and 
IHHNV/EHP were found at prevalence 1.22, 0.82 and 0.82%. Whereas, the TSV, YHV, IMNV and SHIV 
were not detected in the survey. To evaluate the basic biosecurity practice-based risk factors, the 
univariate test results indicated that a good selection of shrimp sources with the availability of 
disease test report is the factor associated with the occurrence of shrimp pathogens in the 
hatchery and nursery establishments (p-value < 0.05, odds ratio = 0.45, 95% CI = 0.2 – 0.99). It can 
interpret that the establishment that undertakes the good selection of shrimp sources with the 
availability of disease test report has lower chance of disease infection 0.45 times or 55% 
decreased. Therefore, the establishment owner should pay more consideration in choosing the 
source of shrimp. Also, the shrimp should be verified that is free from the serious pathogens.  

Key words: Epidemiology, Disease surveillance, Risk Factor
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ประเทศไทยเคยเป็นประเทศท่ีส่งออกกุ้งทะเล
เป็นอันดับต้นของโลกมานับสิบปี ผลผลิตกุ้งส่วนใหญ่กว่า 
80 เปอร์เซ็นต์ น ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งออกไป
ยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศยุโรป 
และเอเชีย ในช่วงปี พ.ศ.2549 – 2555 ประเทศไทยมี
ผลผลิตกุ้งจากฟาร์มเลี้ยงสูงถึงปีละประมาณ500,000 –
600,000 ตัน มีมูลค่าการส่งออกเกือบหนึ่งแสนล้านบาท 
เนื่องจากมีการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลโดยใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น (กรมประมง, 
2557) แต่ผลพวงท่ีเกิดขึ้นจากการเพิ่มศักยภาพการผลิต
กุ้ง คือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงมาอย่าง
ยาวนานและการเกิดโรคระบาด โดยในระยะ 5 – 6 ปี     
ท่ีผ่านมา เกิดโรคระบาดหลายชนิดส่งผลให้ผลผลิตกุ้ง
ลดลงเหลือไม่ถึง 300,000 ตันต่อปี (กรมประมง, 2560; 
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง , 2561) ในปี พ.ศ.  2561 
ปริมาณผลผลิตกุ้ งทะเลท่ัวโลก 3 ,225 ,000 ตัน ซึ่ ง
ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ อินเดีย เอกวาดอร์ จีน 
และเวียดนาม ส่วนประเทศไทยมีผลผลิตกุ้งจากฟาร์ม
เลี้ยงเพียง 298,000 ตัน หรือร้อยละ 9.24 ของผลผลิต
โลก มูลค่าการส่งออก 58,320.16 ล้านบาท (กลุ่ม
เศรษฐกิจการประมง, 2562; สมาคมกุ้งไทย, 2561) โดย
ปัญหาท่ีประเทศไทยประสบ คือ ขาดพันธ์ุกุ้งท่ีดี ขาด
แคลนวัตถุดิบกุ้ง และต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่า
ประเทศอ่ืน ๆ (กลุ่มเศรษฐกิจการประมง, 2561; สุทธิดา 
และ สมถวิล, 2561)

ปัญหาโรคระบาดเป็นอุปสรรคส าคัญท่ีท าความ
เสียหายให้กับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างมาก 
เนื่องจากเชื้อก่อโรคสามารถแพร่กระจายไปท าให้เกิด
โรคในพื้นท่ีเลี้ยงกุ้งเป็นวงกว้าง ในปัจจุบันนี้โรคติดเชื้อ
ในกุ้งทะเลท่ีส าคัญมีหลายชนิด ได้แก่ โรคตับวาย
เฉียบพลันหรือโรคตายด่วนท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
Vibrio parahaemolyticus สายพันธ์ุสร้างสารพิษ

(VpAHPND) และโรคตัวแดงดวงขาวท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส
Whitespot syndrome virus (WSSV) นอกจากนี้ยังมี
โรคอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อผลผลิตกุ้งทะเล คือโรคท่ี
เ กิ ด จ า ก ก า ร ติ ด เ ชื้ อ ป ร สิ ต  Enterocytozoon
hepatopenaei (EHP) (Shinn et al., 2018) และโรค
ติด เชื้อไวรัส อ่ืน ๆ ซึ่ ง เชื้อก่อโรคเหล่านี้ สามารถ
แพร่กระจายได้หลายเส้นทาง เส้นทางท่ีส าคัญ คือ การ
เคลื่อนท่ีของกุ้งมีชีวิตจากแหล่งท่ีติดเชื้อ (de la Peña, 
2004; Nur’aini, 2009) ซึ่งหากไม่มีการจัดการฟาร์ม
และการป้องกันโรคท่ีดีอาจไดร้บัเชื้อและเกิดโรคในฟารม์
เลี้ยงกุ้งท าให้ผลผลิตเสียหาย ส่งผลให้ไม่สามารถ
ประมาณการหรือวางแผนการผลิตกุ้งของประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ในอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งทะเลนั้น ฟาร์ม
เพาะพันธ์ุและอนุบาลถือเป็นกิจกรรมต้นน้ าในห่วงโซ่
การผลิต ซึ่งหากควบคุมให้มีการผลิตลูกกุ้งคุณภาพและ
ปลอดจากเชื้อก่อโรค จะสามารถลดความเสี่ยงการ
แพร่กระจายเชื้อก่อโรค ท้ังโรคท่ีมีอยู่แล้วในประเทศท่ียัง
เป็นปัญหาส าหรับการเลี้ยง และโรคอุบัติใหม่ท่ียังไม่มี
รายงานในประเทศ (Kibenge, 2019) ถึงแม้ประเทศไทย
จะมีมาตรการควบคุมโรคจากต่างประเทศโดยการตรวจ
กุ้งน าเข้าและส่งเสริมให้ฟาร์มภายในประเทศมีการ
จัดการฟาร์ม ท่ีดีตามมาตรฐานจี เอพี หรือซี โอซี 
(Yamprayoon and Sukhumparnich, 2010) แต่ยัง
ไม่เพียงพอท่ีจะรับประกันได้ว่าจะไม่มีโรคเกิดขึ้นใน
กระบวนการเลี้ยงหรือจะไม่มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น การ
ตรวจคัดกรองเชื้อก่อโรคกุ้งทะเลในฟาร์มเพาะพันธ์ุและ
อนุบาล จึงมีความส าคัญท่ีท าให้ได้ลูกพันธ์ุกุ้งท่ีมีคุณภาพ
ดี มีความแข็งแรง ปลอดโรค ท าให้ค้นพบเชื้อตั้งแต่      
ลูกพันธ์ุ ช่วยลดความเสี่ยงของการน าเชื้อก่อโรคจากลูก
พันธ์ุสู่ฟาร์มเลี้ยง (Flegel, 2019) และลดต้นทุน       
การผลิตกุ้งในฟาร์มเลี้ยงจากปัญหาของโรคและการ     
ใช้ยาต้านจุลชีพ 
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งานวิจัยฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของโครงการเฝ้า
ระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของกรมประมง 
โดยออกแบบการศึกษาทางระบาดวิทยาอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประเมินความชุกของเช้ือก่อโรคกุ้งทะเลท่ีส าคัญ 
จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ White spot syndrome virus 
(WSSV),Infectioushypodermaland 
haematopoietic necrosis virus (IHHNV), Yellow 
head virus (YHV), Taura syndrome virus (TSV), 
Infectious myonecrosis virus (IMNV), Shrimp 
IridescentVirus (SHIV), Vibrio parahaemolyticus
VpAHPND แ ล ะ  Enterocytozoonhepatopenaei
(EHP) โดยเป็นเช้ือท่ีก่อให้เกิดโรคระบาดในกุ้งทะเล
ตามประกาศพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ .ศ. 
2558 และเช้ือก่อโรค 6 ใน 8 ชนิดน้ียังอยู่ในบัญชี
รายช่ือโรคขององค์การสุขภาพสัตว์โลกหรือ OIE ด้วย 

