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 ปลาทะเล (marine finfish) หมายถึง ปลาที่ตามธรรมชาติมีชีวิตและเติบโตใน
น  าเค็ม น  ากรอ่ย เช่น ปลากะพงแดง ปลากะรัง ปลานวลจันทร์ทะเล หรือบางชนิดที่
สามารถปรับตัวและน ามาเลี ยงในน  าจืดได้ เช่น ปลากะพงขาว 

GAP ปลาทะเล มกษ. 7429- 2559  

ปลาทะเลเศรษฐกิจของประเทศไทย 

o กะพงขาว (Lates calcarifer) 

o กะรัง  (Epinephelus sp.)  

o กะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) 

o นวลจันทร์ (Chanos chanos) 

o ตะกรับ   (Scatophagus argus) 
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 โรคติดเชื อ (Infectious diseases) 

1. ปรสิต (Parasitic disease) 

2. แบคทีเรีย (Bacterial disease) 

3. เชื อรา (Fungal disease) 

4. ไวรัส (Viral disease) 

 โรคไม่ติดเชื อ (Non infectious diseases)  

1. ขาดสารอาหาร (Malnutrition) 

2. คุณภาพน  า (Water quality degradation) 

3. สารพิษ  (Toxin) 

ประเภทของโรคปลา (Diseases type) 



1. ปรสิตกลุ่มโปรตัวซัว (Protozoans: single cell) 
 Amyloodinium  โรคสนิมเหล็ก 
 Cryptocaryosis    โรคจุดขาว 
 Trichodiniosis   เห็บระฆัง 
 Epistylis sp.   โรคเมือกขุ่น 
 Scyphidia sp.   โรคเมือกขุ่น 

2. ปรสิตกลุ่มเมตาซัว (Metazoas: multicellular) 
    2.1 Trematode: หนอนตัวแบน 
  Gill Monogeneans (Dactylogyrus ปลิงใสไม่ม ีeye spot เกาะเหงือก) 

          Skin Monogeneans (Gyrodactylus ปลิงใสม ีeye spot เกาะผิวหนัง) 
           Metacercaria (พยาธิใบไม)้  

   2.2 Nematodes : หนอนตัวกลม  

3. ปรสิตกลุ่มครัสตาเซีย: เห็บปลา (Argulus  sp.) เหาน  า (Caligus sp. ) 
4. ปรสิตกลุ่ม Didymozoid Digeneans   
5. ปรสิตกลุ่ม Leeches 

โรคติดเชื อปรสิต (Parasitic disease) 



 Amyloodinium  
 เกิดโรคสนิมเหล็ก 
 ปลาาว่ายน  าทุรนทุราย  
 กระพุ้งแก้มเปดิอ้า 
 แผลด่างตามตัว  
 ตายในเวลารวดเร็ว  

โรคติดเชื อปรสิต : โปรโตซัว 

การรักษา 
1. 0.5 ppm copper sulfate (CuSO4) นาน 3-5 วัน 
2. 200 ppm Formalin 30-60 นาที 



 ปรสิตจุดขาว (Cryptocaryon irritans) 
 มักเกิดเมื่อน  าเลี ยงมีความสกปรก โปรโตซัวจะ
เข้าเกาะตาม ภาชนะที่ใช้อนุบาลหรือเลี ยง หรือ
ตามวัตถุในแหล่งน  า เมื่อสภาวะแวดล้อม
เหมาะสม เช่น อากาศเย็นเชื อจะแตกตัวออกมา
ว่ายน  าเข้ามาเกาะปลาบริเวณผิวตัวและเหงือก  
 ท าให้เซลล์บุผิวของผิวตัวและเหงือกเพิม่จ านวน
หนาขึ นมาก เกิดความผิดปกติจนเหงือก
แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้น้อยลงหรือไมส่ามาร
แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ จนกระทั่งปลาตายได ้

โรคติดเชื อปรสิต : Protozoa 

การรักษา 
1. 0.5 ppm copper sulfate (CuSO4) นาน 5-7 วัน 
2. แช่น  าจืดครั งละ 1 ชม. 2-3 วันติดต่อกัน  



