
Culture    จุลีรัตน์ พรหมสุด และจำ เริญศรี ถาวรสุวรรณ
 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ สงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ  กรมประมง

และการประเมินสุขภาพ
โรคการเฝ้าระวัง

ลูกกุ้ง

โรคตับวายเฉียบพลันที่พบคือ คุณภาพของลูกกุ้ง
ค่อนข้างต่ำา ลักษณะของตับและตับอ่อนที่ผิดปกติ
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Culture    จุลีรัตน์ พรหมสุด และจำ เริญศรี ถาวรสุวรรณ
 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ สงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ  กรมประมง

	 โรคระบาดเป็นอุปสรรคส�าคัญของการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในปัจจุบัน	 ความเสียหายเกิดข้ึนชัดเจนจากการระบาดของ

เชื้อแบคทีเรียก่อโรคตับวายเฉียบพลัน	หรือโรคตายด่วน	(Early	Mortality	Syndrome	;	EMS)		ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย	

Vibrio parahaemolyticus	 สายพันธุ ์ที่สามารถสร้างสารพิษ	 ( )	 ส่งผลให้ผลผลิตของประเทศไทยลดต�่าสุด 

เป็นประวัติการณ์	

	 ปัจจุบันโรคนี้ยังเป็นปัญหาการเลี้ยงส�าหรับเกษตรกรหลายพื้นที่	ปัจจัยหนึ่งที่พบในช่วงที่มีการระบาดของโรคตับวาย

เฉยีบพลนั	คอืคณุภาพของลกูกุง้ค่อนข้างต�า่	มลีกัษณะของตบัและตบัอ่อนทีผ่ดิปกต	ิและลกูกุง้มคีวามอ่อนแอ	ลกูกุง้บ่อทีไ่ม่เป็น	

EMS	พบว่าเป็นลูกกุ้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในส่วนการตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์คือ	 ตับมีขนาดใหญ่	 สีเข้ม	 มีปริมาณ 

เม็ดไขมันมาก	และมีอัตรากล้ามเนื้อต่อล�าไส้ของกล้ามเนื้อปล้องที่	6	(MGR)	มากกว่า	4:1	(ณัฏฐินี	และคณะ,	2556)	

	 การตรวจประเมินคุณภาพลูกกุ ้งก่อนปล่อยลงบ่อเล้ียงจึงเป็นกระบวนหนึ่งที่มีความส�าคัญส�าหรับการเล้ียงกุ ้ง 

ในปัจจุบัน	 เน่ืองจากลูกกุ้งเป็นปัจจัยการเลี้ยงที่อยู่ต้นสายของกระบวนการผลิตกุ้ง	 การควบคุมคุณภาพลูกกุ้งให้ปลอดเชื้อ 

และแข็งแรงจึงเป็นสิ่งที่กรมประมงพยายามสร้างระบบการควบคุมคุณภาพลูกกุ้ง	 โดยจัดให้มีการเฝ้าระวังโรคในโรงเพาะ 

และอนุบาลกุ้งทะเลและการตรวจประเมินคุณภาพลูกกุ้งก่อนปล่อยลงบ่อเลี้ยงในกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 การเฝ้าระวังโรคในฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสปลอดโรค	 ตามมาตรฐาน	 มกษ.7432-2558 

ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับมาตรฐานเดียวส�าหรับกุ ้งทะเล	 ถ้าผู ้ประกอบการท่ีผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสเพ่ือ 

จ�าหน่ายไม่ได้การรับรองมาตรฐานนี้	 การจ�าหน่ายถือว่าผิดกฎหมายมีโทษท้ังจ�าคุกท้ังปรับ	 มาตรฐานน้ีมีข้ึนหลังเกิดเหตุการณ์

การระบาดของโรคตับวายเฉียบพลัน	เพื่อควบคุมให้ผลิตลูกกุ้งภายใต้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ	(Biosecurity	system)	

	 โดยก�าหนดให้ฟาร์มต้องจดัท�าคูม่อืการเลีย้งและคูม่อืความปลอดภยัทางชวีภาพ	(Biosecurity	manual)	และก�าหนด

ให้มีการตรวจเฝ้าระวังเชื้อก่อโรค	6	ชนิด	ตามบัญชีรายชื่อขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ	(OIE)	ได้แก่	WSSV	YHV	

