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คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในสัตว์น้้าชายฝั่ง ที่จัดท้าขึ้นนี้  มีความมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

ในการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในสัตว์น้้าชายฝั่งที่ป่วยหรือตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสอบสวนโรค ส้าหรับ
ห้องปฏิบัติการของกรมประมงที่ให้บริการตรวจโรคสัตว์น้้าชายฝั่งและการเฝ้าระวังโรคในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 

ขอขอบคุณ คุณพรพิมล  ทิวแพ  คุณอรอนงค์  คงทวี  และคุณจ้าเริญศรี  นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัย
สุขภาพสัตว์น้้าสงขลา เป็นอย่างมากท่ีได้ช่วยรวบรวมข้อมูลและจัดท้ารูปเล่มคู่มือจนส้าเร็จลุล่วง 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจน้าไปใช้ใน
การท้างานของตน 
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บทน ำ 
 

การตรวจปรสิต นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไปในสัตว์น้้า ซึ่งโดยปกติแล้วแม้สัตว์น้้าที่
แข็งแรงที่อาศัยในแหล่งน้้าธรรมชาติก็สามารถพบปรสิตได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่จะพบในปริมาณน้อย ส่วนความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อปรสิตนั้น มักจะพบว่าเป็นปัญหามากในสัตว์น้้าวัยอ่อน เช่น ปลาขนาดเล็ก ปลาที่
เลี้ยงหนาแน่นมาก รวมทั้งสัตว์น้้าที่ได้รับความเครียดจากการเคลื่อนย้ายขนส่ง หรือเลี้ยงในบ่อที่มีคุณภาพน้้าไม่
เหมาะสม เช่น บ่อท่ีมีสารอินทรีย์สูง และในช่วงหน้าหนาว ซึ่งจะส่งผลท้าให้สัตว์น้้าอ่อนแอ สามารถยอมรับต่อการ
ติดโรคที่เกิดจากกลุ่มปรสิตได้ง่ายขึ้น 
 ส้าหรับตัวอย่างสัตว์น้้าที่ใช้เป็นตัวแทนที่ดีส้าหรับการตรวจวินิจฉัยโรคคือ ปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ที่แสดง
ลักษณะและอาการของโรค หรือสัตว์น้้าที่เพ่ิงตายใหม่ ๆ ทั้งนี้หากเป็นไปได้ควรตรวจวินิจฉัยโรคทันทีที่จับ หรือถ้า
ท้าไม่ได้ให้เก็บในที่เย็น เก็บปลาแยกเดี่ยวๆ ในถุงพลาสติกและใส่ตู้ เย็น อย่าใส่ในช่องน้้าแข็งเพราะยากที่จะ
ตรวจสอบการติดเชื้อปรสิต เนื่องจากหลังจากสัตว์น้้าตายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อของสัตว์น้้าและ
ปรสิตได้อย่างรวดเร็ว (rapid post-mortem autolysis) อย่างไรก็ตามในการเก็บตัวอย่างก็มีความส้าคัญต่อการ
ตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน โดยปรสิตขนาดเล็กจะมีความบอบบางมากว่าปรสิตขนาดใหญ่ จึงจ้าเป็นต้องมี
ความระมัดระวังมากในการเก็บรักษาตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ปรสิตส่วนใหญ่ควรตรวจดูบนสไลด์เปียก (wet 
mount) จากตัวอย่างสัตว์น้้าที่ยังมีชีวิตอยู่ อีกทั้งปรสิตบางชนิดโดยเฉพาะภายนอกมักจะหลุดออกไปจากปลาที่
ตายอย่างรวดเร็ว ปลาสามารถเก็บรักษาใน fixative (10% neutral buffered หรือ 70% ethanol) แต่ไม่แนะน้า
ส้าหรับการตรวจสอบปรสิตแบบทั่วไปที่ท้าประจ้ารายวัน รวมทั้งไม่ควรใช้ยาสลบปลาเนื่องจากปรสิตบางชนิดจะ
หลุดออกจากปลาได้ง่ายเมื่อโดยยาสลบ 
 นอกจากนี้ ควรมีการบันทึกประวัติการเลี้ยงสัตว์น้้าหรือแหล่งที่มาของสัตว์น้้าอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น
ชนิด (species) ความยาว น้้าหนัก อายุของปลา สถานที่และวันที่ตรวจสอบ ระยะเวลาการเลี้ยง ปัญหาที่เคยพบ
มาก่อน อาการที่สังเกตได้ เช่น การกินอาหารที่ลดลง ลักษณะการตาย มีการตายทีละน้อยหรือการตายรวดเร็วใน
เวลาอันสั้น บันทึกการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ คุณสมบัติของน้้า สภาพดินฟ้าอากาศ  
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กำรตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น  ำ (Disease diagnosis) 
 

 การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้้า สามารถแบ่งออกได้หลายระดับ ตั้งแต่การตรวจเบื้องต้นโดยพิจารณาจาก
ลักษณะภายนอกหรือรอยโรค (Gross sign) การทดสอบการติดเชื้อ (Bioassay) การตรวจโดยใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ เช่น กล้องจุลทรรศน์ การตรวจโดยใช้เทคนิคทางอณูชีว วิทยา เช่น In situ hybridization, 
Antibody based assay, Polymerase Chain Reaction (PCR) ไปจนถึงการหาล้าดับเบสของยีนเชื้อที่สนใจ 
(Sequencing) 
 ทั้งนี้ ระดับการตรวจวินิจฉัยโรคที่แบ่งตามความถูกต้องและระดับความน่าเชื่อถือของผลการตรวจนั้น ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ คือ 

 ระดับ 1 : อาศัยจากการสังเกตด้วยตาเปล่า (site observation) เช่น การสังเกตพฤติกรรม (behavior) 
อาการป่วยภายนอกหรือรอยโรค (gross sign) ของสัตว์น้้า การกินอาหาร ( feeding) และข้อมูลทางด้าน
สิ่งแวดล้อม (environmental data) ของบ่อเลี้ยงหรือฟาร์มเลี้ยง เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

ระดับ 2 : อาศัยเทคนิคเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ ส้าหรับการตรวจวินิจฉัยในระดับนี้ไม่สามารถตรวจได้
ทันทีจากที่บ่อหรือฟาร์ม อาจต้องมีการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการตรวจวินิจฉัย โดยผู้ที่ท้าการตรวจวินิจฉัยต้องมี
ความช้านาญและผ่านการฝึกฝนมาในระดับหนึ่ง เทคนิคที่น้ามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคในระดับนี้  ได้แก่ การ
ตรวจทาง Parasitology (ปรสิต), Histopathology (เนื้อเยื่อ), Bacteriology (แบคทีเรีย), และ Mycology (เชื้อ
รา) เป็นต้น 

ระดับ 3 : อาศัยเทคนิคระดับสูงในการตรวจวินิจฉัย (Advance diagnosis) ซึ่งการตรวจวินิจฉัยระดับนี้ก็
ไม่สามารถตรวจที่ฟาร์มได้เช่นเดียวกันกับระดับ 2 จ้าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มีราคาแพงมากขึ้นและผู้ที่มีความ
ช้านาญในการตรวจวินิจฉัยมากยิ่งขึ้น การตรวจโรคในระดับนี้ได้แก่ การศึกษาทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา 
(Immunology) การศึกษาทางด้านชีวโมเลกุล (Biomolecular) เช่น RT-PCR  real-time PCR หรือการใช้เทคนิค 
In situ hybridization การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscope) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การตรวจวินิจฉัยการเกิดโรคในสัตว์น้้า ไม่สามารถใช้เพียงวิธีการตรวจในระดับใดเพียง
ระดับหนึ่งในการวินิจฉัยการเกิดโรคได้อย่างถูกต้อง จ้าเป็นต้องอาศัยผลการตรวจวินิจฉัยจากทั้งสามระดับมา
ประมวลผลเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคมีความถูกต้องแม่นย้ามากท่ีสุด 

 
กำรเก็บตัวอย่ำงสัตว์น  ำเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค 

 
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าเพ่ือน้ามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคนั้น จ้าเป็นต้องมีจ้านวนที่มากเพียงพอเพ่ือ

ให้ผลการตรวจวินิจฉัยมีความน่าเชื่อถือ ในกรณีพบการป่วยหรือตายของสัตว์น้้า ควรเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าที่มีอาการ
ป่วยและอาการปกติจ้านวน 5 -10 ตัว เพ่ือตรวจหาสาเหตุอาการป่วยของสัตว์น้้าที่แท้จริง  ส่วนกรณีการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางระบาดวิทยาหรือการเฝ้าระวังโรคควรมีจ้านวนและการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพ่ือเป็นตัวแทนที่
เหมาะสมของประชากรที่ดี 
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ทั้งนี้สามารถพิจารณาจ้านวนในการสุ่มตัวอย่างได้จากตารางการสุ่มตัวอย่างในตารางที่ 1 โดยที่จ้านวน
ตัวอย่างทีสุ่่มจะขึ้นอยู่กับความชุกของการเกิดโรค (Disease prevalence) ชนิดนั้น ๆ หากมีความชุกของการเกิด
โรคสูง จ้านวนตัวอย่างที่เก็บก็จะใช้จ้านวนน้อยเนื่องจากมีโอกาสที่จะตรวจพบโรคชนิดนั้นสูง แต่ถ้าหากความชุก
ของโรคต่้า จ้านวนตัวอย่างที่เก็บก็จะต้องมีจ้านวนเพิ่มมากขึ้นด้วย เพื่อท้าให้เพ่ิมความเป็นไปได้ของการตรวจพบ
โรค   

อย่างไรก็ตาม ส้าหรับโรคที่พบว่าเคยมีรายงานการเกิดโรคอยู่แล้ว สามารถใช้ความชุกของโรคที่สูงขึ้นได้ 
เช่น ในลูกกุ้ง/ลูกปลา จะมีเปอร์เซ็นต์ความชุกของโรคเท่ากับ 2.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในกุ้งและปลาวัยรุ่นและพ่อแม่
พันธุ์จะมีเปอร์เซ็นต์ความชุกของโรคเท่ากับ 5.0 เปอร์เซ็นต์ 

ตำรำงท่ี 1 แสดงจ้านวนของตัวอย่างที่ต้องเก็บตามเปอร์เซ็นต์ความชุกของโรค (% prevalence) และจ้านวน
ประชากร (Ossiander and Wedermeyer, 1973) 

Population size 
Prevalence (%) 

0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 10.0 

50 46 46 46 37 37 29 30 

100 93 93 76 61 50 43 23 

250 192 156 110 76 62 49 25 

500 314 223 127 88 67 54 26 

1000 448 256 136 92 69 55 27 

2500 512 279 142 95 71 56 27 

5000 562 288 145 96 72 57 27 

10000 579 292 146 96 72 57 27 

100000 594 296 147 96 72 57 27 

1000000 596 297 147 97 72 57 27 

>1000000 600 300 150 100 75 60 30 
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วิธีกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงสตัว์น  ำชำยฝั่ง 
 

 ส้าหรับตัวอย่างสัตว์น้้าที่จะน้ามาใช้ในการตรวจโรคปรสิตนั้น จะต้องเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตเท่านั้น เนื่องจาก
สัตว์น้้าที่ตายแล้ว อาจจะมีปรสิตจากสัตว์น้้าตัวอ่ืนมาเกาะหรือปรสิตบางตัวอาจหลุดออกจากสัตว์น้้าตัวนั้นแล้ว 
ส่งผลท้าให้อาจไม่พบปรสิตเกาะอยู่ที่สัตว์น้้า แล้วท้าให้เกิดการวินิจฉัยที่ผิดพลาดได้ ทั้งนี้วิธีการเก็บตัวอย่าง
สามารถแบ่งไดต้ามประเภทของตัวอย่างได ้ดังนี้ 