ท าให้ทราบความชุกของโรคติดเช้ือท่ีส าคัญในฟาร์ม
เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเลของประเทศไทย ซึ่งเป็น
แหล่งของการแพร่กระจายของเ ช้ือได้ (sourceof 
infection) และประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด
โรคติดเช้ือกุ้งทะเลและปัจจัยทางด้าน biosecurity ข้ัน
พื้นฐานในฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล ผลท่ีได้
จากการวิจัยครั้งน้ีสามารถน าไปใช้ในการวางมาตรการ
ควบคุมและเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเล และลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรคแพร่กระจายในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเลของประเทศไทย ซึ่งจะท าให้ประเทศไทย
สามารถผลิตกุ้งได้ตามเป้าหมายท้ังด้านปริมาณและ
คุณภาพ สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้าและ
สามารถแข่งขันในตลาดโลก
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1. กำรวำงแผนกำรทดลอง
ในงานวิจัยฉบับน้ีออกแบบการวิจัยแบบ

ตัดขวาง (cross-sectional study design) ด าเนินการ
ในช่วงฤดูการผลิตระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง 
10 พฤษภาคม 2562 เป็นเวลา  40 วัน ในฟาร์ม
เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม
และกุ้งกุลาด าของประเทศไทย จ านวน 390 ฟาร์ม 
(หน่วยของระบาดวิทยา : ฟาร์ม) ครอบคลุมพื้นที่ผลิต 
22 จั งหวัด  ได้แก่  ตราด จันทบุ รี  ระยอง ชลบุ รี 
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ตรัง 
กระบี่ พังงา และภูเก็ต รวบรวมรายช่ือฟาร์มท้ังหมด
จากฐานข้อมูลของกรมประมง จ านวน 2แหล่ง ได้แก่ 
ฐานข้อมูลฟาร์มมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีดี 
และฐานข้อมูลการเคลื่อนท่ีของกุ้งทะเล ผู้วิจัยใช้
ประชากรฟาร์มท้ังหมดในการศึกษา เพื่อลดปัจจัยกวน
ทางด้านการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์มท่ีแตกต่าง
กัน (heterogeneity)โดยฟาร์มขนาดเล็กจะมีการ
ลงทุนด้าน biosecurity เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
น้อยกว่าฟาร์มขนาดกลางและใหญ่ ตามล าดับ (Walker 
and Mohan, 2009)
2. กำรเก็บตัวอย่ำง

เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ประมงในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ
เขตท่ีต้ังฟาร์ม เข้าเก็บตัวอย่างในฟาร์มเพาะพันธุ์ และ
อนุบาลกุ้งทะเลที่มีกิจกรรมการผลิตในช่วงเวลาท่ีศึกษา
ตามรายละเอียดดังน้ี

1. ประเภทฟำร์ม
1) ฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งทะเล เป็นฟาร์มท่ีด าเนิน

กิจกรรมเพาะพันธุ์กุ้งจากพ่อแม่พันธุ์จนได้ผลผลิตลูกกุ้ง
ระยะนอเพลียส ตัวอย่างท่ีเก็บ ได้แก่ พ่อแม่พันธุ์       
นอเพลียส และอาหารสด โดยพ่อแม่พันธุ์จะตัดขาว่าย
น้ าและเก็บข้ีกุ้งเพื่อไม่ท าให้กุ้งตายเน่ืองจากมีราคาสูง

2) ฟาร์ม เพาะพันธุ์ และอนุบาลกุ้ งทะ เล       
เป็นฟาร์มท่ีด าเนินกิจกรรมเพาะพันธุ์กุ้งจากพ่อแม่พันธุ์
จนได้ผลผลิตลูกกุ้งระยะนอเพลียส และท าการอนุบาล
ต่อไปจนลูกกุ้งเจริญเติบโตถึงระยะโพสลาวาร์ (PL)
ตัวอย่างท่ีเก็บ ได้แก่ พ่อแม่พันธุ์ นอเพลียส ลูกกุ้งระยะ 
PL และอาหารสด 

3) ฟาร์มอนุบาลกุ้งทะเล เป็นฟาร์มท่ีด าเนิน
กิจกรรมอนุบาลลูกกุ้งต้ังแต่ระยะนอเพลียส    จน
เจริญเติบโตถึงระยะ PL ตัวอย่างท่ีเก็บ ได้แก่ ลูกกุ้ง
ระยะ PL

2. วิธีกำรเก็บตัวอย่ำง
2.1 ตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
สอบถามข้อมูลจ านวนพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในโรง

เพาะพันธุ์ ณ วันท่ีจะเข้าเก็บตัวอย่างเพื่อน ามาประเมิน
จ านวนตัวอย่างกุ้งท่ีจะต้องเก็บ โดยก าหนดระดับความ
ชุกของโรค (prevalence) ท่ี 5%
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2.1.1 การเก็บขาว่ายน้ า 
1) เก็บขาว่ายน้ าพ่อแม่พันธุ์กุ้ง โดยการตัดขา

ว่ายน้ ากุ้ง 5 ตัว รวมเป็น 1 ตัวอย่าง เช่น จ านวน
ตัวอย่างท่ีต้องสุ่ม 60 ตัว แยก 5 ตัวต่อตัวอย่าง = 12 
ตัวอย่างวิเคราะห์ต่อฟาร์ม รายงานผลแยกแต่ละ
ตัวอย่างให้ชัดเจน กรณีมีบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์มากกว่า 6
บ่อ ให้สุ่มเก็บ 6 บ่อ กรณีมีน้อยกว่า 6 บ่อ เก็บทุกบ่อ 

2) เก็บตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์กุ้งโดยใช้กรรไกร   
ท่ีปลอดเช้ือตัดขาว่ายน้ าท่ีไม่ใช่คู่แรก จ านวน 1 - 2 ขา
ต่อตัว ใส่หลอดท่ีมี 95% แอลกอฮอล์ (Ethanol) โดย
ใช้ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 10 เท่าของตัวอย่าง 

3 )  น า ตั ว อ ย่ า ง แ ช่ เ ย็ น ข ณ ะ น า ส่ ง
ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเช้ือ WSSV, IHHNV, YHV, 
TSV, IMNV และ SHIV

2.1.2 การเก็บข้ีกุ้ง
1) เก็บ ตัวอย่า ง ข้ี  (feces) พ่อแม่พันธุ์กุ้ ง 

ฟาร์มละ 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างละประมาณครึ่งหลอด 
1.5 ml microtube หรือไม่น้อยกว่า 1 กรัม โดยสุ่ม
จากบ่อเดียวกับบ่อท่ีเก็บขาว่ายน้ าพ่อแม่พันธุ์ น าข้ีกุ้งท่ี
สภาพยั ง เป็ นเส้น ไม่ เปื่ อยยุ่ ย ใส่ หลอด ท่ีมี  95%
แอลกอฮอล์ (ethanol) โดยใช้ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่
น้อยกว่า 10 เท่าของตัวอย่าง 

2 )  น า ตั ว อ ย่ า ง แ ช่ เ ย็ น ข ณ ะ น า ส่ ง
ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเช้ือ VpAHPND และ EHP

2.2 เก็บ ตัวอย่ า งลูกกุ้ ง ระยะนอเพลียส 
1) เก็บตัวอย่างนอเพลียสฟาร์มละ 3 ตัวอย่าง 

ตัวอย่างละไม่น้อยกว่า 0.1 กรัม (ประมาณ 5,000
นอเพลียส โดยสุ่มเก็บตามจ านวนบ่อนอเพลียสท่ีเลี้ยง
ในฟาร์ม กรณีมีมากกว่า 3 บ่อ ให้สุ่มเก็บ 3 บ่อ กรณีมี
น้อยกว่า 3 บ่อ เก็บทุกบ่อแยกเป็น 3 ตัวอย่าง

2)  เก็บตัวอย่ างลูกกุ้ ง ใส่หลอดท่ีมี  95%
แอลกอฮอล์ (ethanol) โดยใช้ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่
น้อยกว่า 10 เท่าของตัวอย่าง

3) น าตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจโรค
ท่ีก าหนด WSSV, IHHNV, YHV, TSV, IMNV, SHIV, 
VpAHPND และ EHP