 เห็บระฆัง (Trichodina sp.) 
 โปรโตซัวชนิดนี สามารถเพิม่จ านวนได้ดีใน
แหล่งน  าที่มีการถา่ยเทน  าไม่ดีหรอืแหล่งน  าที่
สกปรกจากการให้อาหารมากเกินไป อาหาร
ที่เหลือจะเป็นของเสียที่ตกตะกอนสะสมอยู่ที่
พื นดินจะเป็นที่อยู่อาศัยของปรสิต 
 เมื่อสภาพแวดล้อมไม่ดีจะท าให้ปลาอ่อนแอ 
ปรสิตจะเข้าไปเกาะท าลายปลาทันที  
 สีล าตัวจะคล  าลง ครีบหลังหรือครีบหางจะ
ขาดลุ่ย เหงือกอาจซีดและช  าพบโรคบ่อยทั ง
ในปลากะพงขาว ปลากะรัง และปลาชนิดอ่ืน 
ๆ 

โรคติดเชื อปรสิต : Protozoa 

การรักษา 
1. แช่น  าจืดครั งละ 1 ชม. 3 วันติดต่อกัน 
2. 200 ppm Formalin 30-60 นาที  
3. 20-30 ppm Formalin 1-2 วัน ติดต่อกัน  



 Epistylis sp. ที่อวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์น  า  
 ท าให้เลือดออกตามซอกเกล็ด 
 มีแผลเปิดสีแดงตามครีบและซอกเกล็ด 

โรคติดเชื อปรสิต : Protozoa 

การรักษา 
1. 200 ppm Formalin 30-60 นาที  
2. 20-30 ppm Formalin 1-2 วัน ติดต่อกัน  



 Scyphidia sp.  
 ท าให้เกิดโรคเมอืกขุ่น  
 มีเมือกสีขาวบริเวณล าตัวเป็นหยอ่มๆ  
 ว่ายบริเวณผิวน  า ทุรนทุราย   

โรคติดเชื อปรสิต : Protozoa 

การรักษา 
1. 200 ppm Formalin 30-60 นาที  
2. 20-30 ppm Formalin 1-2 วัน ติดต่อกัน  



 Gyrodactylus sp. เกาะที่ผิวตัว 
& Dactylogyrus sp. เกาะเหงอืก
ปลา 

 ปลาว่ายน  าทุรนทุราย 
 ลอยตัวตามผิวน  า  
 แยกตัว 
 ซึม  
 ผอม  
 กระพุ้งแกม้เปิดอ้า    

Gyrodactylus sp.  

Dactylogyrus sp.  

โรคติดเชื อปรสิต : Monogene 

การรักษา 
1. 200 ppm Formalin 30-60 นาที  
2. 20-30 ppm Formalin 1-2 วัน ติดต่อกัน 
3. 150 ppm Hydrogen peroxide (H2O2)  



โมโนจีน Capsala sp. ที่เมือกบนตัวปลาที่ผิวตัว และเหงือกปลา 

โรคติดเชื อปรสิต : Monogene 

การรักษา 
1. 200 ppm Formalin 30-60 นาที  
2. 20-30 ppm Formalin 1-2 วัน ติดต่อกัน 



 ปรสิตกลุ่ม Myxosporidian ชนิด Henneguya sp. อยู่ตามซี่เหงือกปลา  

โรคติดเชื อปรสิต : Mixosporidia 

การรักษา: กระสวยสองหางฝงัตัวเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนัง จึงต้องก าจัดในขณะที่สปอร์หลุดออกจากเกราะ 
โดยที่ไมม่ีปลา ใสฟ่อร์มาลินความเขม้ขน้ 250 ส่วนในล้านส่วน ทิ งไว้ประมาณ 1 วัน จึงถ่ายน  าออก
แล้วตากบ่อหรือตู้กระจกให้แห้ง 



เห็บปลา (Fish louse)  
 ชื่อวิทยาศาสตร ์Argulus sp. จัด
อยู่ในกลุ่มเดียวกับแมลง 
(Crustacean) มขีนาดความยาว
ตั งแต่ 6 -22 มิลลิเมตร 
 เกาะตามล าตัว ครีบ หาง และ 
เหงือกปลา มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
 ใช้เข็มที่ปากแทงเข้าไปกินน  าเลี ยง
ของปลาซึ่งท าให้ปลาตกเลือด หรอื
เกิดแผลหลุม 

ที่มา: https://teen.mthai.com/variety/52927.html 

โรคติดเชื้อปรสิต : Crustacean 

การรักษา 
1. แช่ปลาในดิปเทอเรก็ซ์ อัตรา 0.5 - 0.75 กรัม ต่อน  า 1,000 ลิตร นาน 24 ชั่งโมง  
2. แช่ปลาในด่างทับทิม 1 กรัม ต่อน  า 10 ลิตร นาน 15 - 30 นาที  
3. ก าจัดโดยใช้ปากคีบ กรณีแน่นมากให้หยดน  าเกลือ 1-2 หยด แล้วดึงออก 