1. กุ้งทะเล แบ่งออกเป็น 
ส้าหรับการเลี้ยงกุ้งทะเลในประเทศไทยนั้น พบว่ามีหลากหลายชนิด (ภาพที่ 1) โดยส่วนใหญ่มากกว่า 

90% เป็นการเลี้ยงกุ้งขาว รองลงมาเป็นกุ้งกุลาด้า และกุ้งแชบ๊วย 
 

 
(ก) (ข)  (ค) 

ที่มา: www.thefishsite.com/articles/ 
cultured-aquatic-species-giant-tiger-
prawn 

ที่มา: www.niobioinformatics.in/prawns/ 
Gif/TAXONOMY/TAX19.HTM 

ที่มา: www.fao.org/fishery/ 
culturedspecies/Penaeus_vannamei/en 

 
ภำพที่ 1 กุ้งทะเลชนิดต่าง ๆ ที่เลี้ยงในประเทศไทย โดยที่ ภาพ ก คือ กุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon)  

ภาพ ข คือ กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) และภาพ ค คือ กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) 
 
ทั้งนี้วิธีการในการเก็บตัวอย่างกุ้งทะเลนั้น แตกต่างกันออกไปตามอายุของกุ้ง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

1.1 ลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (Post larva, PL)  
ระยะนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับกุ้งทะเลวัยรุ่นมากขึ้น โดยมีอวัยวะต่าง ๆ เกือบครบทุกส่วน และ

พัฒนาการไปเรื่อยๆ จนเข้าสู่ระยะกุ้งวัยรุ่น จะมีขาเดิน 3 คู่ คู่แรกมองเห็นเป็นก้ามชัดเจน หางแคบเข้าเป็นระยะที่
มีรยางค์ครบ มีขากรรไกร (mandible) ที่ชัดเจน ขาว่ายน้้าเจริญให้เห็นชัดเจนขึ้นกรีสั้นกว่าดวงตา ระยะระหว่าง
ตากางออกมองเห็นได้ชัดเจน ลักษณะล้าตัวสั้นป้อมจะมีลักษณะใสมีเส้นสีน้้าตาลพาดยาวจากบริเวณหนวดถึงหาง
โดยปล้องทอ้งปล้องท่ี 6 จะยาวกว่าปล้องหัวเล็กน้อย (ภาพท่ี 2) 

 
ภำพที่ 2 ลักษณะภายนอกของลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์  

ที่มำ : www.fao.org/docrep/field/003/AC179E/AC179E00.htm 
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มีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1) สุ่มตัวอย่างกุ้งให้กระจายทั่วบ่อ โดยมีรายละเอียดการสุ่มดังนี้ 

- กุ้งทะเลระยะ PL8-10: ต้องสุ่มให้ได้กุ้งไม่น้อยกว่า 300 ตัว/บ่อ 
- กุ้งทะเลระยะ PL10 ขึ้นไป: ต้องสุ่มกุ้งให้ได้ไม่น้อยกว่า 200 ตัว/บ่อ  

2)   ใส่ตัวอย่างกุ้งทะเลมีชีวิตในถุงพลาสติกที่บรรจุน้้าทะเลสะอาด แล้วอัดอากาศและมัดปากถุง
ให้แน่น เขียนชื่อฟาร์มและหมายเลขบ่อ จากนั้นจึงน้าส่งห้องปฏิบัติการทันที 

1.2 กุ้งทะเลวัยรุ่น (Juvenile)  
เป็นระยะของกุ้งที่มีรูปร่างลักษณะครบถ้วน มีขนาดตัวโตขึ้น โดยมีการเจริญของเหงือกท่ีสมบูรณ์ 

มีการพัฒนาของกรีอย่างเต็มที่ มองเห็นกรีด้านบนมี 8-9 ฟัน ค่ากลางที่พบประมาณ 8 ฟัน และกรีด้านล่างมี 1-
2 ฟัน ค่ากลางที่พบประมาณ 2 ฟัน ความยาวกรีจะสั้นกว่า exopodite ของหนวด ปลายกรีเรียวตรง (ภาพที่ 3) 
การเคลื่อนไหวจะคล้ายกับกุ้งที่โตเต็มที่แล้ว คือ ใช้ขาเดินและขาว่ายน้้า  เป็นระยะที่เกษตรกรน้าไปปล่อยเลี้ยงใน
บ่อดนิ ส้าหรับขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างกุ้งทะเลระยะวัยรุ่น เป็นดังนี้ 

  1) สุ่มตัวอย่างกุ้งให้กระจายทั่วบ่อ ในกรณีกุ้งป่วยให้เลือกกุ้งที่แสดงอาการของโรค โดยให้ได้กุ้ง
ไม่น้อยกว่า 10 ตัว/บ่อ 

  2) ใส่ตัวอย่างกุ้งมีชีวิตในถุงพลาสติกที่มีน้้าทะเลสะอาด และอัดอากาศ มัดปากถุงให้แน่น เขียน
ชื่อฟาร์มและหมายเลขบ่อ และน้าส่งห้องปฏิบัติการทันที  

 

 
 

ภำพที่ 3 ลักษณะภายนอกของกุง้ทะเลระยะวัยรุ่น 
ที่มำ: www.shrimp-culture.blogspot.com/2010/09/morphology-anatomy-and-physiology-of.html 
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1.3 พ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล (Broodstocks) 

1) สุ่มตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลให้เป็นไปตามตารางเปอร์เซ็นต์ความชุกของโรค (5% 
prevalence) และจ้านวนประชากร (ตารางที่ 1) เช่น หากมีจ้านวนพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลเท่ากับ 100 ตัว จะต้องสุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 43 ตัว เป็นต้น 

2) ใส่พ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลมีชีวิตในถุงพลาสติกที่มีน้้าทะเลสะอาด และอัดอากาศ มัดปากถุงให้
แน่น เขียนชื่อฟาร์มและหมายเลขบ่อ และน้าส่งห้องปฏิบัติการทันที 

