สาเหตุของการตายเป็ นจานวนมากของกุ้งในเอเชียได้ รับการเปิ ดเผยแล้ ว
การที่สามารถระบุได้ ว่าเชือ้ แบคทีเรียเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคตายด่ วนในกุ้ง (Early Mortality
Syndrome: EMS)ถือเป็ นขัน
้ แรกที่สาคัญในการหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการต่ อสู้กับโรคนี ้
3 พฤษภาคม2556, กรุ งโรม – ถือเป็ นการค้ นพบที่สาคัญของคณะนักวิจย
ั จาก University of Arizona ที่

สามารถระบุเชื ้อสาเหตุที่ทาให้ เกิดโรคที่ไม่มีใครทราบสาเหตุ ซึง่ ทาให้ เกิดความเสียหายแก่ฟาร์ มเลี ้ยงกุ้ง
จานวนมากในเอเชีย
โรคตายด่วนในกุ้ง (Shrimp Early Mortality Syndrome: EMS) หรื อเรี ยกอีกชื่อว่ากลุม่ อาการตับ
และตับอ่อนเสือ่ มสภาพอย่างฉับพลัน (Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome: AHPNS)เป็ น
สาเหตุของการตายเป็ นจานวนมากของกุ้งในระยะเวลาสองปี ที่ผา่ นมา ซึง่ ได้ สร้ างความเสียหายเป็ นวงกว้ างต่อ
การเพาะเลี ้ยงกุ้งในหลายประเทศในแถบเอเชีย ซึง่ ประชาชนประมาณ 1 ล้ านคน มีอาชีพหลักในการเลี ้ยงกุ้ง
เพื่อการดารงชีวิต ในปี 2554 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ผลิตกุ้งได้ ประมาณ 3 ล้ านตัน คิดเป็ นมูลค่า 13.3 พัน
ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐบ่อเลี ้ยงกุ้งที่มีการติดโรค ได้ ประสบกับปั ญหาการตายของกุ้งเป็ นปริ มาณสูงมากในช่วง
ระยะแรกของการเจริ ญเติบโตของกุ้ง ซึง่ อัตราการตายของกุ้งในบางฟาร์ มอาจสูงถึง 100%
ที่ผา่ นมา สาเหตุของการเกิดโรคนี ้ได้ สร้ างความสับสนแก่นกั วิทยาศาสตร์ เจ้ าหน้ าที่ด้านสุขภาพสัตว์
และเกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้ง ซึง่ ทาให้ การป้องกันและรักษาโรคนี ้เป็ นไปด้ วนความยากลาบากแต่ในขณะนี ้ สามารถ
ระบุสาเหตุของการเกิดโรคได้ แล้ ว โดยพบว่าโรคนี ้เกิดจากสายพันธุ์หนึง่ ของเชื ้อแบคทีเรี ยชนิดที่พบได้ ทวั่ ไปใน
น ้ากร่อยบริ เวณชายฝั่ งทะเลทัว่ โลก ซึง่ ก็คือ Vibrio parahaemolyticus
คณะนักวิจยั จาก University of Arizona ได้ ทาการแยกสายพันธุ์ของเชื ้อแบคทีเรี ยชนิดนี ้และนาไปใช้
ในการทดสอบการเกิดโรค EMS/AHPNS ในกุ้งที่แข็งแรงโดยใช้ วิธีทางวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่อว่า Koch’s
Postulate หรื อที่เรี ยกกันในทางระบาดวิทยาว่าวิธี smoking gunศาสตราจาร์ ย ดร.โดนัลด์ วี ไลท์เน่อร์ จาก
ห้ องทดลองวิทยาศาสตร์ ทางพยาธิสภาพด้ านการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า ณ University of Arizonaกล่าวว่า “เราได้
ประสบความสาเร็ จในการแยกเชื ้อที่มีความบริ สทุ ธิ์จากสายพันธุ์ของเชื ้อแบคทีเรี ย V.parahaemolyticus และ
สามารถทาให้ เกิดพยาธิสภาพของโรค EMS/AHPNS ในห้ องทดลองของเราได้ แล้ ว” ดร.ไลท์เน่อร์ ยงั กล่าวเสริ ม
อีกว่า “การที่เชื ้อแบคทีเรี ยชนิดนี ้มีความรุนแรงเป็ นอย่างมากต่อกุ้ง อาจเนื่องมาจากเฟจ (phage) ที่ทาให้ เกิด
โรคในสายพันธุ์เฉพาะของเชื ้อ V.parahaemolyticusนี ้”

