การประยุกต์ผลงานวิจัย

เพื่อน�ำไปใช้ในการควบคุม EHP ในบ่อเลี้ยง
กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา, Diva Aldama-Cano, ณัฎฐินี มั่นคงวงศ์ศิริ, ศุภรัตน์ แตงชัยภูมิ, อนุภาพ ประชุมวัด :
ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกุ้งและเชื้อก่อโรค (SPI Lab) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สิริพงษ์ ฐิตะมาดี : หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งและภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
อรชุมา อิฐสถิตไพศาล : หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งและภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ งกุง้ ของประเทศไทยในปัจจุบนั ยังเผชิญกับปัญหากุง้ ติดเชือ้ ไมโครสปอริเดียน Enterocytozoon hepatopenaei หรือเชื้อ EHP อย่างรุนแรง ผลกระทบที่เกิดจากการติดเชื้อชนิดนี้ ท�ำให้กุ้งโตช้า แตกไซส์
ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น มีการรายงานถึงการระบาดของเชื้อ EHP ในประเทศที่มีการเลี้ยงกุ้งทั่วโลก ยกตัวอย่าง
ประเทศที่มีรายงานถึง เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศเวเนซูเอล่า (Thitamadee et al.,
2016; Sanguanrut et aal., 2018) ถึงแม้ไม่มีรายงานว่าเชิ้อ EHP เป็นสาเหตุที่ท�ำให้กุ้งตาย แต่การติดเชื้อ EHP
ก็ให้กุ้งอ่อนแอ ติดโรคชนิดอื่นได้ง่าย ผลการศึกษาโดยคณะผู้วิจัยในปัจจุบันยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงใน
การติดเชื้อ EHP กับการโตช้าของกุ้งในบ่อเลี้ยงอย่างมีนัยส�ำคัญ ดังแสดงในรูปที่ 1  ผลการศึกษาในล�ำดับต่อมาพบ
ว่าการที่กุ้งติด EHP โตช้า สืบเนื่องมาจากเชื้อ EHP ไม่สามารถผลิตพลังงานได้ด้วยตนเอง ท�ำให้ต้องดึงพลังงานจาก
กุ้งมาใช้ในการเจริญเติบโตและเพิ่มจ�ำนวน (Boakye et al., 2017)

รูปที่ 1: แสดงการเจริญเติบโตของกุ้งในบ่อเลี้ยงที่มีการติดเชื้อ EHP ในระดับต่างๆ
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การทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ได้รบั ทุนวิจยั ต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปพี .ศ. 2557 ในการศึกษาคุณลักษณะ กลไกการก่อโรคของเชือ้ EHP
จนถึงปัจจุบนั ท�ำให้สามารถสร้างองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับเชือ้ EHP ทีเ่ ข้มแข็งและสามารถน�ำมาใช้ในการสร้างแนวทาง
ป้องกันและควบคุมเชือ้ EHP ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงได้ ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้นเี้ ริม่ จากการศึกษาการถ่ายทอดของ