 
2. ปลำน  ำกร่อย  
 เป็นปลาที่สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้้าเค็มหรือน้้าทะเล (มีความเค็มตั้งแต่ 30 ppt ขึ้นไป) น้้า
กร่อย (มีความเค็มอยู่ในช่วง 0.5-30 ppt) ส้าหรับปลาน้้ากร่อยที่พบว่ามีการเลี้ยงมากในประเทศไทย มีหลายชนิด 
ได้แก่ ปลากะพงขาว ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากะรัง ปลาตะกรับ เป็นต้น (ภาพท่ี 4) 
  

 
 
 

(ก) 

 
 
 

(ข) 
ที่มำ: www.fao.org/fishery/culturedspecies/ 
Lates_calcarifer/en 

ที่มำ: www.fao.org/fishery/culturedspecies/ 
Chanos_chanos/en 

(ค) (ง) 

ที่มำ: www.fao.org/fishery/culturedspecies/ 
Epinephelus_coioides/en 

ที่มำ: www.fishwisepro.com/pictures/details? 
Zoom=True&sid=25157&pictureId=3&Gallery=True&P
age=1&Info=%27Epinephelus+fuscoguttatus%27&Flt=
20 

 
 
 

(จ) 
 

ทีม่ำ: www.fishbase.de/Photos/Pictures Summary.php 

 
ภำพที่ 4 ปลาน้้ากร่อยที่นิยมเพาะเลี้ยงในประเทศไทย  
โดยที่ ภาพ ก คือ ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) 
ภาพ ข คือ ปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos) 
ภาพ ค คือ ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus 
coioides) ภาพ ง คือ ปลาเก๋าเสือ (E. fuscoguttatus) 
และ ภาพ จ คือ ปลาตะกรับ (Scatophagus argus) 
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  ส้าหรับการสุ่มตัวอย่างปลาน้้ากร่อยจะใช้หลักการเดียวกันทั้งลูกปลาขนาดเล็กและปลาน้้ากร่อยวัยรุ่น 
โดยก้าหนดการสุ่มตัวอย่างที่ระดับความชุกของโรคเท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ (ส้าหรับโรคที่ไม่เคยมีรายงานการความ
ชุกของโรคชนิดนั้นมาก่อน) โดยมีข้ันตอนของการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1) ใช้สวิงตักลูกปลาน้้ากร่อยในบ่อปูนหรือใช้แหในการสุ่มตัวอย่างปลาน้้ากร่อยในบ่อดินให้ทั่วทั้งบ่อ โดย
ก้าหนดให้จ้านวนตัวอย่างที่เก็บไม่น้อยกว่าจ้านวนตัวอย่างที่เก็บที่ระดับความชุกของโรคเท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1  

2) ใส่ตัวอย่างในถุงพลาสติกที่มีน้้าสะอาด (ความเค็มของน้้าขึ้นกับชนิดของปลา) และอัดอากาศ มัดปาก
ถุงให้แน่น เขียนชื่อฟาร์มและหมายเลขบ่อ หากเป็นสัตว์น้้าขนาดใหญ่ ใส่ถังหรือภาชนะที่สามารถบรรจุได้ ให้
อากาศ และน้าส่งห้องปฏิบัติการทันท ี

 

3. สัตว์น  ำชำยฝั่งอ่ืนๆ  
  นอกจากสัตว์น้้าชายฝั่งในกลุ่มของกุ้งทะเล และปลาชายฝั่งชนิดต่าง ๆ แล้ว ยังมีสัตว์น้้าชายฝั่งชนิดอ่ืน ๆ
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยังพบว่ามีปัญหาของการเกิดโรคกลุ่มปรสิตได้ หากมีการจัดการในระหว่างการเลี้ยงที่
ไม่เหมาะสม เช่น มีการหมักหมมของสารอินทรีย์ในบ่อเป็นจ้านวนมาก ได้แก่ กลุ่มของปูทะเล และหอยทะเล ทั้งนี้ 
สามารถแบ่งวิธีในการสุ่มและการเก็บตัวอย่างส้าหรับใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคตามชนิดของสัตว์น้้าได้ดังนี้ 

3.1 ปูทะเล 
  ส้าหรับปูทะเลที่พบว่ามีการเลี้ยงในประเทศไทยนั้นมีหลายชนิด ได้แก่ ปูม้า ปูด้า ปูม่วง ปูเขียว ปู
ขาว เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 5 

 

 

 

(ก) 

 

 

  

(ข) 

 

 

 

(ค) 

    
 

(ง) 

 

 

 

(จ) 

ภำพที่ 5 ลักษณะภายนอกของปูทะเล; โดยที่ (ก) คือ ปูม่วง (Scylla tranquebarica); (ข) คือ ปูขาว (Scylla 
paramamosain); (ค) คือ ปูด้า (Scylla olivacea); (ง) คือ ปูเขียว (Scylla serrata)         
 และ (จ) คือ ปูม้า (Portunus pelagicus) ที่มำ: Josileen Jose, 2015 
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มีวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างดังนี้ 

1) สุ่มตัวอย่างปูทะเลที่มีชีวิต โดยก้าหนดให้จ้านวนตัวอย่างที่เก็บต้องไม่น้อยกว่าจ้านวนตัวอย่าง
ที่ระดับความชุกของโรคเท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 เช่น หากมีจ้านวนปูทะเลทั้งหมดเท่ากับ 
100 ตัว จะต้องสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 43 ตัว เป็นต้น 

2) วางตัวปูทะเลที่มัดก้ามเรียบร้อยลงบนผ้าหรือหนังสือพิมพ์ที่ชุบน้้าหมาด ๆ  แล้วบรรจุใน
กล่องโฟมหรือภาชนะที่มีลักษณะมิดชิด โดยไม่ต้องบรรจุน้้า เขียนชื่อฟาร์มและหมายเลขบ่อ และน้าส่ง
ห้องปฏิบัติการทันท ี

 
3.2 หอยทะเล  

  ส้าหรับตัวอย่างของหอยทะเลที่พบมีการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยมาก ได้แก่ หอยแมลงภู่ 
หอยแครง หอยนางรม และหอยตลับ เป็นต้น (ภาพท่ี 6) 