ความพยายามในการศึกษาโรค EMSรวมถึงการระบุเชื ้อสาเหตุและการตอบสนองต่อโรคนี ้ ได้ รับการ
สนับสนุนจากความร่วมมือของหลายๆ หน่วยงาน ได้ แก่ University of Arizona,องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO),องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE),ธนาคารโลก, Network of
Aquaculture Centres in Asia-Pacific(NACA), the Global Aquaculture Alliance (GAA), กระทรวง
เกษตรและการพัฒนาชนบท ประเทศเวียดนาม,บริ ษัทเจริ ญโภคภัณฑ์ (CP Foods),บริ ษัท Minh Phu
Seafood Corporation,บริ ษัท Grobest Inc. และบริ ษัทUni-President Feed Company
การค้ นพบที่สาคัญของคณะนักวิจยั จาก University of Arizonaที่สามารถระบุวา่ เชื ้อแบคทีเรี ยเป็ น
สาเหตุของการเกิดโรคEMSถือเป็ นขันแรกที
้
่สาคัญในการหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กบั โรคนี ้
โรค EMS/AHPNS พบเป็ นครัง้ แรกในปี 2552 และเกิดการระบาดขึ ้นอย่างรุนแรงในปี 2553 ซึง่ ในปี
2554 ฟาร์ มหลายแห่งที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นมณฑลต่างๆ ของประเทศจีน ซึง่ ได้ แก่ ไหหลา กวางตุ้ง ฝูเจี ้ยน และกวางสี
ได้ รับความเสียหายไปทังหมดเกื
้
อบ 80% ส่วนในประเทศไทยนัน้ คาดว่าผลผลิตกุ้งในปี 2556 จะลดลงจากปี ที่
แล้ วถึง 30% เนื่องจากโรค EMS และผลผลิตของฟาร์ มบางแห่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยได้ ลดลงไป
แล้ วประมาณ 60%
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ ลงพื ้นที่ทาภารกิจเป็ นครัง้ แรกที่ประเทศเวียดนามใน
นามของโครงการ Crisis Management Centre for Animal Health เพื่อทาการสืบค้ นหาโรคในปี 2554 ซึง่
มุ่งเน้ นเกี่ยวกับเชื ้อโรคติดต่อและได้ ทาการจัดตังโครงการช่
้
วยเหลือทางเทคนิคแบบฉุกเฉินในประเทศเวียดนาม
ตังแต่
้ ปี 2555
โรค EMSไม่ มีความเสี่ยงต่ อสุขภาพของคน
เชื ้อ V.parahaemolyticusบางสายพันธุ์ที่พบได้ ยาก สามารถก่อให้ เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร
ของคนได้ โดยการบริ โภคกุ้งและหอยนางรมดิบหรื อปรุงไม่สกุ แต่เฉพาะบางสายพันธุ์ของเชื ้อแบคทีเรี ยนี ้
เท่านันที
้ ่จะมียีนชนิดพิเศษ 2 ตัว ซึง่ ก่อโรคในคนได้ และมีเพียง 1-2% ของสายพันธุ์ของเชื ้อ
V.parahaemolyticusที่พบได้ ในธรรมชาติทวั่ โลกเท่านันที
้ ่มียีน2 ชนิดนี ้ ดร.ไลท์เน่อร์ กล่าวว่า “สายพันธุ์ของ
เชื ้อ V.parahaemolyticus ที่เราแยกได้ นนั ้ ไม่ปรากฎว่ามียีนที่ทาให้ เกิดโรคในคน”ด้ านคุณ
IddyaKarunasagarผู้เชี่ยวชาญด้ านความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารทะเลขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ กล่าวเสริ มว่า “จนถึงปั จจุบนั นี ้ ยังไม่พบรายงานการเจ็บป่ วยในคนที่มีความเกี่ยวข้ องกับโรค
EMS และการค้ นพบใหม่นี ้ยิ่งจะช่วยยืนยันว่ากุ้งที่ติดโรค EMS ไม่กอ
่ ให้ เกิดความเสีย่ งต่อสุขภาพของคนได้ ”