เหาน  า  
 เกิดจากปรสิตในสกุล Caligus sp. 
ไปเกาะใต้เกล็ด ดูดเลือดปลา และท า
ให้เกิดแผลขึ น 
 ระยะแรกปลาจะพลิกตัวเพื่อถูกับ
กระชังบ่อย  
 มองเห็น เห็บปลาตัวใสๆ เกาะอยู่
ตามล าตัว  
ระยะตอ่มาจะเหน็ครีบช  าบางครั ง
เกล็ดช  าตกเลือดตามซอกเกล็ดและใน
ที่สุดมีแผลเกิดขึ นตามล าตัวและตาย 

โรคติดเชื อปรสิต : Crustacean 

ที่มา: http://www.shrimpcenter.com/fishpage0011.html 

http://www.shrimpcenter.com/fishpage0011.html
http://www.shrimpcenter.com/fishpage0011.html
http://www.shrimpcenter.com/fishpage0011.html
http://www.shrimpcenter.com/fishpage0011.html


ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ที่พบในเหงือกปลา 

โรคติดเชื อปรสิต : Nematodes 



 พยาธิตัวแบน 
 ที่มีการสร้างแคบซูลอยู่บริเวณเหงือกปลา 
 พบในปลากะรัง   

 

โรคติดเชื อปรสิต : Didymozoid digeneans 

การป้องกันและควบคุม 
1. ก าจัดหอยในบ่อเนื่องจากเป็นหาหะของเชื อ 
2. 20-30 ppm Formalin 1-2 วัน ติดต่อกัน  



ปรสิตกลุ่มปลิง (Leeches) 

http://www.marineparasites.com/researchprojects.html 

 ปลิง  
 เกาะบริเวณล าตัวและเหงือก  
 ดูดเลือดท าให้ปลามีอาการเลือด
จางบางครั งมีอาการตกเลือด  
 เป็นพาหะของไวรัส แบคทีเรีย  
และปรสิตในเลือดบางชนิด  
 ปลาสูญเสียความอยากกินอาหาร  
 ว่ายน  าทุรนทุรายบริเวณผิวน  า   

 

การรักษา 
1. 200-250 ppm Formalin 60 นาท ี
2. กรณีปลาตัวใหญ่ เชด็ออกด้วยผ้าเปียก 

ศพช. กระบี่ 

http://www.marineparasites.com/researchprojects.html


 การป้องกัน 
 ควบคุมคุณภาพน  าให้เหมาะสม 
 ควบคุมการให้อาหารไม่ให้อาหารเหลือ 

 การรักษา  
 ฟอร์มาลิน, คอปเปอร์ซัลเฟต    ก าจัดปรสิตกลุ่มโปโตซัว 
 มาลาไคน์กรีน ใช้ก าจัดจุดขาว ร่วมกับฟอร์มาลิน ไม่ใช้กับปลาบริโภค 
 ไตรคลอฟอน  ดพิเทอเร็กซ์ ก าจดัปรสิตกลุ่มครัสตาเชียน 

 การจัดการควบคุมโรค 
 ในบ่อที่พบการระบาดของโรค หลังจากจับปลาออกจากบ่อหมดแล้ว ควรตากบ่อ
ให้แห้งแล้วโรยปนขาวในอัตราส่วน 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ทั่วบอ่ 

 ในบ่อที่พบการระบาดของโรค แต่ไม่มีปลาอยู่แล้วและไม่สามารถตากบ่อได้ 
สามารถก าจัดปรสิตให้หมดไปได้ โดยการละลายไตรคลอร์ฟอน 2 กรัม ตอ่น  า 
1,000 ลิตร สาดให้ทั่วบ่อ ทิ งไว้ 1-2 สัปดาห์ กอ่นน าปลารุ่นใหม่มาเลี ยง 

แนวทางการป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดเชื อปรสิต 



โรคติดเชื อแบคทีเรีย (Bacterial disease) 