 

 

(ก) 

 

 

 (ข) 

 

 

                              (ค) 
ที่มำ: www.conchology.be/  ที่มำ: www.fao.org/ 

fishery/culturedspecies/Sac
costrea_commercialis/en 

ที่มำ: www.fao.org/ fishery/ species/2691/en 
 

 

(ง) 

 

(จ) 

ภำพที่ 6 ลักษณะของหอยทะเลที่พบใน
ประเทศไทย  
โดยที่ ภาพ ก คือ หอยตะโกรมกรามขาว 
(Crassostrea belcheri) ภาพ ข คือ หอย
นางรมปากจีบ (Saccostrea commercialis) 
ภาพ ค คือ หอยแมลงภู่ (Perna viridis)               
ภาพ ง คือ หอยตลับ (Meretrix meretrix) 
ภาพ จ คือ หอยแครง (Anadara granosa) 

ที่มำ: www.fao.org/fishery/culture 
dspecies/Mercenaria_mercenaria/
en 

ที่มำ: www.fao.org/ 
fishery/species/3503/en 

 

โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1) สุ่มตัวอย่างหอยทะเลที่มีชีวิต โดยก้าหนดให้จ้านวนตัวอย่างที่เก็บต้องไม่น้อยกว่าจ้านวน

ตัวอย่างที่ระดับความชุกของโรคเท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 เช่น หากมีจ้านวนหอยทะเล
ทั้งหมดเท่ากบั 100 ตัว จะต้องสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 43 ตัว เป็นต้น 

2) วางตัวหอยทะเลลงบนผ้าหรือหนังสือพิมพ์ที่ชุบน้้าหมาด ๆ  แล้วบรรจุในกล่องโฟมหรือ 
ภาชนะท่ีมีลักษณะมิดชิด โดยไม่ต้องบรรจุน้้า เขียนชื่อฟาร์มและหมายเลขบ่อ และน้าส่งห้องปฏิบัติการทันที  
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กำรเตรียมตัวอย่ำงสัตว์น  ำส ำหรับกำรตรวจวินิจฉัยปรสิต 

1. เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และสำรเคมี  
1.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ  

1) กล้องจุลทรรศน์ 
2) ภาชนะส้าหรับรองรับตัวอย่าง: กะละมัง หรือถัง 
3) สวิง 
4) อุปกรณใ์ห้อากาศ (air pump) และหัวทราย 
5) ปากคีบ (forceps) 
6) ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
7) กรรไกรผ่าตัด 
8) แผ่นสไลด์ (glass slide) 
9) กระจกปิดสไลด์ (cover glass) 
10) ถาดใส่สไลด์ 
11) กระดาษเช็ดเลนส์ 

1.2 สารเคมี 
1) แอลกอฮอล์ 70% (70% Ethanol) 
2) แอลกอฮอล์ 95% (95% Ethanol) 
3) Absolute Alcohol 
4) น้้าเกลือความเข้มข้น 1.5% (w/v) (1.5% NaCl) 
5) น้้ากลั่น 
6) Immersion oil 
ดังแสดงในภาพที่ 7 
 

 

 

 
 
 
 
                                            

(ก)                                                            (ข) 
   ภำพที่ 7  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยปรสิตในสัตว์น้้าโดยที่ ภาพ ก คือ วัสดุ  
                อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพ ข คือ สารเคมี 
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2. ขั นตอนกำรเตรียมตัวอย่ำง 

  แบ่งตามประเภทของตัวอย่างได้ดังนี้ 
2.1 กุ้งทะเล แบ่งเป็น 

2.1.1 ลูกกุ้งทะเลระยะโพสต์ลาวาร์ (Post larva) มีข้ันตอนการเตรียมตัวอย่างดังนี้ 
1) เปิดถุงบรรจุกุ้งทะเล แล้วเทลูกกุ้งทะเลระยะโพสต์ลาวาร์ลงในสวิงทีผ่่านการฆ่าเชื้อด้วย

แอลกอฮอล์ 70% ที่วางในกะละมัง 
2) หยดน้้าเกลือความเข้มข้น 1.5% ลงบนแผ่นสไลด์  
3) น้าปากคีบที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว สุ่มหยิบลูกกุ้งทะเล ประมาณ 10 ตัว วางลงบนแผ่นสไลด์ 
4) ปิดตัวอย่างด้วยกระจกปิดสไลด์แล้วน้าไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ก้าลังขยาย 20x ถึง 

40x รายละเอียดขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างลูกกุ้งทะเล ดังแสดงในภาพที่ 8  
 

 

 

 

 

                                                                 

                                                               (ก)             (ข) 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                  (ค)                                                        

 

ภำพที่ 8 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างลูกกุ้งระยะโพสต์ลาวาร์ เพ่ือตรวจปรสิตภายนอก ด้วยวิธี wet mount 
      โดยที่ ภาพ ก คือ การเทลูกกุ้งออกจากถุงบรรจุ ลงในสวิงเรียบร้อย     
                ภาพ ข คือ การสุ่มตัวอย่างลูกกุ้งเพ่ือน้ามาตรวจปรสิต 
                ภาพ ค คือ ลูกกุ้งที่เตรียมเรียบร้อยแล้วพร้อมส้าหรับน้าไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

10 



 
     กำรตรวจสุขภำพกุ้งโพสลำวำร์ทั่วไปด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

1. อายุกุ้ง : นับจ้านวนหนามบนกรี (rostrum) โดยเทียบ 1 หนาม เท่ากับ 3 PL 
2. ค่าอัตราส่วนระหว่างกล้ามเนื้อปล้องที่ 6 : ล้าไส้ (muscle gut ratio, MGR) : วัดอัตราสว่น

