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ปญหาโรคกุงตายดวน (Early Mortality Syndrome: EMS)
โรค EMS เริ่มมีการระบาดครั้งแรกในประเทศจีน ในป พ.ศ. 2552 และมีการแพร"กระจายอย"างรวดเร็วสู"
ประเทศเวียดนามในป พ.ศ. 2553 ในมาเลเซียป พ.ศ. 2554 และไทยปลายป พ.ศ. 2554 ตามลําดับ และสร/าง
ความสูญเสียต"ออุตสาหกรรมกุ/งของไทยอย"างรุนแรงตั้งแต"ต/นป พ.ศ. 2556 เป5นต/นมา ทําให/เกิดป6ญหาการขาด
แคลนกุ/งอย"างหนัก และราคากุ/งปรับตัวเพิ่มขึ้นเป5นประวัติการณ9 จากตัวอย"างกุ/งตายด"วนที่ทําการศึกษา พบว"ามี
ตัวอย"างที่มีโรคของตับและตับอ"อนวายฉับพลัน (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease: AHPND) เข/า
มาเกี่ยวข/อง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังการปล"อยลูกกุ/งลงบ"อดินไม"เกิน 35 วัน
ในต/นป พ.ศ. 2556 พบว"าแบคที เรียที่ก"อให/ เกิดโรคนี้คือแบคทีเรีย ในกลุ"ม วิบ ริโอ พาราฮีโมไลทิคัส
(Vibrio parahaemolyticus) ในขณะนั้นถึงแม/จะทราบสาเหตุของโรค แต"การควบคุมและปRองกันแบคทีเรียนี้
เป5นไปได/ยาก เนื่องจากยังขาดวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อก"อโรคที่มีความจําเพาะและรวดเร็ว ที่สามารถจะนําไปใช/
ตรวจหาเชื้อก"อโรคในพ"อพันธุ9แม"พันธุ9 และคัดกรองลูกกุ/งก"อนปล"อยลงบ"อดินได/
ผู/เกี่ยวข/องกับอุตสาหกรรมนี้ทุกภาคส"วน ได/พยายามแก/ป6ญหา ตั้งแต"กระบวนการผลิตลูกกุ/ง รวมทั้งมี
การตรวจเชื้อแบคทีเรียที่เป5นสาเหตุที่ทําให/เกิด EMS ตั้งแต"ลูกกุ/ง ก"อนนําไปเลี้ยงในบ"อดิน รวมทั้งการจัดการ
คุณภาพน้ํา และหลากหลายวิธีตามความเหมาะสม แต"ก็ยังไม"สามารถนําไปปฏิบัติได/ผลสม่ําเสมอ ไม"ใช"วิธีตายตัว
ที่บอกได/ว"า ทําแบบนี้แล/วจะประสบความสําเร็จ เพราะบางทีเลี้ยงรอบนี้ได/ผลดี เลี้ยงรอบหน/ากลับไม"ได/ผลผลิตดี
เช"นเดิม ทั้งๆที่นําวิธีการเลี้ยงและการจัดการเช"นเดิมมาใช/ บางฟาร9มเลี้ยงกุ/งแล/วได/ผลผลิตดี บางฟาร9มนําไปใช/
กลับไม"ได/ผล ทั้งนี้อาจเพราะคุณภาพของลูกกุ/งในแต"ละรอบการเลี้ยงแตกต"างกัน
จากป6ญหาต"างๆนั้ น แม/ว"าจะมีการนําเสนอแนวทางการเลี้ยงในรูปแบบต"างๆหลายรูปแบบ แต"ล ะ
รูปแบบมีความเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศแล/ว แต"ก็ต/องยอมรับว"าในขณะนี้ การเลี้ยงกุ/งในประเทศไทยมี
ข/อจํากัดที่คุณภาพของลูกกุ/ง และความไม"สม่ําเสมอของคุณภาพลูกกุ/ง ที่บางครั้งโตดี มีภูมิต/านทาน บางครั้งโตดี
แต"ไม"มีภูมิต/านทาน ตายง"าย หรือโตช/าแต"ทนทาน รวมทั้งโตช/าแต"ยังเป5น EMS อีกด/วย
ลักษณะอาการของโรค
โรค EMS มักเกิดโรคภายใน 20 - 30 วันหลังการปล"อยลูกกุ/งลงบ"อ ในช"วงแรกกุ/งในบ"อไม"แสดงอาการ
ผิดปกติอย"างเด"นชัด แต"จะเริ่มพบกุ/งตายในยอและตายที่ก/นบ"อ หลังจากนั้นจะพบซากกุ/งลอยขึ้นมา กุ/งทยอย
ตายและอาจมีการตายสูงถึง 100% ภายในเวลาประมาณ 30 วัน ในบ"อที่มีการตายมากพบกุ/งมีอาการว"ายน้ํา
เฉื่อย เซื่องซึม กินอาหารลดลง เปลือกนิ่มและมีสีเข/มขึ้น ตับลีบ นิ่ม ซีดหรือสีคล้ํา ป6จจุบันพบว"าโรค EMS ที่เกิด
ในกุ/ งกุ ล าดํ า และกุ/งขาวมี ลั กษณะพยาธิ ส ภาพของโรค EMS ที่ เหมื อนกั น โดยตัว อย"า งกุ/ งที่ เ ก็บ มาศึ กษาทาง