 การติดเชื อแบคทีเรียในปลาโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ 

1. เชื อก่อโรคจรงิ (True pathogen) มักจะมีความรุนแรงและก่อโรคแม้ปลาจะ

ได้รับเชื อปริมาณน้อยๆ  

2. เชื อฉวยโอกาส (Secondary infection) มักพบในกรณีที่ปลามีการติดเชื อปรสิต

มาก่อนและปลาไม่สามารถจัดการปรสิตด้วยตัวปลาเองหรือผูเ้พาะเลี ยงไม่ได้จัดการ

ปัญหาปรสิตอย่างถูกวิธี ท าให้เชื อแบคทีเรียกลุ่มที่เป็นเชื อฉวยโอกาสเข้าไปรุกราน

ปลา เมื่อปริมาณเชื อของแบคทีเรียฉวยโอกาสเพิม่มากขึ นถึงระดบัหนึ่งก็สามารถ

ท าให้ปลาป่วยตายได ้



 เชื อ Vibrio spp.  
 เชื อกลุ่มวิบริโอแนเชื อแบคทีเรียแกรมลบ  
 ชนิดที่พบในปลาทะเลมี 4 ชนิดหลักๆ ได้แก่ Vibrio parahaemolyticus, V. 
harveyi, V. vulnificus และ V. alginolyticus  
 ปลาที่ติดเชื อวิบริโอมักมีแผลตามล าตัว ตกเลือด และมีของเหลวสะสมในช่อง
ท้อง ท าให้บางครั งปลาที่ติดเชื อมอีาการท้องบวมน  า  

ภาพแสดงแผลบริเวณล าตัวปลากะพงขาวท่ีได้ติดเชื้อแบคทเีรียกลุ่ม Vibrio sp. 
(ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา, ศพช. ภูเกต็) 

โรคติดเชื อแบคทีเรีย (Bacterial disease) 



 เชื อ Streptococcus  spp. 
  สเตรปโตคอคคสั เป็นแบคทีเรียแกรมบวก  
   มีรายงานในปลากะพงขาวในประเทศไทย  
   ปลามีลักษณะตาโปน ขาวขุ่น ตกเลือดบริเวณล าตัว สีล าตัวคล  า ว่ายน  า
ผิดปกต ิ

ภาพแสดงอาการตกเลือดและตาโปนของปลากะพงขาวท่ีได้รับเชื้อ Streptpcoccus iniae  
(N. Suanyuk et al., 2010) 

โรคติดเชื อแบคทีเรีย (Bacterial disease) 



 เชื อ Flexibacter marinus  
  Flexibacter marinus เป็นเชื อแบคทีเรียแกรมลบ แท่งยาว  
   มีรายงานการติดเชื อในปลากะพงขาว ท าให้เกิดโรคตัวด่าง มีอตัราการตาย
ถึง 100% โดยเฉพาะในปลาขนาดเล็ก 1-3 นิ ว ส าหรับปลาขนาด 3 นิ วขึ นไป
มีความทนทานตอ่เชื อได้มากว่าปลาเล็ก  

ภาพแสดงอาการหางกร่อน ตกเลอืดบรเิวณหางและครีบของปลากะพงขาวที่ได้รับเชื้อ 
Flexibacter marinus (สมพรและเยาวนิตย์, 2547) 

โรคติดเชื อแบคทีเรีย (Bacterial disease) 



ภาพปลากะพงขาวป่วย เลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกรตรวจพบเชื้อ V. vulnificus  
(ภาพโดย: ดร.มลฤดี สนธิ, มหาวิทยาลัยบูรพา) 

โรคติดเชื อแบคทีเรีย (Bacterial disease) 



ภาพลูกปลากะพงขาวที่ติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi  
(ภาพโดย: ดร.มลฤดี สนธิ, มหาวิทยาลัยบูรพา) 

โรคติดเชื อแบคทีเรีย (Bacterial disease) 



ภาพปลากะพงขาวป่วย เลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกรจากการติดเชื้อแบคทีเรีย V. harveyi และ เช้ือ
ไวรัส SDDV (Scale drop disease virus)  

(ภาพโดย: ดร.มลฤดี สนธิ, มหาวิทยาลัยบูรพา) 

 ลักษณะอาการ เกล็ดหลุด, ครีบกร่อนขาด, เหงือกซีดและกร่อน, ท้องแดง ตาโปน 
ตาซีด 

การติดเชื อร่วมระหว่างเชื อแบคทีเรียและไวรัส 



ภาพปลากะพงขาวป่วย เลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกรจากการติดเชื้อร่วมของแบคทีเรีย V. harveyi 
และ เชื้อไวรัส SDDV (Scale drop disease virus)  

(ภาพโดย: ดร.มลฤดี สนธิ, มหาวิทยาลัยบูรพา) 

 ลักษณะอาการ เกล็ดหลุด ครีบกร่อนขาด เหงือกซีดและกร่อน ท้องแดง ตาโปน 
ตาซีด 

การติดเชื อร่วมระหว่างเชื อแบคทีเรียและไวรัส 



 ป้องกัน  
 ควบคุมคุณภาพน  าให้เหมาะสม 
 เลี ยงปลาที่ระดับความหนาแน่นที่เหมาะสม 

 การจัดการ 
 ลดเชื อโดยการถ่ายน  า  
 ใช้จุลินทรีย์ผสมอาหารให้กิน เพือ่ลดปริมาณเชื อก่อโรค 
 ใช้ยาปฏิชีวนะที่อนุญาตให้ใช้  