เชื้อ EHP ที่พบว่าการที่กุ้งไม่ติดเชื้อไปกินกุ้งตายที่มีตับติดเชื้อ EHP อยู่ กุ้งที่ไม่ติดเชื้อก็สามารถติดเชื้อได้ (Tangprasittipap et al., 2013) ผลการตรวจขี้กุ้งที่ติดเชื้อ EHP พบว่าให้ผล PCR ที่เป็นบวก หมายความว่ากุ้งที่ติดเชื้อ EHP
จะสามารถขับเชื้อ EHP ออกมาทางขี้กุ้งได้ และท�ำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไปยังกุ้งตัวอื่นที่อยู่ในบ่อเดียวกัน
(Salachan et al., 2017) คณะผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าสิ่งที่ถูกขับถ่ายออกมาน่าจะเป็นสปอร์ของเชื้อ EHP ที่สามารถทน
ต่อสภาวะแวดล้อมต่างได้เป็นอย่างดี จึงได้พยายามพัฒนาวิธกี ารตรวจและแยกสปอร์ของเชือ้ EHP ออกจากกุง้ ติดเชือ้
และสามารถท�ำได้เป็นผลส�ำเร็จ ดังแสดงในรูปที่ 2 สปอร์ที่ได้จะถูกน�ำมาศึกษาต่อเพื่อหาวิธีป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ EHP ในล�ำดับต่อมา เมื่อคณะผู้วิจัยสามารถแยกสปอร์ของเชื้อ EHP ได้ ก็พบว่าสปอร์ที่แยกได้ยังมีชีวิตอยู่และ
สามารถงอกออกมาเพื่อก่อโรคได้ วิธีการงอกของสปอร์เรียกว่า Germination โดยจะยิงท่อยาวที่เรียกว่า polar tube
แทรกเข้าไปในเซลล์ตับของกุ้ง ดังแสดงในรูปที่ 3 หลังจากนั้นจะมีการส่งถ่ายสารชีวภาพจากสปอร์เข้าไปในเซลล์
ของกุ้ง เมื่อสารชีวภาพของสปอร์ถูกถ่ายเข้าไปในเซลล์ของกุ้ง กระบวนการเพิ่มจ�ำนวนของ EHP จะเกิดขึ้นในเซลล์กุ้ง
และกระจายไปทั่วตับกุ้งต่อไป (Tourtip et al., 2009; Jaroenlak et al., 2018; Aldama-Cano et al., 2018)

รูปที่ 2: ภาพซ้ายมือเป็นการแยกสปอร์ออกมาจากตับกุ้งติดเชื้อก่อนกระตุ้นให้งอก (Germination) ภาพขวามือเป็นภาพสปอร์ของ
EHP ที่เกิดการงอก ลูกศรสีด�ำชี้ที่ลักษณะท่อที่งอกออกจากสปอร์ของเชื้อ EHP ที่ดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก�ำลังขยาย 100X
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รูปที่ 3: ภาพวาดจ�ำลองการงอกของสปอร์ของเชื้อ EHP เพื่อเข้าไปเพิ่มจ�ำนวนในเซลล์ตับของกุ้ง

ปัญหาหลักของ EHP ก็คือสปอร์ที่สามารถทนอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้เป็นระยะเวลานานๆ และ
เมื่อเจอสภาวะที่เหมาะสม ก็จะสามารถงอกได้ เปรียบเทียบได้กับบ่อเลี้ยงที่มีกุ้งติด EHP และถ้าท�ำความสะอาดบ่อ
อย่างไม่เหมาะสม ท�ำให้สปอร์เหลือค้างในบ่อ สปอร์ทสี่ ามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสมได้เป็นเวลานานจะ
ยังคงอยู่ และเมื่อลงกุ้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง สปอร์ที่สามารถผ่านเข้าไปในตัวกุ้ง เช่นผ่านเข้าปากจากน�้ำในบ่อ ก็จะสามารถ
งอกในตัวกุ้งได้ เป็นต้น ดังนั้นการท�ำความสะอาดบ่อเลี้ยงที่เหมาะสม ขั้นตอนการตากบ่อและพักบ่อจึงเป็นขั้นตอน
ที่มีความส�ำคัญมาก
ผลงานวิจยั ที่ได้ ของคณะผู้วจิ ยั ที่ได้ ในช่ วงปี พ.ศ. 2560-2561 ที่ผ่านมามีดงั นีค้ ือ