เนื้อเยื่อแสดงให/เห็นความผิดปกติที่ บริเวณตับและตับอ"อน (hepatopancreas) เริ่มจาก epithelial cell ของ
ตับและตับอ"อนถูกทําลาย การสะสมของไขมันในตับอ"อนลดลงทั้งในรูปของ fat storage cell vesicle และ oil
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droplet รวมทั้งมีการทํางานที่ลดลงของเซลล9ที่ทําหน/าที่หลั่งสาร ในกุ/งที่มีอาการรุนแรงมากพบว"า ไขมัน เซลล9
ของตับและตับอ"อน และเซลล9ที่ทําหน/าที่หลั่งสารถูกทําลายมากขึ้นและหลุดสู"ช"องของท"อตับ ในระยะท/ายของ
โรคจะมีการติดเชื้อซ้ํา (secondary infection) อย"างรุนแรงโดยเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ซึ่งในที่สุดกุ/ง
ที่ติดเชื้อจะตายจากการที่ตับและตับอ"อนไม"สามารถทํางานได/ และการติดเชื้อแบคทีเรียวิบริโอในช"วงท/ายของโรค
ซึ่งพบว"าพยาธิสภาพของตับและตับอ"อนที่ถูกทําลายน"าจะเกิดจากสารพิษ โดยพบลักษณะที่คล/ายคลึงกับในกุ/งที่
ได/รับ aflatoxin B1 และ benomyl จึงได/มีการศึกษาการติดเชื้อโดยใช/อาหารสําเร็จรูปที่เก็บจากฟาร9มกุ/งที่พบ
โรค รวมทั้งยาและสารเคมีที่ใช/กันมากในพื้นที่ที่เกิดโรคเพื่อฆ"าพาหะของโรคตัวแดงดวงขาวในการเตรียมบ"อก"อน
ลงลูกกุ/ ง อย"า งไรก็ ตามจนถึงป6 จจุบัน นี้ยังไม"สามารถเหนี่ยวนํ าให/เ กิดโรค EMS ได/ในห/องปฎิบัติ การ จึ งยังไม"
สามารถยืนยันสาเหตุของโรคนี้ตามลําดับ
แนวทางการป.องกันโรค EMS
อย" างที่ ทราบกั น ดีว" าโรค EMS ไม" มียารักษาใดๆ สามารถรั กษาโรคนี้ได/ ทําได/เ พี ยงปR องกั นให/ ดีที่สุ ด
เท"านั้น เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ มาดูแนวทางการปRองกันโรค EMS ดังนี้
1. เตรียมบ"อให/ดีก"อนลงเลี้ยงกุ/ง เติมคลอรีน เพื่อฆ"าเชื้อในบ"อทิ้งไว/ประมาณ 20 วันขึ้นไป จึงค"อยปล"อย
น้ําออกจากบ"อเลี้ยง จากนั้นทําการล/างบ"อ กําจัดสารอินทรีย9ก/นบ"อ และตากบ"อให/แห/งทิ้งไว/ประมาณ 1 - 1.5
เดือน แล/วจึงเอาน้ําเข/าสู"บ"อเลี้ยง และ เติมคลอรีนในน้ําก"อนลงเลี้ยง
2. คัดเลือกลูกกุ/งที่สุขภาพดี แข็งแรง มาจากแหล"งผลิตลูกกุ/งที่เชื่อถือได/ ลูกกุ/งที่นํามาปล"อยต/องผ"าน
การตรวจสอบตับ และเซลล9ไขมันก"อน ตับต/องมีความสมบูรณ9 มีเม็ดไขมันมาก และตรวจไม"พบแบคทีเรียในตับ
3. ทดสอบความแข็งแรง จากการใช/น้ําความเค็มเป5นศูนย9 หรือน้ําจืด ถ/ามีกุ/งตายมากกว"า 10% ในเวลา
30 นาที ถือว"าไม"ผ"าน
4. ลงกุ/ ง ไม" ห นาแน" น จนเกิ น ไป เพราะจะทํ า ให/ ค วบคุ ม และจั ด การบ" อ ได/ ย าก เป5 น เหตุ ใ ห/ กุ/ ง เกิ ด
ความเครียด อ"อนแอ และเกิดโรคได/ง"าย
5. ควรมีการจัดการอาหารที่ดี ใช/อาหารที่มีคุณภาพดี และไม"ควรให/อาหารปริมาณมากเกินไป
6. ควบคุ มคุ ณภาพน้ําให/ ดีเ สมอและควบคุ มอุ ณหภูมิของน้ํ าไม"ให/มีการเปลี่ ยนแปลงอย" างกะทัน หั น
พร/อมทั้งดูแลพื้นบ"อไม"ให/เกิดการเน"าเสีย
7. กรณีเกิดโรคหรือมีอาการที่น"าสงสัย ควรรีบส"งตัวอย"างกุ/งให/หน"วยงานของกรมประมงตรวจวินิจฉัย
เพื่อปRองกันและแก/ไขป6ญหาได/ทันท"วงที หากเป5นโรคต/องทําการฆ"าเชื้อกุ/งและน้ําในบ"อ โดยใส"คลอรีน เพื่อฆ"าเชื้อ
ทิ้งไว/อย"างน/อย 14 วัน ก"อนปล"อยน้ําทิ้งออกสู"แหล"งน้ําภายนอก เพื่อควบคุมการแพร"กระจายของโรคไปยังพื้นที่
อื่น
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