 การควบคุมโรค  
 แยกปลาป่วยออกจากปลาปกติ น าไปก าจัดตามหลักการก าจัดเชื อ (เผา ฝัง ใช้
สารเคม)ี 
 ก าจัดเชื อในตัวปลาและสัตว์น  า 

แนวทางการป้องกัน จัดการและควบคุมโรคติดเชื อ
แบคทีเรีย 



 เป็นสาเหตุการป่วยของปลาเมื่อสภาพแวดล้อมเอื ออ านวย คววามสกปรกของบ่อ 
การตกค้างของอาหาร เนื่องจากเชื อราอาศัยบนสารอินทรีย์หรือของเน่าเสียต่างๆ 

เมื่อปลาอ่อนแอจะแสดงอาการป่วย 

 เชื อราสืบพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์ (Spore) ซึ่งมีความคงทนตอ่ความร้อน สารเคมี 
ความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดี  

 มีลักษณะเป็นเสน้ใยสีขาวเรียกว่า ไฮฟี่ (Hyphe) ซึ่งมารวมกันเป็นกลุ่มก้อนคล้าย
ส าลีเรียกว่า ไมซีเลี่ยม (Mycelium) 

 การติดเชื อราในปลานั น ส่วนใหญ่เป็นการตดิเชื อแทรกซ้อน (Secondary 
infection) โดยมสีาเหตุอื่นโน้มน า  

 โดยธรรมชาติ เมือกของปลา และเกล็ดปลาจะเป็นตัวต่อต้านเชื อราได้เป็นอย่างดี 

โรคที่เกิดจากเชื อรา (Fungus)  

แหล่งข้อมูล: https://www.pantown.com/board.php?id=2888&area=4&name=board6&topic=15&action=view 
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ลักษณะของโรคเชื อรา  

เชื้อราบนไข่ปลา เชื้อราบนตัวปลา 

อับสปอร์ของเชื้อรา 
แหล่งข้อมูล: https://www.pantown.com/board.php?id=2888&area=4&name=board6&topic=15&action=view 

วงจรชีวิตของเชื้อรา 
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 การป้องกัน 
 บ่อที่คุณภาพน  าไมดี่ มักเป็นสาเหตุของการเกิดเชื อรา ให้ใช้วัสดุปูนในการจับตะกอน 60 กก./ไร่  
 จัดการอาหารไม่ใหเ้หลือบริเวณขอบบ่อหรือติดบริเวณขอบกระชัง เนื่องจากเป็นสาเหตุของเชื อ
ราได้  

แนวทางการป้องกัน จัดการและควบคุมโรคติดเชื อรา 

 การรักษาเมื่อปลาป่วย 
  แช่ด้วยไตรฟูลาลนิ (Triflurarin) 8-10 ซีซี ต่อน  า 100 ลบ. ม. 
  แช่ด่างทับทิม (Potassium permanganate) ความเขม้ข้น 0.01 ppm เป็นเวลา 30 นาที 

แหล่งข้อมูล: https://www.pantown.com/board.php?id=2888&area=4&name=board6&topic=15&action=view 
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 โรคควงสว่าน  
 เกิดจาการติดเชื้อกลุ่มโนดะไวรัส (nodavirus) 
ขนิด Viral Encephalopathy and Retinopathy 
(VER) หรือ Viral Nerveous Necrosis (VNN)  
 เชื้อเข้าท าลายระบบประสาท สมอง และตา 
 ปลาติดเชื้อลอยตัวขึ้นมาบริเวณผิวน้ าเป็นครัง้
คราว ว่ายน้ าหมุนตัวควงสว่าน นานประมาณ 2-3 
วัน หลังจากนัน้จะลอยตัวอยู่ที่ผิวน้ าอย่างถาวร และ
เปลี่ยนเป็นอาการตัวงอ ท้องบวมมากกว่าปกติ ใน
ปลาวัยอ่อนและวัยรุ่นจะตาย 90-100% ภายใน 1-
2 วัน หลงัจากแสดงอาการ แต่ในปลาขนาดโตกว่า
นั้นจะตายช้าอาจใช้เวลานาน 7-30 วัน 

โรคติดเชื้อไวรัส (Viral diseases) 

ภาพปลากะรังติดเชื อ VNN  
(Nagasawa et al. 2004) 

Nagasawa, K. and E. R. Cruz-Lacierda (eds.) 2004: Diseases of cultured groupers. Southeast 
Asian Fisheries Development Center, Aquaculture Department, Iloilo, Philippines. 81 p. 