2.3 การเก็บตัวอย่างลูกกุ้งระยะโพสลาวาร์ 
(PL)

1) เก็บตัวอย่างลูกกุ้งมีชีวิตท่ีเลี้ยงอยู่ในโรง
อนุบาล (PL1-ระยะก่อนจ าหน่ายให้บ่อเลี้ยง) จ านวน 3 
ตัวอย่างต่อฟาร์ม  ตัวอย่างละ 150 ตัว กรณีมีกุ้งเลี้ยง
อยู่มากกว่า 3 บ่อ ให้สุ่มเก็บ 3 บ่อ เป็น 3ตัวอย่าง 
กรณีมีบ่อเลี้ยงน้อยกว่า 3 บ่อ เก็บตัวอย่างจากทุกบ่อ
แยกให้ได้ 3 ตัวอย่าง

2)  เก็บตัวอย่ างลูกกุ้ ง ใส่หลอดท่ีมี  95%
แอลกอฮอล์ (Ethanol) โดยปริมาณแอลกอฮอล์ไม่น้อย
กว่า 10 เท่าของตัวอย่าง

3) น าตัวอย่างล าเลียงส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อ
ตรวจเช้ือท่ีก าหนด ได้แก่ WSSV, IHHNV, YHV, TSV, 
IMNV, SHIV, VpAHPND และ EHP

3. กำรส่งตัวอย่ำง
เมื่อเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ประมงในพื้นท่ีเข้าไป

เก็บตัวอย่างในฟาร์มเรียบร้อยแล้ว จะรีบส่งตัวอย่างไป
ยังห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคของกรมประมง     
ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีจ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 
จั น ท บุ รี  ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า  ก รุ ง เ ท พ  ส มุ ท ร ส า ค ร 
ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล กระบี่ และ
ภูเก็ต โดยส่งตัวอย่างตรวจเช้ือก่อโรคจ านวน 8 ชนิด
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* OIE listed diseases (2019)
** SHIV มีรายงานการเกิดในประเทศจีนในปี 2561 (Qiu et al., 2017) และ IMNV มีรายงานการเกิดในประเทศบราซิล 
อินโดนีเซีย และอินเดีย ในปี 2546, 2549 และ 2560 ตามล าดับ (Poulos et al., 2006; Senapin et al., 2007;
Nur’aini, 2009; Sahul Hameed et al., 2017)

3. กำรตรวจวิเครำะห์เชื้อก่อโรค
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เช้ือก่อ

โรค 8 ชนิดในตัวอย่างต่าง ๆ ใช้เทคนิค Real - time
PCR ซึ่งมีความไวสูงในการตรวจหาเช้ือปริมาณน้อย ๆ 
เพื่อให้การคัดกรองมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ยกเว้นการ
ตรวจเช้ือ EHP ซึ่งยังไม่มีวิธีตรวจด้วยเทคนิคน้ี วิธีการ
ตรวจอ้างอิงตามศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา(2561) 
ดังแสดงในตารางท่ี 1 โดยเทคนิค real - time PCR 
ตามคู่มือการตรวจโรคสัตว์น้ าด้วยเทคนิค real - time 
PCR กรมประมง เป็นวิธีการตามท่ี OIE ก าหนดในการ
ตรวจเช้ือ 4 เช้ือ ได้แก่ WSSV (Durand and 

Lightner, 2002), IHHNV (Tang and Lightner, 
2001), TSV (Tang et al., 2004), VpAHPND (Han et 
al.,2015) และการตรวจอีก 4 เ ช้ือ ใช้วิธีการตาม
เอกสารวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ได้แก่ YHV(Tang 
and Lightner, 2001), IMNV (Liu et al., 2013) และ
SHIV (Qiu et al., 2018) ส าหรับเช้ือ EHP ตรวจด้วย
วิธีการ nestedPCR ตามคู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์
น้ าด้วยเทคนิค PCR ของกรมประมง ซึ่งเป็นวิธีการท่ี
อ้างอิงตามเอกสารวิชาการท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ โดย 
Jaroenlak et al. (2016)

ตำรำงที่ 1 เช้ือก่อโรคในกุ้งทะเลที่ก าหนดและวิธีการตรวจ 
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4. กำรเก็บข้อมูล Biosecurity
ปั จ จั ยท า ง ด้ า น  biosecurity ข้ั นพื้ น ฐ า น        

ในฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล ถูกรวบรวมโดย
ใช้แบบสอบถาม โดยเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ประมงในพื้นท่ี      
ท่ีเข้าไปเก็บตัวอย่างในฟาร์ม ประกอบด้วยค าถาม    
ปลายปิดจ านวน 13 ข้อ หัวข้อค าถามสอดคล้องตาม 
Flores et al. (2015), Moss et al. (2012), Pruder
(2004) and Yanong and Erlacher - Reid (2012)
ระหว่างการตอบแบบสอบถามได้เปิดให้ผู้ให้สัมภาษณ์
ได้อธิบายได้อย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้สัมภาษณ์
ตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง

5. กำรวิเครำะห์ผล
5.1 ผลการตรวจท่ีได้จากห้องปฏิบัติการจะ

จ าแนกเป็น “ติดโรค” หมายถึง ผลตรวจเช้ือก่อโรค
ชนิด ใดชนิดห น่ึ ง ใน  8 ชนิด  แล้ ว ให้ผลพบเ ช้ือ 
(Positive; +ve) และ “ไม่ติดโรค” หมายถึง ผลตรวจ
เช้ือก่อโรคทั้ง 8 ชนิด แล้วไม่พบเช้ือ (Negative; -ve)
น าผลที่ได้มาประเมินความชุกของโรค ซึ่งเป็นสัดส่วน
ของฟาร์มที่ติดโรคต่อจ านวนฟาร์มเพาะพันธุ์และ
อนุบาลกุ้งทะเลที่ศึกษาทั้งหมด (ค่าร้อยละ) น าเสนอ
การแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ในรูปแบบของกราฟ
แท่งและแผนภาพประเทศไทย

5.2 วิเคราะห์ปัจจัยทางด้าน biosecurity ข้ัน
พื้นฐานในฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล ใช้ระบบ
ตั ว เ ล ข ไ บ น า รี แ ป ล ง ข้ อ มู ล ท่ี ร ว บ ร ว ม ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถาม ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด
โรคติดเช้ือกุ้งทะเล (1 = ติดโรค, 0 = ไม่ติดโรค)

ปัจจัยทางด้าน biosecurity ข้ันพื้นฐานท่ีศึกษามีดังน้ี
1) การเลือกใช้ลูกพันธุ์ปลอดโรคและมีเอกสาร

ผลการตรวจ (B1, มี = 1 ไม่มี = 0)
2) การควบคุมการเข้าออกและการเคลื่อนย้าย

ของกุ้งภายในฟาร์ม เช่น จดบันทึกการเคลื่อนย้ายกุ้ง 
หรือเก็บหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าสวยงามเพื่อ
การส่งออก หรือ จสน. (B2, มี = 1 ไม่มี = 0)

3) แนวรั้วโดยรอบเพื่อป้องกันบุคคลภายนอก
และสัตว์พาหะเข้ามาในฟาร์ม (B3, มี = 1 ไม่มี = 0)

4 )  ก า ร ก า จั ด เ ช้ื อ โ ร ค ท่ี อ า จ ติ ด ม า กั บ
ยานพาหนะ เช่น มีการล้างล้อรถยนต์ด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ
ก่อนเข้าฟาร์ม เป็นต้น (B4, มี = 1 ไม่มี = 0)

5) ระบบควบคุมสุขอนามัยของผู้ เข้าเยี่ยม
ฟาร์มและผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม (B5, มี = 1 ไม่มี = 0)

6) การเตรียมน้ าก่อนใช้ โดยใช้น้ าท่ีสะอาดและ
ผ่านการก าจัดเช้ือด้วยสารฆ่าเช้ือก่อนน าไปใช้ (B6, 
มี = 1 ไม่มี = 0)

7) การท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ทุกครั้ง 
(B7, มี = 1 ไม่มี = 0)

8) การตรวจวินิจฉัยโรคและบันทึกผล (B8, 
มี = 1 ไม่มี = 0)