IHHNV	TSV	IMNV	และ	 	ปีละ	2	ครั้ง	โดยเก็บตัวอย่างขาว่ายน�้าพ่อแม่พันธุ์	ตรวจเชื้อ	WSSV	YHV	IHHNV	TSV		และ	

IMNV	และเก็บตัวอย่างขี้กุ้งพ่อแม่พันธุ์และนอเพลียส	ตรวจเชื้อ	  

40  AQUA BIZ AQUA BIZ  41



	 นอกจากนี้ในการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มต้องมีผลการตรวจเชื้อก่อโรคของตัวอย่างอื่นๆ 

ที่ใช้ในฟาร์มที่มีความเสี่ยงเช่น	 เพรียง	 หมึก	 หอย	 เป็นต้น	 ซึ่งต้องด�าเนินการสุ่มตัวอย่างจากฟาร์มส่งตรวจเป็นระยะๆ	 เพื่อให้

มั่นใจว่าปัจจัยการผลิตปลอดจากเชื้อที่มีความเสี่ยง

	 2.	 การเฝ้าระวังโรคในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเพื่อการส่งออก	 (สอ.3)	 เพื่อรับรองสถานะปลอดโรค 

ด�าเนินการทั้งกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด�า	 ก�าหนดให้สถานประกอบการท่ีจะส่งออกสัตว์น�้าต้องข้ึนทะเบียนท่ีส�านักงาน 

ประมงจังหวัด	และต้องได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี	(GAP)	

	 จากน้ันเจ้าหน้าที่จะมีการเข้าตรวจสุขอนามัยสถานประกอบการและเก็บตัวอย่างสัตว์น�้าเพื่อตรวจเฝ้าระวังโรค 

(ชนิดตัวอย่างที่เก็บขึ้นกับชนิดและระยะของสัตว์น�้าท่ีส่งออก	 เช่น	 นอเพลียสกุ้งขาว	 นอเพลียสกุ้งกุลาด�า	 โพสลาวาร์กุ้งขาว 

โพสลาวาร์กุ้งกุลาด�า)	โดยเก็บตัวอย่าง	2	ครั้งต่อปี	ตรวจเชื้อก่อโรค	7	ชนิด	ตามบัญชีรายชื่อของ	OIE	ได้แก่	WSSV	YHV	TSV	

IHHNV	IMNV	NHPB	และ	  

	 เนื่องจาก	 การส่งออก	 ประเทศปลายทางส่วนใหญ่จะก�าหนดชนิดเชื้อที่ต้องมีการเฝ้าระวังและต้องปลอดเชื้อติดต่อ 

กันอย่างน้อย	 2	 ปี	 ตามที่	 OIE	 ก�าหนด	 การก�าหนดระยะเวลา	 2	 ปี	 เพื่อให้มั่นใจว่าฟาร์มมีการจัดการระบบการผลิตที่มี 

ความเสถียรหรือคงที่ในเรื่องของการป้องกัน	ควบคุม	และจัดการเชื้อก่อโรค	(Biosecurity	practice)	หากระบบมีความเสถียร

จะท�าให้ประเทศคู่ค้ามั่นใจในสินค้าที่ส่งออกโดยไม่จ�าเป็นต้องตรวจทุกชุดที่ส่งออก			

	 3.	 การเฝ้าระวังโรคลูกกุ้งกุลาด�าจากโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งกุลาด�าในคลัสเตอร์กุ้งกุลาด�าส่งออกประเทศจีน 

ด�าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างลูกกุ้งระยะโพสลาวาร์จากโรงเพาะฟักและอนุบาลที่อยู่ในบัญชีคลัสเตอร์กุ้งกุลาด�าส่งออกจีน	 2	 ครั้ง 

ต่อปี	ตรวจเชื้อก่อโรค	6	ชนิด	ได้แก่	WSSV	IHHNV	YHV	TSV	IMNV	และ	 	ตรวจปริมาณแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ	และ

ตรวจสุขภาพลูกกุ้ง

	 4.	 การเฝ้าระวังโรคในโรงอนุบาลกุ้งทะเลท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมในข้อ	 1-3	 ด�าเนินการท้ังในกุ้งขาวแวนนาไมและ 