  โรคหูดปลาหรือแสนปม 
 เกิดจากไวรัสชนิดลิมโฟซิสติส 
(lymphocystis)  
 เชื้อเข้าไปท าให้เซลล์ผิวหนงัขยายตัว
อย่างผิดปกติ 
 มีตุ่มเล็กๆ ใสคล้ายเม็ดสาคูจับกันเปน็
ก้อน ติดอยู่ตามครบี และครีบหาง พบ
เฉพาะในปลากะพงขาว 

โรคติดเชื้อไวรัส 



Blister disease (โรคตุ่มขาว)  

ภาพปลาเก๋าดอกแดงติดเชือ้อิริโดไวรัสที่
เป็นสาเหตุของโรค Blister (ตุ่ม) 

 โรคตุ่มขาว  
 เกิดจากเชื้อ Iridovirus 
 ปลาที่ติดเชื้อจะกินอาหารน้อยลง 
 มีตุ่มขาวบนร่างกายและครีบ 
 อัตราการตาย 30-80% ภายใน 1 
เดือน 
 ความหนาแน่นการเลี้ยงสูงเป็นปัจจัย
กระตุ้นให้ปลาแสดงอาการป่วย  



 Red Sea bream Iridovirus Disease (RSIVD)  
 พบรายงานในลูกปลากะพงขาวจากโรงเพาะฟักในพื้นที่จังหวัดระยอง ฉะเชงิเทรา  
 ปลามีล าตัวสีคล้ า ว่ายน้ าผิดปกติ  
 เชื้อมีอวัยวะเป้าหมายคือม้าม ปลาที่ติดเชื้อจะมีม้ามขยายใหญ่  

โรคติดเชื้อไวรัส 

ภาพปลากะพงขาวทีไ่ด้ติดเชื อ Iridovirus (ศพช. ฉะเชิงเทรา) 



 การป้องกัน  
 ใช้ลูกพันธุ์ปลาที่ปลอดเชื้อ เนื่องจากเชื้อไวรัสมีการติดเชื้อผ่านจากพ่อแม่สู่ลูก 
 ความคุมคุณภาพน้ าให้เหมาสม 
 เลี้ยงปลาที่ระดับความหนาแน่นที่เหมาะสม  

 
 การจัดการเม่ือเกิดโรค 

     เชื้อไวรัสไม่มียารักษา เมื่อปลาติดเชื้อ ควรก าจัดเชื้อในตัวปลา น้ าเลี้ยง บ่อเลี้ยง และ
อุปกรณ์ ต่างๆ  

 
 การควบคุมโรค 

 ไม่ปล่อยน้ าที่มีเชื้อออกสู่ภายนอก 

โรคติดเชื้อแบคทีเรีย แนวทางการป้องกัน จัดการและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 



คุณภาพน้ า & ปลาป่วย 

ขาดออกซิเจน 
 

เกิดการท าลายเหงอืกและระบบเลือด 
 

พฤติกรรมที่พบคือฮุบอากาศ, กระสับกระส่าย, หงายท้อง, หมุนตัว  

ภาพปลากะพงขาวตายจากการขาดออกซิเจน (ศพช. ปัตตาน)ี 

https://www.dailynews.co.th/agriculture/640776 

https://www.dailynews.co.th/agriculture/640776
https://www.dailynews.co.th/agriculture/640776


การกินกันเอง 

ภาพปลากะพงขาวตายจากการกินกันเอง 



การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุการป่วยหรือตายของสัตว์น้ า 



 การสังเกตลักษณะอาการโดยรวม (Gross Observations) 
1. พฤติกรรม (Behaviour: Level I) 

• ปกติเปน็อย่างไร ก่อนป่วยจะมีพฤติกรรมผิดปกติ  
เช่น  - กินอาหารเพิ่มข้ึนผิดปกติ  หลังจากนั้นหยุดกิน 
       - แยกจากฝูงไปกินอาหารตัวเดียว 
       - ว่ายน้ าใกล้พื้นผิวน้ า หรือ ว่ายลงบรเิวณก้นบ่อ  
       - การว่ายน้ าผิดปกติ เสียสมดุลการทรงตัว 
       - การฮุบอากาศที่ผดิปกติ (gulping) 
       - เอาตัวถูกับข้างบ่อ (flashing) 