9) การป้องกันสัตว์ท่ีเป็นพาหะของโรค เช่น ปู 
นก เป็นต้น ไม่ให้เข้าในบ่อเลี้ยง (B9, มี = 1 ไม่มี = 0)

10) การก าจัดเช้ือในน้ าด้วยสารฆ่าเช้ือก่อน
ปล่อยออกภายนอกฟาร์ม (B10, มี = 1 ไม่มี = 0)

11) การฝึกอบรมด้าน biosecurity ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน (B11, มี = 1 ไม่มี = 0)

12) มาตรการควบคุมและป้องกันโรคบน
พื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง (B12, มี = 1 ไม่มี = 
0)

13) แผนฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดโรคระบาด
(B13, มี = 1 ไม่มี = 0)
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรค   
ติดเช้ือกุ้งทะเลและข้อมูลปัจจัยทางด้าน biosecurity
ข้ันพื้นฐาน ด้วยวิธี univariate tests (Fisher’s exact 
test) และเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ทางสถิติ ปัจจัยท่ีมี 
p-value น้อยกว่า 0.1 ด้วย Fisher’s exact test ถูก
คัดเลือกมาวิเคราะห์ multivariate analysis (logistic 
regressionmodelling) โมเดลเริ่มต้นโดยการคัดเลือก
ตัวแปรพยากรณ์เข้ามาทีละตัว เริ่มต้นท่ีตัวแปรท่ีมีค่า 
p-value น้อย ท่ีสุดไปหามาก (forward selection)
ตัดสินใจโมเดลท่ีดีท่ีสุดโดยใช้เกณฑ์ของค่า Akaike 
Information Criteria (AIC) มีจุดมุ่งหมาย คือ หา
โมเดลท่ีท าให้ค่า AIC ลดลง ก าหนดให้ค่า p-value ที่
น้อยกว่า 0.05 เป็นค่า ท่ีมี นัยส า คัญทางสถิติ การ
วิเคราะห์ท้ังหมดใช้โปรแกรม R ซึ่งเป็น open source 

software ท่ีนิยมใช้ท่ัวไปในงานวิจัยทางสถิติ
สรุปผลโดยใช้ค่าอัตราส่วนปัจจัยเสี่ยง (oddsratio 
หรือ OR) เป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วนของการติด
โรคและไม่ติดโรคในกลุ่มท่ีได้รับปัจจัยเสี่ยงและไม่ได้รับ
ปัจจัยเสี่ยง พร้อมค่า 95% confidence intervals ซึ่ง
ค่า OR น้ีเหมาะสมกับการใช้ประเมินปัจจัยเสี่ยงท่ี
สัมพันธ์กับโรคท่ีพบได้น้อย (rare diseases) (Schmidt 
and Kohlmann, 2008) สามารถแปลผลได้ดังน้ี

OR > 1 โอกาสติดเช้ือในกลุ่มท่ีได้รับปัจจัย
เสี่ยงสูงกว่า

OR < 1 โอกาสติดเช้ือในกลุ่มท่ีไม่ได้รับปัจจัย
เสี่ยงสูงกว่า

OR = 1 ได้หรือไม่ได้รับปัจจัยเสี่ยงโอกาสติด
เช้ือเท่ากัน

1. ผลกำรตรวจคัดกรองเชื้อก่อโรคในกุ้งทะเลใน
ฟำร์มเพำะพันธุ์และอนุบำล

1.1 ข้อมูลฟำร์มเพำะพันธุ์และอนุบำลกุ้ง
ทะเลที่ศึกษำ

ผลจากการตรวจคัดกรองเช้ือก่อโรคกุ้งทะเล
ในฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเลของประเทศไทย 
ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง 10 พฤษภาคม 
2562 สามารถเก็บตัวอย่างในฟาร์มเพาะพันธุ์และ
อนุบาลส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์เช้ือก่อโรค

ได้ จ านวน 245 ฟาร์ม จากจ านวนฟาร์ม ท้ังหมด 
390ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 62.82 เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์
อย่างเดียว 21 ฟาร์ม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 29 
ฟาร์ม และฟาร์มอนุบาลอย่างเดียว 195 ฟาร์ม ไม่
สามารถเข้าเก็บตัวอย่างได้ จ านวน 145 ฟาร์ม คิดเป็น
ร้อยละ 37.18 เน่ืองจากมีการพักฟาร์ม 50 ฟาร์ม ปิด
กิจการ 26 ฟาร์ม และไม่มีกิจกรรมการเลี้ยงในช่วงเวลา
ท่ีศึกษา 69 ฟาร์ม (ตารางที่ 2)
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1.2 จ ำนวนฟำร์มเพำะพันธุ์และอนุบำลกุ้ง
ทะเลที่ตรวจพบเชื้อก่อโรค

ในจ านวนฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเลท่ี
สามารถเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบั ติการเพื่อตรวจ
วิเคราะห์เช้ือก่อโรคจ านวน 245 ฟาร์ม พบว่ามีฟาร์ม
เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเลท่ีตรวจไม่พบเช้ือก่อโรค
ติดเช้ือในกุ้งทะเลท้ังหมด 8 โรค จ านวน 150 ฟาร์ม    

คิดเป็นร้อยละ 61.22 และมีผลการตรวจพบเช้ือก่อโรค
อย่างน้อยหน่ึงโรค จ านวน 95 แห่ง คิดเป็น 38.78 โดย
เมื่อแยกตามประเภทฟาร์ม (ตารางท่ี 3) พบจ านวน
ฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งทะเลท่ีตรวจพบเช้ือก่อโรคร้อยละ 
47.62 ในขณะท่ีฟาร์มเพาะ และฟาร์มอนุบาลกุ้งทะเล
พบร้อยละ 51.72 และ 35.90 ตามล าดับ

ตำรำงที่ 3  ร้อยละจ านวนฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเลที่พบเช้ือก่อโรค แยกตามประเภทฟาร์ม

ตำรำงที่ 2 ข้อมูลฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเลที่ศึกษา
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1.3 ควำมชุกของโรคในฟำร์มเพำะพันธุ์และ
อนุบำลกุ้งทะเล

ผลการตรวจเชื้อก่อโรคในฟาร์มเพาะพันธ์ุและ
อนุบาลกุ้งทะเล เมื่อค านวณหาความชุกของโรคในฟาร์ม
ท้ังหมด ท่ีศึกษาและแยกตามจ านวนชนิดเชื้อก่อโรคท่ีพบ
ในแต่ละฟาร์ม (ภาพท่ี 1) ในภาพรวมของฟาร์มท้ังหมด 
245 ฟาร์ม พบว่ามีความชุกของโรคติดเชื้อ EHP มาก
ท่ีสุดคือร้อยละ 17.96 รองลงมาคือ WSSV, VpAHPND

และ IHHNV ร้อยละ 13.06, 3.27 และ 1.63 ตามล าดับ 
ความชุกของโรคติดเชื้อ WSSV ร่วมกับ EHP ร้อยละ 
1.22 เชื้อ WSSV ร่วมกับ VpAHPND ร้อยละ 0.82 เชื้อ 
IHHNV ร่วมกับ EHP ร้อยละ 0.82 แต่ไม่พบเชื้อ TSV, 

YHV, IMNV และ SHIV ในตัวอย่างท่ีทดสอบ เม่ือจ าแนก
ตามประเภทของฟาร์มพบว่าเชื้อ EHP เป็นปัญหาหลักท่ี
พบท้ังในฟาร์มทุกประเภทเช่นเดียวกัน ท้ังประเภทฟาร์ม
เพาะพันธ์ุ ฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาล และฟาร์มอนุบาล 
คิดเป็นร้อยละ 19.05,13.79 และ 18.46 ตามล าดับ เมื่อ
แยกตามประเภทฟาร์ม พบว่าฟาร์มท้ัง 3 ประเภทมีความ
ชุกของ EHP มากท่ีสุดใกล้เคียงกันในช่วงรอ้ยละ 13 - 19 
ฟาร์มเพาะพันธ์ุพบเชื้อ VpAHPND รองลงมา ในขณะท่ี
ฟาร์มอนุบาลพบเชื้อ WSSV ส่วนฟาร์มเพาะและอนุบาล
พบเชื้อ VpAHPND และWSSV ในสัดส่วนเท่ากัน