กล้ามเนื้อ : ล้าไส้  โดยเทียบล้าไส้เป็น 1 ส่วน  
3. ความสะอาด และความสมบูรณข์องรยางค์ และล้าตัว 
- รยางค์ : สมบูรณ์ และสะอาด/ กุด/ กร่อน/ ด้า/ ปรสิตภายนอก 
- ล้าตัว : สมบูรณ์ และสะอาด/ สกปรก/ คดงอ/ ปรสิตภายนอก 
- เหงือก : สะอาด/ สกปรก/ กุด/ กร่อน/ ปรสิตภายนอก 
4. ความสมบูรณ์ของตับและตับอ่อน (hepatopancreas)  
- ทางกายภาพ : สี เช่น สีน้้าตาล/ สีน้้าตาลเหลือง/ ซีด สภาพตับ เช่น ปกติ/ หนืด/ เละ/ ลีบ

ฝ่อ/ คอดกิ่ว/ คด  
- ทางโภชนาการ : ปริมาณเม็ดไขมัน : พบ/ไม่พบ 
โดยระบุเป็นระดับมาก-น้อยดังนี้ : + (น้อย), ++ (ปานกลาง), +++ (มาก) 

 
 2.1.1 กุ้งทะเลวัยรุ่น (juvenile) มีวิธีการดังนี้ 

1) เทกุ้งทะเลออกจากถุงหรือภาชนะที่บรรจุใส่ลงในภาชนะรองรับน้้าของห้องปฏิบัติการ
ได้แก่ กะละมัง หรือถัง 

2) ติดตั้งอุปกรณใ์ห้อากาศ (air pump) ส้าหรับแต่ละตัวอย่าง 
3) ใช้สวิงที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแอลกฮอล์ 70% สุ่มตัวอย่างกุ้งขึ้นมาเพ่ือน้าไปตรวจปรสิต

ภายนอกด้วยวิธี wet mount  
4) หยด 1.5% NaCl ลงบนแผ่นสไลด์ 
5) น้ากรรไกรที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการจุ่มในแอลกอฮอล์ 95% แล้วผ่านไฟและทิ้งให้เย็นแล้ว

มาตัดปลายรยางค์ขาว่ายน้้า (pleopod) ปลายแพนหาง (uropod) และเหงือก (gill) วาง
ลงบนแผ่นสไลด์  

6) ปิดตัวอย่างด้วยกระจกปิดสไลด์แล้วน้าไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ก้าลังขยาย 20x ถึง 
40x รายละเอียดขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างกุ้งทะเลวัยรุ่น ดังแสดงในภาพที่ 9 
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        (ก)   (ข) 

          (ค)     (ง) 

           (จ)        (ฉ) 
 
ภำพที่ 9 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างกุ้งวัยรุ่น (Juvenile) เพ่ือตรวจปรสิตภายนอกด้วยวิธี wet mount;  

 (ก) คือ กุ้งวัยรุ่นที่เตรียมใส่ในกะละมัง เพ่ือรอการตรวจปรสิต, (ข) คือ กุ้งวัยรุ่นที่สุ่มข้ึนมาเพ่ือตัด
ตัวอย่างอวัยวะต่าง ๆ, (ค) คือ ลักษณะการตัดปลายรยางค์ขาว่ายน้้า (pleopod) ของกุ้งทะเล,  (ง) คือ 
ลักษณะการตัดปลายแพนหาง (uropod) ของกุ้งทะเล, (จ) คือ ลักษณะการตัดปลายเหงือก (gill) ของ
กุ้งทะเล และ (ฉ) คือ ตัวอย่างที่เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนน้าไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
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 กำรตรวจสุขภำพทั่วไปของกุ้งทะเลด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

1.  ความสะอาด และความสมบูรณ์ของรยางค์ และล้าตัว 
- รยางค์ : สมบูรณ์ และสะอาด/ กุด/ กร่อน/ ด้า/ ปรสิต 
- ล้าตัว : สมบูรณ์ และสะอาด/ สกปรก/ คดงอ/ ปรสิต 
- เหงือก : สะอาด/ สกปรก/ กุด/ กร่อน/ ปรสิต 

2. ความสมบูรณ์ของตับและตับอ่อน (hepatopancreas)  
- ทางกายภาพ : สี เช่น สีน้้าตาล/ สีน้้าตาลเหลือง/ ซีด สภาพตับ เช่น ปกติ/ หนืด/ เละ/ ลีบฝ่อ/ คอด

กิ่ ว /  คด/  ATM (Aggregated Transform Microvilli)/  melanization/ EHP (Enterocytozoon 
hepatopenaei) 

- ทางโภชนาการ : ปริมาณเม็ดไขมัน : พบ/ไม่พบ 
โดยระบุเป็นระดับมาก-น้อยดังนี้ : + (น้อย), ++ (ปานกลาง), +++ (มาก)  
ลักษณะต่างๆ ที่แสดงถึงสุขภาพของกุ้งตรวจ ดังภาพที่ 10 - 15 
 

          (ก)    (ข)        

          (ค)  (ง) 
   ภำพที่ 10  รยางค์ในลูกกุ้งโพสต์ลาวาร์; (ก) รยางค์ปกติ (ข) รยางค์กุด (ค) และ(ง) รยางค์กร่อน 

 

                  

ภำพที่ 11  Filamentous bacteria บนรยางค์และล้าตัวกุ้ง 
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  (ก)   (ข) 
ภำพที่ 12  สีตับและตับอ่อน (Hepatopancreas) ของกุ้ง; (ก): ตับสีปกติ, (ข): ตับสีซีด 

 

   
ภำพที่ 13  ตับและตับอ่อนผิดปกติ โดยมีลักษณะท่อตับคอดกิ่ว 

                
ภำพที่ 14  การเกิด melanization ในตับและตับอ่อน ของกุ้งวัยรุ่น/ พ่อแม่พันธุ์ 

-  

               
 