• ลักษณะการตาย (Patterns of mortalities) & ระดับการตาย (levels of mortality) 
            - หากการตายคงที่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ 
 - กรณีที่การตายเริ่มจากกระชังหนึ่งไปอีกกระชังหนึ่งในระยะเวลาต่อมา        
   อาจเกิดจาการติดเชื้อก่อโรค 

การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุการป่วยหรือตายของสัตว์น้ า 



 การสังเกตลักษณะอาการภายนอก (Gross Observations) 
2. การสังเกตบริเวณภายนอกตัวปลา (Surface Observations: Level I) 

• ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเกิดจากโรคหรือสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ 
• แต่ช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

- แยกปลาป่วยออกจากปลาปกติ  
- เก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขที่ตรงจุด 

3. ผิวหนังและครีบ (Skin and Fins: level I)  
• การมีจุดหรือรอยด่างตามล าตัว  
• แผลลักษณะต่างๆ  
• การตกเลือดปริเวณล าตัว  
• ลักษณะของตาที่ผิดปกติ เช่น ขนาดตา ตาโปน มีอากาศในตา ตาบอด ตกเลือดในตา 
 

การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุการป่วยหรือตายของสัตว์น้ า 



 การสังเกตลักษณะอาการภายนอก (Gross Observations) 
4. เหงือก (Gills: Level I) 

• ซีด 
• กร่อน   ติดเชื้อปรสิต 
• ตกเลือด ติดเชื้อปรสิต/แบคทีเรียบางชนิด 
• มีตะกอนเกาะ  ความสะอาดของบ่อ เหงือกท างานผิดปกต ิ

5. ลักษณะล าตัว (Body : level 1) 
• หัวโต   การพัฒนาการที่ไม่สมบูรณ์ 
• ตัวคดงอ   ขาดสารอาหาร 
• ท้องมาน (dropsy)  การหดตัวของอวัยวะภายใน  

   การสร้างน้ าในช่องท้อง 
 

การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุการป่วยหรือตายของสัตว์น้ า 



 การสังเกตลักษณะอาการภายนอก (Gross Observations) 
6. การสังเกตอาการภายใน (Internal Observations: Level I) 
 6.1 Body Cavity and Muscle (Level I/II) 
 6.2 Organs (Levels I-III) 
  

การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุการป่วยหรือตายของสัตว์น้ า 



การเก็บสัตว์น้ าเพื่อส่งตรวจ 

1. การส่งตัวอย่างสัตว์น้ ามีชีวิต 
- เลือกส่งสัตว์น้ าป่วย 5 – 6 ตัว ที่มีความรุนแรงของอาการแตกต่างกัน เพื่อหาสาเหตุอาการ

ป่วยของสัตว์น้าที่แท้จริง 

- ไม่ควรให้สัตว์น้ าเครียดในขณะขนสง่ 

2. การส่งตัวอย่างซากสัตว์น้ าตาย 
- ในกรณีสัตว์น้าตายควรส่งชันสูตรภายใน 8 ชั่วโมง หากท าไม่ได้ควรแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส (ไม่ควรแช่ในช่องแช่แข็ง) หรือแช่ในกระติกที่มีน้ าแข็งเต็ม และส่งในสภาพที่เย็น
ตลอดเวลา และรีบส่งให้เร็วที่สุดเท่าทีท่ าได้ ไม่ควรเกิน 1 – 2 วัน 



การเก็บสัตว์น้ าเพื่อส่งตรวจ 

3. การเก็บและส่งตัวอย่างชิ้นส่วน  
        - ในกรณีที่ซากสัตว์มีขนาดใหญ่ หรือไม่สามารถนาส่งได้ภายใน 1 วัน ควรทาการผ่าซาก จด
บันทึกรอยโรคที่พบและเก็บตัวอย่างอวัยวะนาส่งโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
        1. อวัยวะสดใส่ถุงพลาสติก 1 ถุง 1 อวัยวะ เพื่อแยกเชื้อ ควรเก็บแช่แข็งระหว่างรอน าส่ง 
        2. เก็บในขวดน้ ายา 10 เปอร์เซ็นต์ฟอร์มาลีน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ ใช้ 1 ขวดต่อ
สัตว์ 1 ตัว  
4. อาหารสัตว์  
      - อาหารที่ผสมเอง สามารถตรวจหาเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนจากปลาป่น หรือเชื้อราในข้าวโพด
หรือสารพิษอื่น ๆ ได้โดยส่งอย่างน้อย 500 กรัมในภาชนะที่สะอาด 



การเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจประกอบการตรวจวินิจฉัยโรค 