ฟาร์มประเภทเพาะพันธุ์กุ้งทะเลจ านวน 21
ฟาร์ม (ภาพท่ี 1) ผลการตรวจไม่พบเช้ือก่อโรคที่
ก าหนดท้ังหมด 8 โรค จ านวน 11 ฟาร์ม คิดเป็น     
ร้อยละ 52.38 ของจ านวนฟาร์มเพาะพันธุ์ท้ังหมด โดย
มีฟาร์มท่ีพบเช้ือก่อโรค EHP หรือ VpAHPND อย่างใด

อย่างหน่ึงจ านวน  4 ฟาร์ม หรือร้อยละ 19.05 และ
ตรวจพบเช้ือ IHHNV อย่างเดียว 1 ฟาร์ม คิดเป็นร้อย
ละ 4.76 นอกจากน้ันมีฟาร์มท่ีพบเช้ือ WSSV ร่วมกับ 
VpAHPND จ านวน 1 ฟาร์ม หรือร้อยละ 4.76 

ภำพที่ 1 ความชุกโรคติดเชื้อกุ้งทะเลที่ตรวจพบ จ าแนกตามประเภทฟาร์ม (ตัวเลขด้านขวาของแท่งกราฟในแผนภูมิแสดง
จ านวนฟาร์มของแท่งกราฟ)
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ฟาร์มประเภทเพาะพันธ์ุและอนุบาลกุ้งทะเล
จ านวน 29 ฟาร์ม ผลการตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคท่ีก าหนด
ท้ังหมด 8 โรค จ านวน 18 ฟาร์ม หรือร้อยละ 62.07 ของ
จ านวนฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลท้ังหมด โดยมีโดยมี
ฟาร์มท่ีพบเชื้อก่อโรค EHP, VpAHPND หรือ WSSV อย่าง
ใดอย่างหนึ่งจ านวน 36 และ 29 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 
18.46 และ 14.87 ตามล าดับ  นอกจากนั้นตรวจพบเชื้อ
WSSV ร่วมกับ VpAHPND 1 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 3.45 
(ภาพท่ี 1)

ฟาร์มประเภทอนุบาลกุ้งทะเล จ านวน 195
ฟาร์ม (ภาพท่ี 1) มีผลการตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคท่ีก าหนด
ท้ังหมด 8 โรค จ านวน 121 ฟาร์ม หรือร้อยละ 62.05
ของจ านวนฟาร์มอนุบาลท้ังหมด โดยมีฟาร์มท่ีพบเชื้อ    
ก่อโรค EHP หรือ WSSV อย่างใดอย่างหนึ่งจ านวน 4, 3
และ 3 ฟาร์ม หรือคิดเป็นร้อยละ 13.79, 10.34 และ 
10.34 ตามล าดับ และพบเชื้อ IHHNV จ านวน 3 ฟาร์ม 
และเชื้อ VpAHPND จ านวน 1 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 1.54 

และ 0.51 ตามล าดับ นอกจากนั้นตรวจพบเชื้อ WSSV 
ร่วมกับ EHP จ านวน 3 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 1.54 และ
พบเชื้อ IHHNV ร่วมกับ EHP จ านวน 2 ฟาร์ม คิดเป็น
ความชุกโรคร้อยละ 1.03 

ท้ังนี้ ความชุกของโรคติดเชื้อกุ้งทะเลในแต่ละ
ภาคและจังหวัดท่ีตั้งฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลกุ้งทะเล
ของประเทศไทย แสดงตามภาพท่ี 2 พบว่าแต่ละภาค
และจังหวัดพบปัญหาโรคติดเชื้อกุ้งทะเลแตกต่างกัน เชื้อ 
WSSV ยังพบได้ในทุกภาคและหลายจังหวัด และมีการ
พบการติดเชื้อร่วมกันด้วย ภาคท่ีพบเชื้อ WSSV ร่วมกับ 
EHP ได้แก่ ภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ภาคใต้ 
(จั ง ห วั ด ส ง ข ล า ) แ ล ะ ภ า ค ต ะ วั น ต ก  (จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์) และเชื้อ WSSV ร่วมกับ VpAHPND ได้แก่ 
ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) และภาคใต้ (จังหวัด
ภูเก็ต) นอกจากนี้พบการติดเชื้อ IHHNV ร่วมกับ EHP ใน
ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) และภาคใต้ (จังหวัดตรัง)

ภำพที่ 2 ความชุกโรคติดเชื้อกุ้งทะเลที่ตรวจพบ จ าแนกตามภาคและจังหวัดที่ต้ังฟาร์ม (ตัวเลขด้านขวาของแท่งกราฟใน
แผนภูมิแสดงจ านวนฟาร์มของแท่งกราฟ)
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การน า เสนอความชุกโรคในรูปแบบของ
แผนภาพทางภูมิศาสตร์ สามารถแสดงการแพร่กระจาย
ของโรคอย่างชัดเจน ในภาพท่ี 3 แสดงจังหวัดท่ีมีความ
ชุกของโรคติดเช้ือกุ้งทะเลสูงสุดท่ีมีสาเหตุจากการติด
เช้ือก่อโรคอย่างน้อยหน่ึงใน 8 ชนิดท่ีศึกษา คือ ตรัง 
ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ ร้อยละ 100 

จังหวัดท่ีมีความชุกของโรคติดเ ช้ือ WSSV 
สูงสุด คือ ราชบุรี และสมุทรปราการ ร้อยละ100 (ภาพ
ท่ี 4 (1)) จังหวัดท่ีมีความชุกของเช้ือ IHHNV สูงสุด คือ 
ตรัง ร้อยละ 50(ภาพท่ี 4(2)) จังหวัดท่ีมีความชุกของ
โรคติดเช้ือ VpAHPND สูงสุด คือ จันทบุรี ร้อยละ 50 
(ภาพที่ 4 (3)) และจังหวัดท่ีมีความชุกของโรคติดเช้ือ 
EHPสูงสุด คือ สมุทรสงคราม ร้อยละ 100 (ภาพท่ี 4
(4))  ส า ห รั บ เ ช้ื อ  IHHNV แล ะ  VpAHPND พ บกา ร
แพร่กระจายในพื้นท่ีท่ีจ ากัด คือ เช้ือ IHHNV พบใน 
2 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และตรัง 
และ VpAHPND พบใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 
ระยอง พังงา และภูเก็ต

ภำพที่ 3 ความชุกของโรคติดเช้ือกุ้งทะเลท่ีมีสาเหตุ
จากการติดเช้ือก่อโรค อย่างน้อยหน่ึงชนิดใน 8 ชนิดท่ี
ก าหนด (จังหวัดท่ีไม่มีฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้ง
ทะเลแสดงด้วยพื้นท่ีสีเทา)
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1.4 ชนิดตัวอย่ำงที่ตรวจพบเช้ือก่อโรค
ตัวอย่างชนิดต่าง ๆ ท่ีเก็บจากฟาร์มเพาะพันธ์ุ

และอนุบาลลูกกุ้งทะเลและน ามาตรวจวิเคราะห์โรค 
แสดงในตารางท่ี 4 ในพ่อแม่พันธ์ุกุ้งซึ่งตรวจขาว่ายน้ า
และขี้กุ้งพบเชื้อ EHP มากท่ีสุดร้อยละ 18.24 ของ
จ านวนตัวอย่างท่ีตรวจเชื้อนี้ท้ังหมด ในขณะท่ีพบเชื้อ 
VpAHPND ร้อยละ 6.29 ส่วนเชื้อไวรัสพบเพียง 2 ชนิด คือ 
WSSV และ IHHNV ร้อยละ 1.80 และ 2.4 ตามล าดับ

ในลูกกุ้งระยะนอเพลียสพบเชื้อ WSSV ชนิด
เดียว ปริมาณเพียงร้อยละ 0.93 ของจ านวนตัวอย่างท่ี
ตรวจเชื้อนั้นท้ังหมด ส่วนลูกกุ้งระยะ PL ยังคงพบเชื้อ 
EHP มากท่ีสุดร้อยละ 18.24  และพบเชื้อไวรัส 2 ชนิด