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนไพรเมอร์ที่ใช้ในการตรวจเชื้อ EHP ด้วยวิธี PCR
คณะผู้วิจัยขอแนะน�ำให้ใช้ไพรเมอร์ชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นในปีพ.ศ. 2560 ที่ชื่อ SPW มาใช้ในการตรวจเชื้อ EHP
แทนไพรเมอร์ ssu rRNA ในตัวอย่างทีไ่ ม่ใช่ตวั อย่างกุง้ (Jaroenlak et al., 2017) ยกตัวอย่างเช่น อาหารเม็ด และอาหาร
สดที่ใช้เลี้ยงกุ้ง โดยจากการสุ่มตัวอย่างอาหารเม็ด และ ตัวอย่างอาหารสด พบตัวอย่างอาหารเม็ดและอาหารสดที่ให้
ผลบวกกับไพรเมอร์ ssu rRNA แต่เมื่อน�ำไปตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการกลับให้ผลลบ เมื่อท�ำการศึกษาโดยละเอียด
พบว่าไพรเมอร์ ssu rRNA สามารถตรวจไมโครสปอริเดียนชนิดอืน่ ทีม่ คี วามใกล้เคียงกับ EHP แต่ไม่กอ่ โรคในกุง้ ได้ดว้ ย
ท�ำให้อาจเกิดความเข้าใจผิดว่าอาหารเม็ด และอาหารสดเหล่านั้นติด EHP  ทางคณะผู้วิจัยจึงได้สร้างไพรเมอร์ใหม่ที่
จ�ำเพาะและจะให้ผลบวกกับ EHP เท่านั้นและให้ชื่อว่าไพรเมอร์ SWP ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4
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รูปที่ 4: แสดงล�ำดับเบสของไพรเมอร์ SWP และผลการตรวจ PCR บนเจล โดยพัฒนาให้มีความไวสูงสามารถตรวจตัวอย่างที่มี
ปริมาณ plasmid ของยีน SWP-EHP ได้ถึง 10 copies

การประยุกต์ ใช้ : การตรวจ EHP ในตัวอย่างแวดล้อมที่ไม่ใช่กุ้ง ยกตัวอย่างเช่น อาหารสด อาหารเม็ดเลี้ยงกุ้ง
และอื่นๆ ขอแนะน�ำให้ใช้ไพรเมอร์ SWP แต่ถ้าเป็นตัวอย่างกุ้ง สามารถใช้ได้ทั้งสองชนิด เนื่องจากยังไม่พบการติดเชื้อ
ไมโครสปอริเดียนชนิดอื่นนอกเหนือจาก EHP ในกุ้ง
2. งานวิจัยวิธีย้อมสปอร์ของเชื้อ EHP เพื่อให้แยกได้จากเนื้อเยื่ออื่นๆ เมื่อดูภายใต้กล้อง
คณะผู้วิจัยได้ท�ำการพัฒนาการย้อมสีสปอร์อย่างง่ายโดยใช้การตรวจบนแผ่นสไลด์เป็นการตรวจตัวอย่างตับ
กุง้ สด โดยใช้สารละลายสี Phloxin B (2% w/v ในน�ำ้ ) หลังจากนัน้ เอาตับกุง้ บริเวณกลางตับขนาดเล็กกว่าเมล็ดถัว่ เขียว
มาบี้ลงบนบนแผ่นสไลด์ที่มีหยดน�้ำกลั่น เอาส่วนเนื้อเยื่อที่เป็นชิ้นใหญ่ออก หลังจากนั้นหยดสี Pholxin ลงไป ใช้
coverslip ปิดและบ่มไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งประมาณ 10 นาทีกอ่ นทีจ่ ะน�ำไปตรวจหาสปอร์ของเชือ้ EHP ด้วยกล้องจุลทรรศน์
ก�ำลังขยาย 100X  สปอร์ของเชื้อ EHP จะติดสีม่วงแดง สามารถเห็นได้ชัดเจนแยกจากส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อกุ้งได้ง่ายขึ้น
ดังแสดงในรูปที่ 5
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รูปที่ 5: แสดงการย้อมสี Phloxin B ในตัวอย่างตับบนสไลด์ โดยเอาตับมาวางบนสไลด์ที่มีหยดน�้ำกลั่นอยู่ ตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนที่จะ
