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 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคตายด่วน (Acute Hepatopancretic Necrosis Disease) ในกุ้งขาว 

(Litopeneaus vannamei, Boone 1931) ในจังหวัดระยองและจันทบุรี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาหาความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคตายด่วน (Acute Hepatopancretic Necrosis 
Disease; AHPND) ของกุ้งขาวในจังหวัดระยองและจันทบุรี ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2555 เป็นการศึกษาแบบ 
cross-sectional study โดยการเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective data) จากฟาร์มและบ่อเลี้ยงกุ้ง ด าเนินการสุ่มตัวอย่าง
ฟาร์มและบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยวิธีการสุ่ม 2 ข้ันตอน (Two-stage Random Sampling) ได้ฟาร์มกุ้งจ านวน 76 ฟาร์มและบ่อเลี้ยง
กุ้งจ านวน 228 บ่อ เพื่อสอบถามข้อมูลวิธีการจัดการฟาร์ม การเลี้ยงและผลผลิตจากเกษตรกรโดยใช้แบบสอบถาม  
ผลการศึกษาพบว่าความชุกท่ีระดับบ่อเลี้ยงของโรคตายด่วนคิดเป็นร้อยละ 33.4 (95% CI=26.9 - 40.9%) เมื่อท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคตายด่วน ด้วยวิธีวิเคราะห์ตัวแปรแบบตัวแปรรวม  (multivariate logistic 
regression) พบวา่ปัจจัยเสี่ยงที่เพ่ิมโอกาสให้เกิดโรคตายด่วนในระดับบ่อเลี้ยงมี 2 ปัจจัย คือ แหล่งที่มาของลูกกุ้ง และปริมาณ
อาหารเม็ดส าเร็จรูปที่ให้เพิ่มมากขึ้นในช่วง 1 เดือนแรก ขณะที่ความเสี่ยงในระดับฟาร์ม คือฟาร์มที่อยู่ใกล้เคียงกับฟาร์มเกิด
โรค จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตายด่วนมากกว่าฟาร์มที่อยู่ไกลออกไป นอกจากนี้ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็น
ว่าน้ าอาจเป็นสื่อน าในการกระจายเช้ือก่อโรคตายด่วน 
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Abstract 

The cross-sectional study aimed to investigate the prevalence and risk factors related to Acute 
Hepatopancretic Necrosis Disease (AHPND) in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei, Boone 1931)  
in Rayong and Chantaburi provinces during 1 January to 30 June 2012. Applying two-stage random 
sampling, 76 farms and 228 ponds were randomly selected. Retrospective data using the structured 
questionnaires were used to collect information on shrimp farm management, cultivation techniques and 
shrimp production. As the results, the prevalence of AHPND at pond level was 33.4% (95% CI=26.9 - 40.9%). 
From multivariate logistic regression analysis, 2 risk factors at pond level which significantly associated to 
increase risk of AHPND when presented were the stocking of post larva from some hatcheries and  
the increasing of total feed within 1 month period per 100,000 PLs after releasing PLs into the pond.  
The occurrence of AHPND outbreak in nearby farm (s) was the farm level factor that increased more risk of 
disease in shrimp farm. This finding also indicated that water-borne might be a possible potential 
transmission route of the pathogen. 
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