ภำพที่ 15  ความผิดปกติในตับและตับอ่อน  โดยมีการหลุดลอกของเซลล์ Microvilli  (ATM:  
         Aggregated Transform Microvilli) 
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 2.2 ปลำทะเล  
       มีข้ันตอนการเตรียมตัวอย่าง ดังนี้ 
  1) น้าตัวอย่างปลาทะเลที่มีชีวิตใส่ลงในภาชนะรองรับตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ 
  2) ติดตั้งอุปกรณ์การให้อากาศ (air pump) ส้าหรับแต่ละตัวอย่าง 
  3) หยดน้้าเกลือ 1.5% (1.5% NaCl) หยดเล็ก ๆ ลงบนแผ่นสไลด์ จ้านวน 4 แผ่นต่อหนึ่งตัวอย่าง 

(2 หยดต่อ 1 กระจกสไลด์) ส้าหรับการตรวจการติดเชื้อปรสิตที่เมือก เหงือก ครีบหลัง และครีบอก 
  4) ใช้สวิงตักปลาทะเลขึ้นมาวางบนถาดส้าหรับเตรียมตัวอย่างที่ท้าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 

70% เรียบร้อยแล้ว 
  5) ใช้กระจกปิดสไลด์ขูดเมือกที่บริเวณล้าตัวปลาตลอดความยาวของตัวปลา โดยเริ่มตั้งแต่

บริเวณล้าตัวเหนือครีบอก (dorsal fin) จนไปถึงปลายหาง เรียกเทคนิคนี้ว่า “skin scraping”  
  6) จากนั้นน้ากระจกปิดสไลด์ดังกล่าว มาวางลงบนแผ่นสไลด์ที่เตรียมไว้ในข้อ 3) จ้านวน 1 แผ่น 

(2 ซ้้า) 
  7) แล้วจึงใช้ปากคีบที่ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ด้วยการจุ่มในแอลกอฮอล์ 95% แล้วลนไฟ เมื่อเย็น

แล้ว จึงใช้กรรไกรที่ฆ่าเชื้อด้วยวิธีการเดียวกับปากคีบดึงแผ่นปิดเหงือกของปลา (operculum) ขึ้น แล้วใช้กรรไกร
ตัดบริเวณส่วนปลายของซี่เหงือกปลา (primary lamella) วางลงบนกระจกสไลด์ ที่เตรียมไว้ในข้อ 3) อีกจ้านวน 
1 แผ่น เรียกเทคนิคนี้ว่า “Gill biopsy” และปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ 

  8) ใช้กรรไกรที่ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ด้วยการจุ่มในแอลกอฮอล์ 95% แล้วลนไฟ เมื่อทิ้ง
ให้เย็นแล้ว จึงน้าไปตัดปลายครีบหลัง และครีบอก (pectoral fin) (ภาพที่ 16) มาวางลงบนกระจกสไลด์ที่เตรียม
ไว้ในข้อ 3) อีกจ้านวนอย่างละ 1 แผ่น และปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ 

  9) น้ากระจกสไลด์ จ้านวน 4 แผ่น ที่เตรียมไว้ข้างต้นไปส่องใตก้ล้องจุลทรรศน์  
  ดังแสดงรายละเอียดการเตรียมตัวอย่างปลาทะเลในภาพที่ 17 
 

 

(ก) ที่มา www.dnr.sc.gov/fish/anatomy.html 
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(ข) ที่มา www.ajgus.deviantart.com/art/Fish-Anatomy-706574106 
ภำพที่ 16 อวัยวะภายนอกและภายในของปลา 

 

  (ก)   (ข)    

   (ค)    (ง) 
ภำพที่ 17 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างปลาทะเลส้าหรับการตรวจปรสิตภายนอกด้วยวิธี wet mount; 

 (ก) คือ การสุ่มตัวอย่างลูกปลากะพงขาว (ข) คือ ลักษณะการขูดเมือกบริเวณผิวล้าตัวปลา ด้วย
เทคนิค skin scraping (ค) คือ ลักษณะการตัดเหงือกลูกปลากะพงขาว ด้วยเทคนิค gill biopsy และ 
(ง) คือ สไลด์ตัวอย่างเหงือกปลากะพงขาวที่เตรียมเสร็จแล้ว 
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2.3 สัตว์น  ำชำยฝั่งอ่ืน ๆ   

   2.3.1 ปูทะเล มีข้ันตอนการเตรียมตัวอย่าง (ดังแสดงในภาพที่ 18) ดังนี้ 
1) น้าตัวอย่างปูทะเลที่มีชีวิตใส่ลงในภาชนะรองรับตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ 
2) หยดน้้าเกลือ 1.5% (1.5% NaCl) หยดเล็ก ๆ ลงบนแผ่นสไลด์ จ้านวน 2 แผ่นต่อหนึ่ง

ตัวอย่าง (2 หยดต่อ 1 กระจกสไลด์) ส้าหรับการตรวจการติดเชื้อปรสิตที่เมือกและ
เหงือก  

3) ใช้มือเปิดกระดองของปูออกอย่างเบามือจนเห็นเหงือก และอวัยวะภายใน (ภาพที่ 19) 
4) ใช้กระจกปิดสไลด์ขูดเมือกที่บริเวณเหงือกของปู แล้วน้ากระจกปิดสไลด์ดังกล่าว วางลง

บนแผ่นสไลด์ที่เตรียมไว้ในข้อ 2 
5) ใช้กรรไกรที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์แล้ว ตัดบริเวณปลายเหงือกของปูแล้ววางลง

บนแผ่นสไลด์อีกแผ่นที่เตรียมไว้แล้วในข้อ 2)  
 

             (ก)        (ข) 
 
 
 

3) หอยทะเล 

 

 

              (ค)                                                               (ง) 

ภำพที่ 18  ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างปู ส้าหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิตภายนอก;  
                          (ก-ค) คือ ขั้นตอนการเปิดกระดองของปู  (ง) คือ ลักษณะเหงือกของปู 

     ที่มา: ดัดแปลงจาก https://thewoksoflife.com/2013/09/cantonese-style-scallion-ginger-crab/ 
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กระดอง (shell) 

เหงือก (gill) 