น�ำชิ้นตับที่ไม่ละเอียดออก เติมสี Phloxin B ทิ้งไว้ 5-10 นาทีและน�ำไปดูใต้กล้องจุลทรรศน์ รูปซ้าย: ดูด้วยก�ำลังขยาย 40X และรูป
ขวา: ด้วยก�ำลังขยาย 100X สปอร์ EHP จะติดสีม่วงแดง

การประยุกต์ ใช้ : การทีส่ ปอร์ของเชือ้ EHP จะติดสีมว่ งแดง สามารถเห็นได้ชดั เจนแยกจากส่วนทีเ่ ป็นเนือ้ เยือ่ กุง้
ได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี การใช้ก�ำลังขยาย 40X นั้นยังดูค่อนข้างยากถึงแม้จะมีการย้อมสีแล้ว  เนื่องจากสปอร์มีขนาดเล็ก
(1-2 ไมโครเมตร) จึงแนะน�ำให้ดูภายใต้ก�ำลังขยาย 100X นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังพบว่าปริมาณสปอร์ที่พบอาจไม่
สามารถบ่งบอกหรือมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคหรือปริมาณเชื้อที่แท้จริงได้ เนื่องจากเชื้อ EHP มีระยะการ
เจริญเติบโตในหลายระยะ ในขณะที่ตรวจ เชื้อ EHP อาจอยู่ในช่วงพัฒนาเป็นระยะการเจริญอื่นๆที่ไม่ใช่สปอร์ก็ได้
3. งานวิจยั เพื่อยับยัง้ การแพร่ กระจายของเชือ้ EHP ในบ่ อเลีย้ ง
คณะผู้วิจัยได้ประสบความส�ำเร็จในการแยกสปอร์ของเชื้อ EHP ได้เป็นผลส�ำเร็จ และสามารถกระตุ้นให้สปอร์
งอกได้ภายนอกตัวกุ้ง และพบว่าสปอร์ที่ถูกกระตุ้นให้งอกแล้ว ก็จะตาย ไม่สามารถเพิ่มจ�ำนวนในกุ้งได้ โดยท�ำการ
ทดลองให้กงุ้ กินสปอร์ทงี่ อกแล้ว และสปอร์ทยี่ งั ไม่งอก พบว่ากุง้ ทีก่ นิ สปอร์ทยี่ งั ไม่งอกมีการติดเชือ้ EHP ในระดับรุนแรง
ส่วนกุ้งที่กินสปอร์ที่งอกแล้วพบการติดเชื้อ EHP ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ  วิธีการแยกสปอร์และกระตุ้นให้งอกดังกล่าว
ถูกมาใช้ในการศึกษาหาตัวยับยัง้ การงอกของสปอร์ได้ โดยตัวยับยัง้ ทีท่ ำ� การศึกษาประกอบด้วยน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ (โปรแตส
เซียมเปอร์มังกาเนตหรือด่างทับทิม (KMnO4), Formalin, Chlorine (65% active) และ แอลกอฮอล์ Ethanol 20%),
อุณหภูมิ (-20 oC, 4 oC, 33 oC) และ pH (4, 8, 10) คณะผู้วิจัยขอเน้นว่าการทดลองที่เกิดขึ้นนี้เป็นการท�ำงานในหลอด
ทดลอง การน�ำสปอร์ของ EHP ที่แยกออกมาจากตับกุ้งมาบ่มร่วมกับน�้ำยาฆ่าเชื้อ บ่มที่ pH หรืออุณหภูมิต่างๆนั้น เกิด
ขึน้ ในหลอดทดลอง ดังนัน้ ผลทดสอบทีไ่ ด้ จึงเป็นผลชีน้ ำ� ให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทาง (guidelines) ในการน�ำไปประยุกต์
ใช้ของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาวะจริงในบ่อเลี้ยงหรือโรงอนุบาลต่อไป  
3.1 การบ่มสปอร์ของเชื้อ EHP กับ Chlorine (65% active) ที่มีความเข้มข้น 40 ppm เป็นเวลา 15 นาที หรือ 10
ppm เป็นเวลา 24 ชั่วโมงสามารถยับยั้งอัตราการงอกของสปอร์ได้ 100% ส�ำหรับการทดสอบด่างทับทิม (KMnO4)