คือ WSSV และ IHHNV ร้อยละ 7.82 และ 1.85
ตามล าดับ โดยเชื้อ IHHNV ท้ังหมดพบในกุ้งกุลาด า และ
ยังพบเชื้อ VpAHPND ร้อยละ 0.18 ดังตารางท่ี 4

อาหารสดท่ีฟาร์มใช้เป็นอาหารเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ
ท่ีเก็บตัวอย่างมาตรวจ ได้แก่ เพรียงทราย เพรียงเลือด 
krillหอยนางรม และอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย (ตารางท่ี 4) ซึ่ง
พบเชื้อ WSSV ร้อยละ 3.13 ในตัวอย่างเพรียงเลือดและ
เพรียงทรายจากธรรมชาติจากจังหวัดพังงา และพบ
VpAHPND ร้อยละ 3 .14 ใน เพรียงทรายจากฟาร์ ม
เพาะเลี้ยง เพรียงเลือดธรรมชาติจากจังหวัดพังงา และ
อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยจากฟาร์มเลี้ยง แต่ตรวจไม่พบเชื้อก่อ
โรคท้ัง 8 ชนิดใน krill และหอยนางรมท่ีศึกษาครั้งนี้

ตำรำงที่ 4  ชนิดตัวอย่างท่ีตรวจพบเชื้อก่อโรคชนิดต่าง ๆ 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยทางด้าน 
biosecurity กับการเกิดโรคติดเช้ือกุ้งทะเล ด้วยวิธี 
univariate tests (Fisher’s exact test) แสดงตาม
ตารางท่ี 5 ซึ่งพบว่าปัจจัยทางด้าน biosecurity ที่มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคติดเช้ือกุ้งทะเล ท่ี p-value 
< 0.1 มีจ านวน 1 ปัจจัย คือ B1 การเลือกใช้ลูกพันธุ์
ปลอดโรคและมีเอกสารผลการตรวจ ผู้วิจัยจึงไม่
ด าเนินการวิเคราะห์ logistic regression modelling 
สรุปคือโอกาสท่ีฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลท่ีมีการ

เลือกใช้พันธุ์กุ้งท่ีปลอดโรคและมีเอกสารผลการตรวจ 
(B1) จะติดเช้ือเป็น 0.45 เท่าของฟาร์มเพาะพันธุ์และ
อนุบาลท่ีไม่มีการเลือกใช้พันธุ์กุ้งท่ีปลอดโรคและไม่มี
เอกสารผลการตรวจ (odds ratio = 0.45, 95% CI = 
0.2 – 0.99, p-value = 0.04) หรือกล่าวได้ว่าฟาร์ม
เพาะพันธุ์และอนุบาลท่ีเลือกใช้ลูกพันธุ์ปลอดโรคและมี
เอกสารผลการตรวจจะมีโอกาสของการเกิดโรคติดเช้ือ
กุ้งทะเลลดลงร้อยละ 55 = [0.45–1] x 100

2. ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งกำรเกดิโรคตดิเช้ือกุ้งทะเลและ
ปัจจัยทำงด้ำน biosecurity ข้ันพื้นฐำน

ข้อมูลด้าน biosecurity ขั้นพื้นฐานในฟาร์ม
เพาะพัน ธ์ุและอนุบาล แสดงตามภาพท่ี 5 โดยใน
การศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยข้อท่ี B4 การก าจัดเชื้อโรคท่ี
อาจติดมากับยานพาหนะ เช่น มีการล้างล้อรถยนต์ด้วย
น้ ายาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม เป็นต้น มีค่าสัดส่วนการน ามา
ประยุกต์ใช้ในฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลกุ้งทะเลน้อย 

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.64 ของจ านวนฟาร์มท่ีศึกษา 
ในทางกลับกันปัจจัยข้อท่ี B6 การเตรียมน้ าก่อนใช้ โดย
ใช้น้ าท่ีสะอาดและผ่านการก าจัดเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อก่อน
น าไปใช้ และ B7 การท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ทุกครั้ง 
มีการปฏิบัติโดยท่ัวไปในฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลกุ้ง
ทะเล คิดเป็นร้อยละ 99.58 และ 97.89 ตามล าดับ

ภำพที่ 5 ผลส ารวจ biosecurity ข้ันพื้นฐานในฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล (ตัวเลขท่ี
แสดงในแผนภูมิเป็นจ านวนฟาร์ม)
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ตำรำงที่ 5 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยทางด้าน biosecurity กับการเกิดโรคติดเช้ือกุ้งทะเล ด้วยวิธี 
univariate tests (Fisher’s exact test)

การศึกษาครั้งน้ีพบว่าการตรวจคัดกรอง
เช้ือก่อโรคในฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล ท า
ให้พบเชื้อก่อโรคระบาดที่ส าคัญ และพบความชุก
ของโรคติดเชื้อในฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล
ของประเทศไทยในช่วงกลางปี 2562 ร้อยละ 
38.78 ซ่ึงนับว่าไม่น้อย ทั้งน้ีเป็นเพราะการตรวจ
วิเคราะห์โรคครั้งน้ีใช้เทคนิค real - time PCR ซ่ึง
มีความไวในการตรวจสูงกว่าเทคนิค PCR ปกติที่ใช้
อยู่ทั่วไป กล่าวคือสามารถตรวจพบการติดเชื้อที่มี
ปริมาณน้อยมากในกุ้งแม้กุ้งยังแข็งแรงและมีอาการ
ปกติ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการคัดกรองให้ระบบการผลิต    

ลูกกุ้งของประเทศไทยก้าวไปสู่การปลอดโรคที่
ก าหนดอย่างแท้จริง เมื่อพิจารณาผลของการตรวจ
วิเคราะห์เชื้อก่อโรคในตัวอย่างที่เก็บมาจากฟาร์ม
ทั้งหมดพบว่าจ านวนตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อมาก
ที่สุด คือ EHP ในขี้พ่อแม่พันธุ์และลูกกุ้งระยะโพ
สลาวาร์ (PL) ซ่ึงพบเพียงร้อยละ 18.24 และ 
15.38 ตามล าดับ แสดงว่าจ านวนตัวอย่างที่มีการ
ปนเป้ือนของเชื้อก่อโรคในฟาร์มมีปริมาณไม่มาก          
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งน้ีที่พบว่าฟาร์ม
ส่วนใหญ่มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคตาม
หลัก biosecurity ขั้นพื้นฐานบางส่วนอยู่แล้ว