กุ้งกุลาด�า	ปีละ	4	ครั้ง	โดยเก็บตัวอย่างลูกกุ้งระยะโพสลาวาร์	ตรวจเชื้อก่อโรค	5	ชนิด	ได้แก่	WSSV,	IHHNV,	Vp
AHPND

	EHP,	 

YHV	และตรวจปริมาณแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ	เก็บตัวอย่างอาหารสดที่ใช้ในฟาร์ม	เช่นอาร์ทีเมีย	โคพีพอด	หมึก	หอย	ตัวอย่าง 

น�้าบ่อเลี้ยง	 และตัวอย่างจากการป้ายเชื้อ	 (Swab)	 ท่อน�้าท่อลม	 ตรวจเชื้อ	 	 และ	 EHP	 และตรวจปริมาณแบคทีเรีย 

กลุ่มวิบริโอ		
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	 5.	 การเฝ้าระวงัโรคโครงการ	Cleaning	up	ด�าเนนิการตรวจเชือ้ก่อโรค	8	ชนดิ	ได้แก่	WSSV	IHHNV	YHV	TSV	IMNV	

NHPB	 EHP	 	 และ	 DIV1	 ด้วยเทคนิค	 Real	 time	 PCR	 ในตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์	 นอเพลียส	 ลูกกุ้งโพสลาวาร์	 และ 

อาหารสดที่ใช้ในโรงเพาะและอนุบาล	น�าฟาร์มที่ปลอดเชื้อขึ้นบัญชีระบบข้อมูลโรงเพาะฟักปลอดโรค	(White	List	hatchery)	

	 6.	 การเฝ้าระวงัโรคเพือ่รบัรองสถานะปลอดโรคลกูกุง้ทะเลระยะโพสลาวาร์ทกุรุน่การผลติ	(Lot	by	Lot)	เป็นกจิกรรม

ที่ด�าเนินการต่อเนื่องจากโครงการ	cleaning	up	โดยโรงเพาะและอนุบาลที่อยู่ในบัญชีWhite	List	hatchery	แจ้งแผนการผลิต

ให้หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ทราบ	 เจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าสุ่มเก็บตัวอย่างลูกกุ้งทะเล	 	 ตั้งแต่ระยะโพสลาวาร์	 4	 ขึ้นไป 

เพื่อตรวจเชื้อก่อโรค	 5	 ชนิด	 ที่ยังเป็นปัญหาในลูกกุ้งจากการตรวจ	 cleaning	 up	 ได้แก่	 WSSV	 	 IHHNV	 YHV	  

และ	EHP	

	 ก่อนการจ�าหน่ายลกูกุง้ให้แก่เกษตรกรบ่อดนิ	มกีารน�าใบรายงานผลการตรวจเชือ้ก่อโรคขึน้ในเวบไซต์ของกรมประมง	

(https://coastalaqua.fisheries.go.th/CleanHatchery/web)	เพือ่ให้ฟาร์มเลีย้งสามารถเข้าไปดขู้อมลู	เป็นช่องทางให้ฟาร์ม

เลี้ยงเข้าถึงข้อมูลผลการโรคของลูกกุ้งจากโรงเพาะและอนุบาลต่างๆ	 ได้	 เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกซ้ือลูกกุ้ง	 	 การตรวจ 

lot	by	lot	เป็นการตรวจเชื้อด้วยเทคนิค	PCR	เพียงอย่างเดียว	กรณีฟาร์มเลี้ยงต้องการตรวจสุขภาพทั่วไปอย่างอื่น	สามารถน�า

ตัวอย่างลูกกุ้งที่ผ่านการตรวจ	 lot	 by	 lot	 แล้วส่งตรวจสุขภาพท่ีห้องปฏิบัติการของกรมประมงในพื้นท่ีได้	 เหตุผลหนึ่ง 

ที่กรมประมงด�าเนินการตรวจลูกกุ้ง	 lot	 by	 lot	 เพื่อลดความซ�้าซ้อนของตัวอย่างท่ีส่งตรวจซ่ึงมีจ�านวนมากท่ีเป็นตัวอย่าง 

บ่อเดียวกันและส่งตรวจทั้งโรงเพาะและอนุบาลและเกษตรกรฟาร์มเลี้ยง
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	 7.	 การตรวจรับรองคุณภาพลูกกุ้งขาวแวนนาไมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต	 และการตลาดกุ้งทะเล 