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พบว่าการบ่มสปอร์ของเชื้อ EHP กับด่างทับทิมที่ความเข้มข้น 15 ppm เป็นเวลา 15 นาที หรือ 5 ppm เป็นเวลา 24
ชั่วโมงสามารถยับยั้งอัตราการงอกของสปอร์ได้ถึง 100% ส�ำหรับเอธิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 20% สามารถยับยั้ง
การงอกของสปอร์ได้ 100% ในขณะที่ formalin ที่ความเข้มข้น 10-200 ppm บ่มในระยะเวลา 15 นาทีถึง 24 ชั่วโมงไม่
สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์ได้อย่างสมบูรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6: แสดงผลของน�้ำยาฆ่าเชื้อต่อการยับยั้งการงอกของสปอร์ ตัวเลขแนวตั้ง (แกน Y) บ่งบอกจ�ำนวนสปอร์ที่งอก (%) ตัวเลขแนว
นอน (แกน X) บ่งบอกความเข้มข้นของน�้ำยาฆ่าเชื้อ (ppm หรือ %) และระยะเวลาที่ใช้ในการบ่มน�้ำยาฆ่าเชื้อกับสปอร์ของ EHP (15
min (นาที) หรือ 24 h (ชั่วโมง))ตัวอักษรบนกราฟที่ต่างกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ (P < 0.01)

3.2 เมื่อน�ำสปอร์ของเชื้อ EHP มาบ่มที่ pH ต่างๆประกอบด้วย pH 4, pH 7 และ pH 9 พบจ�ำนวนสปอร์ที่งอก
แตกต่างกัน เรียงตามล�ำดับคือพบสปอร์ที่งอกจ�ำนวนมากในการบ่มที่ pH 9 (>90%) รองลงมาเป็น pH4 (<5%) และ
pH7 (<10%) ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7: แสดงผลของ pH ต่อการยับยั้งการงอกของสปอร์ สปอร์ของเชื้อ EHP ถูกบ่มในสารละลายที่มีค่า pH แตกต่างกันคือ 4, 7
และ 9 เป็นเวลา 15 นาที ก่อนจะถูกน�ำมากระตุ้นให้งอก ตัวเลขเป็น % แสดงจ�ำนวนสปอร์ที่งอก
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การประยุกต์ใช้: ผลงานวิจยั ในข้อ 3.1 และ 3.2 น่าจะน�ำไปใช้ในระหว่างการเตรียมบ่อเพือ่ เลีย้ งในรอบถัดไป ถ้ามีสปอร์
ของเชื้อ EHP ปนเปื้อนในบ่อสามารถท�ำได้ 2 วิธีคือ ใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้ทดสอบแล้วข้างต้นใส่ลงในพื้นบ่อในปริมาณ
และระยะเวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ยับยัง้ ไม่ให้สปอร์สามารถงอกได้และตายไป หรือระหว่างการตากบ่อปรับพืน้ บ่อให้มี pH
สูง (>9) เพื่อกระตุ้นสปอร์งอกออกมาและตายไป ก่อนที่จะมีการเตรียมน�้ำและลงกุ้งต่อไป  
3.3 เมื่อน�ำสปอร์ของเชื้อ EHP มาบ่มไว้ที่อุณหภูมิต่างๆกันด้วยระยะเวลาต่างกัน พบว่าที่อุณหภูมิ 33oC  การ
งอกของสปอร์จะลดลงอย่างรวดเร็วและจะไม่พบการงอกของสปอร์ (100%) หลังจากผ่านไปเป็นเวลา 5 วัน การบ่มส
ปอร์ที่ 4oC จะพบว่าการงอกของสปอร์จะลดลงอย่างช้าๆ เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 5 วัน ยังพบสปอร์ที่ยังสามารถงอก