* P-value < 0.05
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ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าฟาร์มเพาะพันธุ์และ
อนุบาลกุ้งทะเลของประเทศไทย ส่วนใหญ่ติดเช้ือปรสิต 
EHP และแบคทีเรีย VpAHPND โดยเช้ือ EHP เป็นเช้ือปรสิต
ในกลุ่มไมโครสปอริเดีย ก่อให้เกิดโรคที่มีอาการแบบเร้ือรัง 
ไม่ได้ท าให้กุ้งตายในทันที กรณีที่ติดเช้ือในปริมาณต่ า 
สามารถเล้ียงกุ้งจนจับได้ผลผลิตปกติ แต่ถ้าติดเช้ือปริมาณ
มากจะมีผลท าให้กุ้งที่เ ล้ียงเจริญเติบโตช้า กุ้งที่เล้ียงมี
ขนาดแตกต่างกันมากหรือเรียกว่ากุ้งแตกไซต์ เปลือกน่ิม 
กุ้งไม่แข็งแรง และอาจติดเช้ืออื่นร่วมด้วย ท าให้กุ้งตาย
หรือทยอยตาย หรือเมื่อจับกุ้งได้ผลผลิตต่ า อัตราแลกเน้ือ
สูง เกิดความไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน (กัลยาณ์ และคณะ,
2559) ส่วนโรคตับวายเฉียบพลันหรือโรคตายด่วนที่เกิด
จากเช้ือแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์
สร้างสารพิษ (VpAHPND) ในปัจจุบันไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการเล้ียงมากเมื่อเทียบกับการเกิดการระบาด
ใหม่ ๆ ในปี 2556 เนื่องจากเกษตรกรรู้จักวิธีป้องกันและ
ควบคุมโรคน้ี และการจัดการฟาร์มที่ดีจะสามารถเล้ียงกุ้ง
ต่อไปจนได้ผลผลิตที่น่าพอใจ (กัลป์ยาณ์ และคณะ, 2561;
วารินทร์ และคณะ,2558) แต่โรคระบาดที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายรุนแรง ได้แก่ โรคตัวแดงดวงขาวที่เกิดจากเช้ือ
ไวรัส WSSV ท าให้เกิดการตายเฉียบพลันสูงถึงร้อยละ 80-
100  ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีตรวจพบเช้ือ WSSV ในโรง
เพาะพันธุ์และอนุบาล และฟาร์มอนุบาล โดยพบใน
ตัวอย่างลูกกุ้งระยะ PL ที่ตรวจร้อยละ 7.82 จึงควรจะ
ด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุหรือปัจจัยเส่ียงที่ท าให้เกิด
การปนเปื้อนของเช้ือ WSSV เพื่อจะได้จัดการแก้ไขให้ตรง
จุดต่อไป นอกจากนั้นยังพบเช้ือ IHHNV จ านวน 6 ฟาร์ม
ในตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์กุ้งและลูกกุ้งระยะ PL ซึ่งเป็นกุ้ง
กุลาด าทั้งหมด จึงควรตรวจสอบเฝ้าระวังเช้ือน้ีในพ่อแม่
พันธุ์กุ้งกุลาด าอย่างต่อเน่ืองทั้งในกุ้งกุลาด าจากแหล่ง
ธรรมชาติในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ

จากผลการตรวจวิเคราะห์เช้ือก่อโรคในตัวอย่าง
ชนิดต่าง ๆ พบว่าสาเหตุของการปนเปื้อนเช้ือก่อโรค
ประการหน่ึงมาจากพ่อแม่พันธุ์กุ้งและอาหารสดที่ใช้       
ซึ่งสอดคล้องกับ วารินทร์ และคณะ (2558) ที่ศึกษา
สาเหตุของโรคตายด่วนในฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเลซึ่งตรวจพบ

เช้ือ VpAHPND ในขี้พ่อแม่พันธุ์กุ้งและอาหารสด นิติ และ
คณะ (2558) ที่ศึกษาการเกิดโรคตายด่วนตลอดสายการ
เพาะเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไม พบการปนเปื้อนของเช้ือ EHP
ในอาหารสด ได้แก่ เพรียงทราย เพรียงเลือด และหอย
นางรม และในพ่อแม่พันธุ์ที่เล้ียงโดยใช้อาหารสดดังกล่าว 
ดังน้ัน ภาครัฐควรจัดท ามาตรการในการควบคุมคุณภาพ
พ่อแม่พันธุ์กุ้ง โดยเฉพาะพ่อแม่กุ้งที่น ามาจากฟาร์มเล้ียง
กุ้งโดยตรง ซึ่งมีโอกาสที่จะมีเช้ือก่อโรคที่ส าคัญปนเปื้อน
ได้สูง อาหารสดที่มาจากการเพาะเล้ียงควรมีการเฝ้าระวัง
อย่างสม่ าเสมอ ส าหรับอาหารสดจากแหล่งธรรมชาติควร
มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบเพื่อรับรองแหล่งที่ปลอดเช้ือ 
หรือเร่ งศึกษาวิ จัยเพื่อหาแหล่งอาหารอื่นที่สะอาด     
ปลอดโรคมาใช้ทดแทน ได้แก่ การพัฒนาฟาร์มเพาะเล้ียง
อาหารมีชีวิตปลอดโรค การวิ จัยอาหารส าเร็จรูปที่มี
คุณภาพเท่าเทยีมหรือใกล้เคียงกับอาหารธรรมชาติ รวมถึง
วิ ธี ก า จั ด เ ช้ื อ ใ นอา หา รสดห รื อ อ าห ารมี ชี วิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ันควรช้ีแจงและให้ความรู้แก่
เกษตรกรอย่างทั่วถึงถึงความเส่ียงของการใช้อาหารสด 
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่อาจไม่เข้าร่วมในชมรมหรือ
สมาคม หรือไม่ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

จากผลของความชุกของโรคติดเช้ือกุ้งทะเลใน
ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล ท าให้ได้ภาพความชุกโรคเชิง
ที่ตั้ งภูมิศาสตร์ของฟาร์ม สนับสนุนให้สามารถวาง
มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคในฟาร์ม
เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเลที่เฉพาะเจาะจงตามความ
เส่ียงของการเกิดโรคที่แตกต่างกนัในแต่ละพื้นที่ (Stärk et 
al., 2006) และผลการศึกษาอธิบายได้ว่าฟาร์มเพาะพันธุ์
และอนุบาลกุ้งทะเลของประเทศไทยมีการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ดี โดยมากกว่าร้อยละ 50 ของฟาร์มทั้งหมด
ที่ท าการศึกษา ตรวจไม่พบเช้ือก่อโรคทีก่ าหนด ขณะที่เช้ือ
ก่อโรคกุ้งทะเลที่มีการตรวจพบในห้องปฏิบัติการไม่ใช่เช้ือ
ก่อโรคอุบัติใหม่ ได้แก่ SHIV และ IMNV (NACA, 2019) 
แต่ เ ป็ น เ ช้ื อ ก่ อ โ ร ค ที่ มี ร า ย ง า นก า ร เ กิ ด ข้ึ น แ ล้ ว
ภายในประเทศ ได้แก่ WSSV, IHHNV, VpAHPND และ 
EHP
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การรักษากุ้งท่ีติดเชื้อและแนวทางการก าจัดเชือ้
ท่ีดีท่ีสุดยังเป็นช่องว่างของความรู้ (gap of knowledge)
โดยเชื้อก่อโรคกุ้งทะเลท่ีตรวจพบในการศึกษาครั้งนี้
สามารถแพร่กระจายได้หลายเส้นทาง ไม่ว่าจะแพร่ผ่าน
พ่อแม่พันธ์ุสู่ลูกกุ้ง สัตว์พาหะน าโรค การเคลื่อนย้ายกุ้ง
ติดเชื้อเข้ามาในฟาร์ม หรือแม้แต่การใช้แหล่งน้ าหรือ
อุปกรณ์การเลี้ยงร่วมกันอาจส่งผลให้เชื้อแพร่กระจาย 
(Taukhid et al., 2008; Andrino - Felarca et al., 
2015; Oidtmann et al., 2018) เชื้อไวรัส ได้แก่ WSSV
และ IHHNV ยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาอ่ืนใดท่ีมี
ประสิทธิภาพ (OIE, 2019) การป้องกันไม่ให้ฟาร์มติดเชื้อ
ท าได้โดยการเลือกใช้กุ้งปลอดเชื้อและการจัดการฟาร์ม
ตามหลักการ biosecurity (Lightner,2005; Moss et 
al., 2012) ส าหรับโรคติดเชื้อ VpAHPND De Schryver et 
al. (2014) แนะน าให้ใช้จุลินทรีย์เพื่อสร้างสมดุลย์ทาง
ชีวภาพให้เกิดขึ้นภายในบ่อเลี้ยง ซึ่งมีการใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติท่ัวไป เช่น ในประเทศมาเลเซีย แต่ไม่มีการสรุป
ประสิทธิภาพการใช้งานท่ีชัดเจน (Kua et al., 2016) 

ส าหรับเชื้อ EHP ท่ีตรวจพบว่ามีความชุกสูงสุด
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเชื้อไมโครสปอริเดีย และสปอร์
ของ EHP ท่ีปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อมระยะเวลานานกว่า
หนึ่งปียังสามารถก่อให้เกิดโรคติดเชื้อได้ (Otta et al., 
2016) ท าให้การก าจัด เชื้อในฟาร์มมีความซับซ้อน        
มีงานวิจัยหลายฉบับเสนอข้อแนะน าในการลดปัญหาจาก 
EHP เช่น การใช้โปรไบโอติกส์กลุ่ม Bacillus spp. หรือ 
Lactobacillusspp. ใส่ลงในน้ า  หรือใช้ ในการผสม
อาหารให้กุ้งกิน การใช้สารสมุนไพรจ าพวกกระเทียม การ
ตักขี้ขาวออกจากบ่อเลี้ยง (Tang et al., 2016) การ