เพ่ือการบริโภค	ภายในประเทศ	ปี	2561	(คชก.)	มกีารสุม่เกบ็ตวัอย่างลกูกุง้ต้ังแต่ระยะโพสลาวาร์	10	ข้ึนไปมาตรวจสอบคณุภาพ

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	ดังนี้

	 	 1.	 ความยาวตัวกุ้ง	PL	10		(Body	length)

	 	 2.	 ค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวนของความยาวกุ้ง	(%CV	of	Body	length)

	 	 3.	 สุขภาพโดยรวมได้แก่	

	 	 	 3.1	 จ�านวนกรี	บ่งชี้อายุกุ้ง	PL10

	 	 	 3.2	 ความสมบูรณ์และความสะอาดของรยางค์และล�าตัว

	 	 	 3.3	 ความบูรณ์ของตับทั้งด้านกายภาพและโภชนาการ	(ท่อตับ	สี	เม็ดไขมัน)

	 	 	 3.4	 อัตราส่วนของกล้ามเนื้อต่อล�าไส้กุ้ง	(Muscle	Gut	Ratio	;	MGR)	ปล้องที่	6	เท่ากับหรือมากกว่า	4:1

	 	 	 3.5	 การทดสอบความสามารถปรับตัวต่อสภาวะเครียด	 (Stress	 test)	 โดยการแช่ในน�้าจืด	 นาน	 30	 นาที	 

อัตรารอดเท่ากับหรือมากกว่า	95%

	 	 	 3.6	 การทดสอบความสามารถปรับตัวต่อสภาวะเครียด	 (Stress	 test)	 โดยการแช่ในสารละลายฟอร์มาลีน	

ความเข้มข้น	100	พีพีเอ็ม	(ppm)	แช่นาน	30	นาที	อัตรารอดเท่ากับหรือมากกว่า	95%

	 	 4.	 การตรวจเชื้อก่อโรค	 8	 ชนิดเชื้อ	 ได้แก่	 WSSV	 	 YHV	 TSV	 IMNV	 IHHNV	 DIV1	 	 และ	 EHP 

ด้วยเทคนิค	 PCR	ทุกกิจกรรมที่มีการตรวจพบเชื้อ	 กรมประมงจะออกใบรายงานผลการตรวจ	ฟาร์มต้องด�าเนินการหาสาเหต ุ

และด�าเนินการแก้ไขตามข้อแนะน�าที่อยู่ในคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพหรือค�าแนะน�าอื่นๆ	จากกรมประมง

ผลการตรวจคุณภาพลูกกุ้ง โครงการ คชก. จังหวัด สงขลา 
	 การตรวจคุณภาพลกูกุง้โครงการเพิม่ขดีความสามารถด้านการผลติและการตลาดกุง้ทะเลเพือ่การบรโิภคภายในประเทศ	

ปี	 2561	 (คชก.)	 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน	 2562	 –	 มีนาคม	 2563	 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น�้าสงขลา	 ตรวจคุณภาพลูกกุ้ง	 คชก.	 

จ�านวน	169	ชุด	ผ่านเกณฑ์	127	ชุด	คิดเป็น	75.15	%	ไม่ผ่านเกณฑ์	42	ชุด	คิดเป็น	24.85	%	(ภาพที่	1)

ไม่ผ่านเกณฑ์ 42 ชุด คิดเป็น 24.85 %

ผ่านเกณฑ์ 127 ชุด คิดเป็น 75.15 %

ภาพที่ 1 ข้อมูลการตรวจลูกกุ้งโครงการ คชก. โดยศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น�้าสงขลา จ�านวน 169 ชุด (มิ.ย. 62-มี.ค. 63) 

เมื่อพิจารณาตัวอย่างกุ้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์	(ภาพที่	2	และ	ภาพที่	3)	พบว่า

	 1.	 ความยาวไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดซึ่งต้องมากกว่าหรือเท่ากับ	9	มิลลิเมตร	จ�านวน	7	ชุด	คิดเป็น	4.14	%		

	 2.	 ค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวนของความยาวลูกกุ้ง	(CV)	มากกว่า	15%	จ�านวน	8	ชุด	คิดเป็น	4.73	%	

	 3.	 ไม่ผ่านเกณฑ์สุขภาพซึ่งก�าหนดคะแนนรวมที่ก�าหนดให้ต้องมากกว่า	70%	โดยแยกเป็น	6	ข้อย่อยดังนี้	