ได้อยู่ ส�ำหรับการบ่มสปอร์ที่ -20oC พบความสามารถในการงอกของสปอร์จะถูกยับยั้ง 100% หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง
ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 8: แสดงผลของอุณหภูมิและระยะเวลาต่อการยับยั้งการงอกของสปอร์ ตัวเลขแนวตั้ง (แกน Y) แสดงจ�ำนวนสปอร์ที่งอก (%)
ตัวเลขแนวนอน (แกน X) แสดงอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ (h (ชั่วโมง) ตัวอักษรบนกราฟที่ต่างกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
(P < 0.01)

การประยุกต์ใช้: ผลงานวิจยั นีบ้ ง่ ชีว้ า่ การเตรียมบ่อโดยมีการตากบ่ออย่างเหมาะสม ถ้าสปอร์หลงเหลืออยูใ่ นบ่อ
ถูกบ่มที่อุณหภูมิ 33oC ในระยะเวลาหนึ่ง จะสามารถก�ำจัดสปอร์ของ EHP ได้ และการแช่แข็งอาหารสดหรืออาหารมี
ชีวิตที่มีการปนเปื้อนที่อุณหภูมิ -20oC  อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณอาหารที่แช่ ก็จะสามารถ
ก�ำจัดการงอกของสปอร์ของ EHP และยับยั้งการติดเชื้อ EHP ในกุ้งได้   
สรุปผลงานวิจัย: จากผลงานวิจัยในปีพ.ศ. 2560-2561 ของคณะผู้วิจัยสามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการ
ควบคุมและป้องกันเชื้อไมโครสปอริเดียน EHP ในระบบการเลี้ยงกุ้ง กล่าวคือ
1. การใช้วิธี SPW-PCR ในการตรวจคัดกรองและตรวจติดตาม EHP ระหว่างการเลี้ยงกุ้ง และควรตรวจอาหาร
สดหรืออาหารมีชีวิตก่อนการให้กุ้ง
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2. การใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อ (Disinfectants) ขณะเตรียมบ่อ เช่น Chlorine (65% active) และด่างทับทิมสามารถ
ยับยัง้ การงอกของสปอร์ได้ โดยต้องมีการปรับปริมาณและระยะเวลาทีใ่ ช้ให้เหมาะสมกับสภาพบ่อ ส่วนเอธิลแอลกอฮอล์
ที่ความเข้มข้น 20% สามารถน�ำมาใช้ในการล้างเครื่องมือที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อ EHP ได้
3. การเตรียมบ่อเลี้ยงก่อนการลงกุ้งรอบต่อไป โดยการตากบ่อกลางแจ้งเป็นเวลานานพอที่จะฆ่าสปอร์ของเชื้อ
EHP ทีป่ นเปือ้ นในบ่อ ในกรณีบอ่ ดิน ควรมีการพลิกหน้าดินให้แน่ใจว่าสปอร์ของเชือ้ EHP ค้างอยูใ่ นดิน จะได้รบั อุณหภูมิ
สูง นอกจากนี้การเตรียมบ่อโดยใช้ pH สูงจะช่วยท�ำลายสปอร์ได้
4. ระหว่างการเลี้ยงกุ้ง ควรควบคุม pH ให้เหมาะสมอยู่ในช่วง 7-8 เพื่อป้องกันการงอกของสปอร์ EHP ถ้ามีอยู่
ในบ่อเลี้ยง
5. การแช่แข็งอาหารสดหรืออาหารมีชวี ติ ก่อนน�ำมาใช้ในการเลีย้ งกุง้ จะสามารถยับยัง้ การงอกของสปอร์ของเชือ้
EHP ได้ ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ระยะเวลาในการแช่แข็งเป็นเรือ่ งส�ำคัญ ขึน้ อยูก่ บั ความหนาและปริมาณของอาหารสด เพือ่ ให้แน่ใจ
ว่าได้รับอุณหภูมิทั่วถึง
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