ที่มา กรมประมง , 2555 

 การเก็บตัวอย่างน้ า มีความส าคัญต่อผลการวิเคราะห์มาก หากเก็บตัวอย่างไม่ถูกต้อง จะท า
ให้ผลการวิเคราะหท์ี่ได้ไม่ถูกต้องไปด้วย  

 การเก็บตัวอย่างน้ าควรมีแบบแผนที่แน่นอน และควรมีการบันทึกรายละเอยีด ต่าง ๆ ครบถ้วน
เพราะถ้าไม่มีรายละเอียดเพียงพอแล้ว การค้นหาหรือวนิิจฉัยขั้นแรกอาจครอบคลุม หรือถ้า
ตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนของแหล่งน้าที่แท้จริงก็อาจให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดได้ 

 ข้อมควรค านึงถงึ 
 ภาชนะที่บรรจุตัวอย่าง (Sample container) 

 ขนาดหรือปริมาตรของตัวอย่าง (Sample size) 

 จุดเก็บตัวอย่าง (Sample site) 

 ช่วงเวลาการเก็บและการตรวจวิเคราะห์ โด 

 เทคนคิการเก็บตัวอย่างน้า (Sampling technique) 



การเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจประกอบการตรวจวินิจฉัยโรค 

ที่มา กรมประมง , 2555 

 การเก็บตัวอย่างน้ า มีความส าคัญต่อผลการวิเคราะห์มาก  

 หากเก็บตัวอย่างไม่ถูกต้อง จะท าให้ผลการวิเคราะห์ที่ไดไ้ม่ถูกต้องไปด้วย  

 การเก็บตัวอย่างน้ าควรมีแบบแผนที่แน่นอน และควรมีการบันทึกรายละเอยีด ต่าง ๆ ครบถ้วน
เพราะถ้าไม่มีรายละเอียดเพียงพอแล้ว การค้นหาหรือวนิิจฉัยขั้นแรกอาจครอบคลุม หรือถ้า
ตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนของแหล่งน้าที่แท้จริงก็อาจให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดได้ 

 ข้อควรค านงึถึง 
 ภาชนะที่บรรจุตัวอย่าง (Sample container) 

 ขนาดหรือปริมาตรของตัวอย่าง (Sample size) 

 จุดเก็บตัวอย่าง (Sample site) 

 ช่วงเวลาการเก็บและการตรวจวิเคราะห์  

 เทคนคิการเก็บตัวอย่างน้า (Sampling technique) 



การเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจประกอบการตรวจวินิจฉัยโรค 

ที่มา กรมประมง , 2555 

 การเก็บตัวอย่างน้ า มีความส าคัญต่อผลการวิเคราะห์มาก  

 หากเก็บตัวอย่างไม่ถูกต้อง จะท าให้ผลการวิเคราะห์ที่ไดไ้ม่ถูกต้อง 

 การเก็บตัวอย่างน้ าควรมีแบบแผนที่แน่นอน และควรมีการบันทึกรายละเอยีด ต่าง ๆ ครบถ้วน
เพราะถ้าไม่มีรายละเอียดเพียงพอแล้ว การค้นหาหรือวนิิจฉัยขั้นแรกอาจครอบคลุม หรือถ้า
ตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนของแหล่งน้ าที่แท้จริงก็อาจให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดได้ 



การเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจประกอบการตรวจวินิจฉัยโรค 

ที่มา กรมประมง , 2555 



หลักการป้องกันโรคสัตว์น  า (Disease Prevention) 

ที่มา กรมประมง , 2555 

1. คัดเลือกปลาและแหล่งที่มา ต้องสืบประวัติว่าไม่เคยมาจากแหล่งที่มีโรคระบาดมา
ก่อน ต้องตดัเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง 

2. ก่อนการปล่อยตอ้งพักปลากอ่น เพื่อลดการบอบช  าและบาดแผลจากการขนส่ง  

3. ก่อนปล่อยตอ้งก าจัดด้วยยาเหลืองฟอร์มาลิน เกลือแกง 0.1-0.5 % ขณะขนส่ง
หรือด่างทับทิม ตามความเข้มข้นที่เหมาะสม 

4. เน้นการเตรียมบอ่โดยก าจัดศัตรูปลารวมทั ง Intermediate Host ก่อนปล่อยปลา
ออกให้หมด ตากบ่อให้แห้ง ใส่ปนูขาวและปุ๋ย ปล่อยปลาในอัตราสว่นที่เหมาะสม 

5. ควบคุมคุณภาพน  าให้เหมาะสม 

6. จัดการการให้อาหารให้เหมาะสม ไม่ให้อาหารเหลือ เป็นที่มาของเชื อก่อโรคต่างๆ 
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