โรค EMSเป็ นอันตรายต่ อกุ้งเท่ านัน้
โรค EMS พบในกุ้งสองชนิดที่เลี ้ยงกันทัว่ โลก คือ กุ้งกุลาดา (Penaeusmonodon) และกุ้งขาว (P.
vannamei) อาการของโรคนี ้ ประกอบด้ วยกุ้งอ่อนแอ โตช้ า ไม่มีอาหารในกระเพาะและลาไส้ ตับและตับอ่อนมี
สีซีดและฝ่ อลีบ และมักจะพบเส้ นสีดาภายในตับและตับอ่อน และจะพบการตายของกุ้งเป็ นจานวนมากภายใน
30 วันแรกของการลงกุ้งในบ่อเลี ้ยง
ในขณะนี ้ประเทศที่มีการรายงานการเกิดโรค EMS อย่างเป็ นทางการ ได้ แก่ จีน มาเลเซีย ไทยและ
เวียดนาม แต่ในทุกๆ แห่งที่มีการเลี ้ยงกุ้งกุลาดาและกุ้งขาวล้ วนมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคนี ้ ซึง่ ได้ แก่ ประเทศ
ในแถบเอเชียและประเทศส่วนมากในแถบลาตินอเมริ กา ซึง่ การเพาะเลี ้ยงกุ้งมีความสาคัญ เป็ นอย่างมาก
รวมถึงประเทศในแถบแอฟริ กาที่มีการเพาะเลี ้ยงกุ้งอีกด้ วย (เช่น ประเทศมาดากัสการ์ อียิปต์ โมซัมบิก และ
แทนซาเนีย) การแพร่กระจายของโรคนี ้พบว่ามีความเกี่ยวข้ องกับการใกล้ ชิดกับฟาร์ มที่มีการติดโรคแล้ ว หรื อ
การขนย้ ายกุ้งป่ วยที่มีชีวิต ซึง่ ส่วนมากจะเป็ นกุ้งวัยอ่อนที่ใช้ ลงในบ่อเลี ้ยง
คณะของดร.ไลท์เน่อร์ ยังไม่สามารถทาให้ เกิดการติดโรคในกุ้งจากการใช้ ตวั อย่างกุ้งแช่แช็งและกุ้งที่
ทาให้ ละลายแล้ ว ซึง่ เป็ นการบ่งชี ้ว่าการแช่เข็งสามารถฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยที่ทาให้ เกิดโรคนี ้ได้ นับตังแต่
้ การค้ าขาย
กุ้งระหว่างประเทศได้ เปลีย่ นมาเป็ นรูปแบบการค้ ากุ้งแช่แข็งเป็ นส่วนมากทาให้ พบว่าไม่มีความเสีย่ งต่อการ
ติดต่อของโรคEMSจากผลิตภัณฑ์ก้ งุ แช่แข็งหรื อพบได้ น้อยมาก
การรับมือกับโรค EMS
ในปั จจุบนั สามารถระบุเชื ้อสาเหตุที่ก่อโรค EMS ในกุ้งได้ แล้ ว แต่ยงั มีความจาเป็ นที่เร่งด่วนในการทา
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคจากฟาร์ มหนึง่ สูฟ่ าร์ มหนึง่ และกาหนดมาตรการในการแก้ ไข
ปั ญหาที่เกี่ยวกับโรคนี ้ขึ ้นอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ มี
ข้ อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อวางแผนการจัดการเรื่ องความร่วมมือภายในภูมิภาคในการ
รายงานสถานการณ์ของโรคนี ้
สาหรับเกษตรกร ความมัน่ ใจในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าที่มีมาประกอบกับการจัดการที่ใช้ ระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพหรื อไบโอซีเคียวริ ตี ้นัน้ จะช่วยป้องกันปั ญหาที่มีความเกี่ยวข้ องกับโรค EMS ได้ ดังนี ้


ควรซื ้อลูกกุ้งระยะโพสลาวาร์ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ และควรได้ รับใบรับรองการตรวจสุขภาพก่อนที่
จะนาลูกกุ้งเข้ าสูฟ่ าร์ ม และควรมีการกักกันลูกกุ้งใหม่ไว้ ชวั่ คราวก่อนที่จะทาการปล่อยลงในบ่อ
เลี ้ยง





ควรให้ อาหารที่มีคณ
ุ ภาพดี หลีกเลีย่ งความเครี ยดต่างๆ ที่เกิดจากสิง่ แวดล้ อมและเลี ้ยงกุ้งให้ มี
สุขภาพแข็งแรง
ควบคุมจัดการคุณภาพบ่อเลี ้ยงให้ ดี ดูแลสังเกตุลกู กุ้งอย่างใกล้ ชิด ควรรายงานสถานการณ์การ
เกิดโรคต่างๆ ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องในทันที
ควรกาหนดให้ การพักบ่อเลี ้ยงเป็ นส่วนนึงของโปรแกรมประจาของฟาร์ มในการควบคุมสุขภาพ
สัตว์น ้า เนื่องจากพบว่าช่วยทาลายวงจรชีวิตของเชื ้อโรคได้

การเคลือ่ นย้ ายผลิตภัณฑ์ก้ งุ ที่มีชีวิตหรื อกุ้งที่ไม่แช่แข็งภายนอกฟาร์ ม ควรดาเนินการตามข้ อกาหนด
และมาตรการที่เหมาะสม
ที่มา:องค์ การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ(FAO)