	 	 3.1	จ�านวนกรีกุ้ง	PL10	ต้องเท่ากับหรือมากกว่า	3	กรี	มีลูกกุ้ง	3	ชุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์	คิดเป็น	1.78	%	

	 	 3.2	ความสมบูรณ์และความสะอาดของของรยางค์และเหงือก	 มีลูกกุ้ง	 39	 ชุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์	 คิดเป็น	 23.08	%	

เนื่องจากมีรยางค์กุดกร่อน	มี	filamentous	bacteria	และปรสิต	zoothamnium
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	 	 3.3	ความสมบูรณ์ของตับ	มีลูกกุ้ง	22	ชุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์	คิดเป็น	13.02	%

	 	 3.4	อัตราส่วนกล้ามเนื้อต่อล�าไส้	มีลูกกุ้ง	24	ชุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์	คิดเป็น	14.20	%

	 	 3.5	ความสามารถในการทนต่อน�้าจืด	(0	ppt)	มีลูกกุ้ง	25	ชุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์	คิดเป็น	14.79	%

	 	 3.6	ความสามารถในการทนต่อฟอร์มาลิน	(formalin)	100	ppm	มีลูกกุ้ง	2	ชุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์	คิดเป็น	1.18	%	

จะเหน็ว่าเกณฑ์สุขภาพทีไ่ม่ผ่านมากทีส่ดุคือความสมบูรณ์และความสะอาดของของรยางค์และเหงอืก	รองลงมาคือความสามารถ

ในการทนต่อน�้าจืด	 อัตราส่วนกล้ามเนื้อต่อล�าไส้	 และ	 ความสมบูรณ์ของตับ	 ตามล�าดับ	 ส�าหรับจ�านวนกรีและความทนต่อ

ฟอร์มาลินมีจ�านวนกุ้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์น้อย	

	 4.	 ไม่ผ่านการตรวจโรคด้วย	PCR	จ�านวน	1	ชุด	คิดเป็น	0.59	%	โดยตรวจพบเชื้อ	EHP	

ภาพที่ 2 

ข้อมูลการตรวจลูกกุ้ง

โครงการ	คชก.	

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

จากจ�านวน	169	ชุด	

ตรวจโดยศูนย์วิจัย

สุขภาพสัตว์น�้าสงขลา

(มิ.ย.	62-มี.ค.	63)

ภาพที่ 3

ข้อมูลการตรวจ

สุขภาพลูกกุ้ง

โครงการ	คชก.

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

จากจ�านวน	169	ชุด	

ตรวจโดยศูนย์วิจัย

สุขภาพสัตว์น�้าสงขลา	

(มิ.ย.	62-มี.ค.	63)	
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	 โครงการ	คชก.	ก�าหนดให้ใช้ลกูกุง้ระยะระยะโพสลาร์วา	(PL10)	หรอืมากกว่า	เนือ่งจากลกูกุง้จะมพีฒันาการของเหงอืก

ท่ีสมบรูณ์	การใช้ลกูกุง้ช่วงระยะโพสลาร์วา	6-8	(PL6-8)	ลงเลีย้งบ่อดนิจะท�าให้กุ้งอ่อนแอตดิโรคได้ง่าย	และมอีตัราการรอดตาย

ต�่า	(สิริโรจน์และคณะ,	2556)	

	 ความสมบูรณ์ของตับด้านกายภาพ	ตับต้องมีความสมบูรณ์ท่อตับไม่คอดกิ่ว	สีไม่ซีด	ขนาดตับไม่เล็กหรือฝ่อ	การหยุ่น 

ตัวปกติ	 ทางด้านโภชนาการต้องมีปริมาณเม็ดไขมันในตับและมีการกระจายของเม็ดไขมันทั่วตับ	การทดสอบความทนทาน 

ต่อความเครียดของลูกกุ้งโดยการแช่ในน�้าจืด	 เป็นการวัดความสามารถในการปรับสมดุล	 ของแร่ธาตุและน�้าในร่างกาย	 เพราะ 

ลูกกุ้งที่เลี้ยงในน�้าเค็มปกติซึ่งมีปริมาณแร่ธาตุมาก	เมื่ออยู่ในน�้าจืดนาน	30	นาที	จะสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้หรือไม่	จาก