ก าจัดเชื้อในน้ าโดยใช้สารประกอบคลอรีนท่ีมีความ
เข้มข้นของสารออกฤทธ์ิ 200 ppm ก่อนน าไปใช้เลี้ยงกุ้ง 
(Songsangjinda and Polchana, 2016) เป็นการลด
โอกาสเชื้อ EHP แพร่กระจายผ่านน้ า (Salachan et al., 
2016) เป็นต้น แต่ผลท่ีได้จากแนวทางจัดการเหล่านี้อาจ
ผันแปรตามปัจจัยทางสิ่งแวดลอ้ม (Walkerand Mohan; 
2009) ดังนั้นด้วยข้อจ ากัดในการรักษากุ้งท่ีติดเชื้อและ
แนวทางการก าจัด เชื้ อ ท า ให้การพัฒนาให้ฟาร์ม
เพาะพันธ์ุและอนุบาลกุ้งทะเลมีแนวปฏิบัตสิอดคล้องตาม
หลัก biosecurity เป็นมาตรการท่ีส าคัญควบคู่กับการ
เฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง

การประยุกต์ ใช้  biosecurity ขั้นพื้นฐานใน
ฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาล เป็นแนวทางหนึ่งท่ีควร
น ามาใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย จาก
การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า biosecurity ขั้นพื้นฐานบาง
ข้อเป็นข้อปฏิบัติท่ัวไปในฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลกุ้ง
ทะเลของประเทศไทย ได้แก่ การเตรียมน้ าก่อนใช้ โดยใช้
น้ าท่ีสะอาดและผ่านการก าจัดเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อก่อน
น าไปใช้ (ร้อยละ99.58)และการท าความสะอาดอุปกรณ์
ท่ีใช้ทุกครั้งร้อยละ 97.8 แต่บางประเด็นมีการปฏิบัติ    
ไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนฟาร์มท้ังหมดท่ีศึกษา 
ได้แก่ การก าจัดเชื้อโรคท่ีอาจติดมากับยานพาหนะ (ร้อย
ละ43.64) ท าให้การควบคุมและป้องกันการเกิดโรค
ระบาดและสัตว์พาหะน าโรคยังไม่ประสบผลส าเร็จ
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Flores et al. (2015) ซึ่งพบ
ปัญหาความแตกต่างด้าน biosecurity ในฟาร์มเลี้ยง
ปลานวลจันทร์ทะเล กุ้งและปูในประเทศฟิลิปปินส์        
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ผลการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการฟาร์มตามหลักการ biosecurity ข้ันพื้นฐานและ
การเกิดโรคกุ้งทะเลในฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลของ
ประเทศไทย ผลวิเคราะห์ช้ีให้เห็นว่าการเลือกใช้ลูก
พันธุ์ปลอดโรคและมีเอกสารผลการตรวจยืนยัน ท าให้
การเกิดโรคในฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเลลดลง 
0.45 เท่า สอดคล้องกับ Alavandi et al. (2015)
อธิบายว่าการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคกุ้ง
ทะเลท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การปฏิบัติตามหลักการ 
biosecurity โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคนิค PCR ใน
การตรวจคัดกรองเช้ือ WSSV ในลูกกุ้งท่ีน ามาใช้เลี้ยง 
ท าให้ผลผลิตกุ้งในบ่อทดลองในประเทศอินเดีย เพิ่ม
จาก 2 ,968 เป็น 4 ,599 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ หรือ
เพิ่ ม ข้ึน  1.5 เ ท่ า  (Guha etal.,2015) ดั ง น้ัน  การ
ยกระดับ biosecurity ในฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล
ของประเทศไทย เป็นสิ่งท่ีภาครัฐและภาคเอกชนผู้ผลิต
กุ้งทะเลควรน ามาพิจารณาในการวางมาตรการควบคุม
และป้องกันโรค นอกเหนือจากการหาแนวการจัดการ
เช้ือท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลความ
ชุกโรคและความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคติดเช้ือกุ้ง
ทะ เลและปั จ จั ยทา ง ด้ าน  biosecurity ในฟาร์ ม
เพาะพันธุ์ และอนุบาล  นอกจากจะ ช้ีให้ เห็ น ถึ ง
สถ า นก า รณ์ ปั จ จุ บั นขอ งก า ร เ กิ ด โ ร คกุ้ ง ทะ เ ล
แพร่กระจายในโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเลของ
ประเทศไทยแล้ว ภาครัฐสามารถน ามาใช้ในการวาง
แผ น ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง แล ะ คว บ คุ ม โ รค ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักให้ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเล มีความระมัดระวังในการเลือกใช้ลูกกุ้ง ท้ังน้ีการ
เข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยโรคท่ีได้มาตรฐาน แม่นย า 
และรวดเร็ ว  การเพิ่ มอง ค์ความรู้ ด้ านการตรวจ
วินิจฉัยโรคเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร รวมท้ังการพัฒนา
ฟาร์มตามหลัก biosecurity ข้ันพื้นฐาน ควรน ามาใช้
เป็นส่วนหน่ึงของแผนการพัฒนาระบบป้องกันและ
ควบคุมโรคในฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้งทะเล 
ซึ่งจะท าให้สามารถผลิตลูกกุ้งท่ีมีคุณภาพส่งให้ฟาร์ม
เลี้ยงเพื่อสร้างผลผลิตกุ้งได้เพียงพอกับความต้องการ
ของตลาด ก่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการ
ผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย 

1. จัดท าแผนการตรวจคัดกรองเช้ือก่อโรคใน
ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเลอย่างต่อเน่ือง โดย
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่น จัดกลุ่มหรือระดับ
ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล เพื่อการติดตาม
และตรวจคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพ

2. สร้างองค์ความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มตาม
หลัก biosecurity และเสริมสร้างความตระหนักรู้ใน
การจัดท าระบบ biosecurity เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลให้แก่เกษตรกรน าไปใช้ได้จริง

3. พัฒนามาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มผลิตลูก
กุ้งทะเลระยะโพสลาร์วาปลอดโรคท่ีก าหนด

4. ภาครัฐควรจัดท ามาตรการในการควบคุม
คุณภาพพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล โดยเฉพาะพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
ทะเลที่น ามาจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งเน้ือโดยตรง ซึ่งมีโอกาสท่ี
จะมีเช้ือก่อโรคท่ีส าคัญปนเป้ือนได้สูง

5. จัดหาแหล่งอาหารสดท่ีมี คุณภาพเพื่อ
แนะน าเกษตรกร หรือค้นคว้าวิจัยเพื่อการผลิตอาหาร
พ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลท่ีมีคุณภาพเหมาะสมท่ีทดแทน
อาหารธรรมชาติได้
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ประมง เป็นอย่างสูงท่ีสนับสนุนให้เกิดโครงการเฝ้าระวัง
โรคเพื่อการผลิตลูกกุ้ ง คุณภาพ พร้อมท้ังจัดสรร
งบประมาณของกรมประมงในการศึกษาวิจัย ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากจากบุคคลต่าง ๆ จ านวนมาก โดย
ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีกรมประมงของกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า    
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า และกองวิจัยและ
พัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า เป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความร่วมมือใน

การเก็บตัวอย่างจากฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้ง
ทะเลท่ัวประเทศ รวมท้ังเกษตรกรทุกท่านท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ ตัวอย่ างและข้อมูลการจัดการฟาร์ม 
นอกจากน้ันยังมีเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการของกองวิจัย
และพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า และห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์วิจัยฯ ภายใต้กองฯ ต่าง ๆ ทุกแห่งท่ีด าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์เช้ือก่อโรคกุ้งทะเลท าให้การวิจัยส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา    
ณ ท่ีน้ี
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