การศึกษาของสิริโรจน์และคณะ	 (2556)	พบว่าลูกกุ้ง	PL12	ตายน้อยกว่าลูกกุ้ง	PL8	 เนื่องจากกลูกกุ้ง	PL12	มีความสมบูรณ์ 

ของระบบต่างๆ	 ภายในร่างกาย	 ท�าให้สามารถปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มและมีชีวิตรอดได้	 ส�าหรับในกุ้งกุลาด�า 

มีการทดสอบความแข็งแรงลูกกุ้งด้วยการแช่น�้าจืดโดยการตักเฉพาะลูกกุ้งมา	 20-30	 ตัวใส่ในภาชนะที่บรรจุน�้าจืด	 ท้ิงไว ้

ประมาณ	30	นาที	แล้วสังเกตดู	หากลูกกุ้งตายมากกว่า	10	เปอร์เซ็นต์แสดงว่าลูกกุ้งชุดนั้นไม่แข็งแรง

	 ดงัน้ันการทดสอบโดยการแช่ในน�า้จืด	เป็นวธิกีารหนึง่ทีเ่กษตรกรบ่อดินใช้ในการทดสอบความแขง็แรงของลกูกุง้ปากบ่อ		

ซึ่งหมายถึงการทดสอบเมื่อมีการขนส่งลูกกุ้งมาถึงบ่อและทดสอบก่อนการปล่อยลงบ่อเลี้ยง	 ฟอร์มาลิน	 เป็นสารเคมีท่ีสามารถ

ฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก	 เช่นโปรโตซัว	 และปรสิตภายนอกได้ฟอร์มาลิน	 จะออกฤทธิ์โดยท�าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและหน้าท่ี

ของโปรตีน	 และกรดนิวคลีอิค	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์และจะเป็นพิษมากยิ่งขึ้นในสภาพน�้าที่เป็นกรดอ่อน	 รวมท้ัง

ท�าให้ออกซิเจนในน�้าลดต�่าลงอย่างฉับพลันด้วย	โดยมีหลักว่าฟอร์มาลิน	5	มิลลิกรัมจะท�าให้ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน�้าหายไป	

1	 มิลลิกรัม	 ดังนั้นลูกกุ้ง	 PL8	 ที่มีเหงือกไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถดึงเอาออกซิเจนในน�้ามาใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการ 

ท�าให้มีอัตราการรอดต�่ากว่าลูกกุ้ง	 PL12	 ซึ่งมีเหงือกที่สมบูรณ์แล้ว	 จึงสามารถดึงเอาออกซิเจนในน�้ามาใช้ได้ดีกว่า	 (สิริโรจน์ 

และคณะ,	2556) 
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แหล่งสืบค้นข้อมูล

สริโิรจน์	วงัสุนทร	ชลอ	ลิม้สวุรรณ	และนติ	ิชเูชดิ.	2556.	ผลของอตัราความหนาแน่นและระยะเวลาในการขนส่งต่ออตัรา

การรอดตายของลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสลาร์วา.	 เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 

ครั้งที่	51,	5-7	ก.พ.	2556,	กรุงเทพฯ.	หน้า	198-206.

ณัฏฐินี	 มั่นคงวงศ์ศิริ	 ชลอ	 ลิ้มสุวรรณ	 และนิติ	 ชูเชิด.	 2556.	 ผลของคุณภาพลูกกุ้งต่อการเกิดโรค	 Early	Mortality 

Syndrome	 ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม.เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ครั้งที่	 51, 

5-7	ก.พ.	2556,	กรุงเทพฯ.	หน้า	174-181.

http://thailandshrimp.org/data/agriculture_tiger_p3.htm

https://coastalaqua.fisheries.go.th/CleanHatchery/

https://coastalaqua.fisheries.go.th/CleanHatchery/web

ภาพการตรวจกุ้ง คชก. 

ภาพที่ 4 Filamentous bacteria ภาพที่ 5 Zoothamnium

ภาพที่ 6 อัตราส่วนกล้ามเนื้อต่อล�าไส้ (MGR) ปกติและไม่ปกติ (>4:1)

ภาพที่ 7 ลักษณะตับและตับอ่อนปกติและไม่ปกติ (คอดกิ่ว)
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