 
ภำพที่ 19 ลักษณะภายนอกและอวัยวะภายในของปูทะเล 

ที่มา: www.pinterest.com/pin/359865826455717331/ 
 

2.3.2 หอยทะเล มีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง (ดังแสดงในภาพที่ 20) ดังนี้ 
1) น้าตัวอย่างหอยทะเลที่มีชีวิตใส่ลงในภาชนะรองรับตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ 
2) หยดน้้าเกลือ 1.5% (1.5% NaCl) หยดเล็ก ๆ ลงบนแผ่นสไลด์ จ้านวน 1 แผ่นต่อหนึ่ง

ตัวอย่าง (2 หยดต่อ 1 กระจกสไลด์) ส้าหรับการตรวจการติดเชื้อปรสิตที่ เกาะบริเวณ
เนื้อหอยและเหงือก  

3) ใช้มีดหรือปากคีบค่อย ๆ เปิดเปลือกหอยให้ออกจากกัน โดยจะต้องระวังไม่ให้มีดไปโดน
เนื้อเยื่อหรืออวัยวะของหอย (ภาพที่ 20) 

4) ใช้กรรไกรที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์แล้ว ตัดเหงือกของหอย (ภาพท่ี 21) แล้ววาง
ลงบนแผ่นสไลด์อีกแผ่นที่เตรียมไว้แล้วในข้อ 2)  

 
   
 
 
 

(ก)                              (ข)                                        (ค) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก www.topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/H2436646/H2436646.html 

 
  
 
 
 

                          (ง)                                            (จ)                                             (ฉ) 
ภำพที่ 20  ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างหอยทะเล ส้าหรับตรวจหาการติดเชื้อปรสิตภายนอก;  โดยที่ ภาพ ก-ค  

       คือ ลักษณะการเปิดเปลือกหอยแมลงภู่ ส่วนภาพ ง-ช คือ ลักษณะการเปิดเปลือกหอยแครง 
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            (ก)       (ข) 
ภำพที่ 21  ลักษณะอวัยวะภายในของหอยทะเล; โดยที่ (ก) คือ หอยนางรม (Ostrea edulis)  และ (ข) คือ 

หอยเชลล์ (Argopecten gibbus) ซ่ึง AM หมายถึง adductor muscle; G หมายถึง เหงือก 
(gills); GO หมายถึง อวัยวะสืบพันธุ์ (gonad) โดย O - ovary และ T - testis); L หมายถึง 
ligament; M หมายถึง mantle ; U – umbo ; IC หมายถึง inhalant chambers และ EC 
หมายถึง exhalant chambers ตามล้าดับ 

                     ที่มา : ดัดแปลงจาก www.fao.org/docrep/007/y5720e/y5720e07.htm 
 
 

ปรสิตภำยนอกที่พบในสัตว์น  ำชำยฝั่ง 
 
 ปรสิตที่พบในสัตว์น้้า มีทั้งที่เป็นปรสิตภายนอกและปรสิตภายใน โดยที่ปรสิตภายนอก (external 
parasite หรือ ectoparasite) นั้น เป็นปรสิตที่อยู่ภายนอกตัวเจ้าบ้าน (host) เช่น ตามผิวล้าตัว เกล็ด ครีบ ช่อง
ปาก ซี่เหงือก เมือก ได้แก่ พวก protozoa monogene digene branchiura (เห็บปลา) copepod isopod (เหา
ปลา) amphipod annelid (ปลิง) เป็นต้น ส่วนปรสิตภายใน (internal parasite หรือ endoparasite) เป็นปรสิต
ที่อาศัยอยู่ภายในตัวเจ้าบ้าน โดยจะอาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหาร ระบบท่อต่าง ๆ อวัยวะภายใน กล้ามเนื้อ 
กระแสเลือด น้้าเหลือง ช่องว่างต่าง ๆ ภายในร่างกายของเจ้าบ้าน ส้าหรับปรสิตในกลุ่ มนี้ได้แก่ protozoa 
monogene digene cestode nematode acanthocephalan และ isopod (บางชนิด) 
  ส้าหรับคู่มือฉบับนี้ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปรสิตภายนอกชนิดต่าง ๆ ที่มักพบในสัตว์น้้าชายฝั่ง 
ซึ่งบางชนิดจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์น้้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นกับสัตว์น้้าวัยอ่อน 
ทั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มของปรสิตที่พบในสัตว์น้้าออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
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1. ไฟลัมโปรโตซวั (Phylum Protozoa) 
1.1 ซูโอแทมเนียม (Zoothamnium sp.) 

 

เป็นโปรโตซัวในกลุ่ม Ciliated protozoa ชนิดหนึ่ง พบได้ทั้งในน้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าเค็ม โดย
พบเกาะอยู่บริเวณอวัยวะภายนอก ได้แก่ เหงือก รยางค์ เปลือก และล้าตัวของกุ้ง ปู ปลา และหอย บางครั้งพบ
ลอยเป็นกลุ่มในน้้าหรือในบ่อคอนกรีตที่เลี้ยงแพลงก์ตอน มีคุณลักษณะเด่น คือ มีเซลล์ที่เรียกว่า zooid อยู่
รวมกันเป็นช่อ ๆ เรียกว่า colony ด้วยก้าน (stalk) ที่มีเส้นในแกนกลางเชื่อมต่อกันตลอด เรียกว่า continuous 
myoneme ท้าให้มีการเคลื่อนไหวของเซลล์เป็นแบบยืดหดตัวพร้อมกัน 

ซูโอแทมเนียมจะแพร่กระจายไปได้ด้วยระยะที่ว่ายน้้าเป็นอิสระ (free living) พบการแพร่ระบาด
ในการเลี้ยงกุ้งทะเล ในพ้ืนที่ที่เลี้ยงกุ้งทั่วโลก นอกจากนี้ ยังสามารถพบซูโอแทมเนียมในการเพาะเลี้ยงปลาน้้า
กร่อยได้เช่นกัน เช่น ลูกปลากะพงขาว ปลาตะกรับ และปลากะรัง โดยเฉพาะในบ่อที่มีอาหารเหลืออยู่มาก จะ
พบมีซูโอแทมเนียมเกาะอยู่ที่เหงือกปลา 

 

         (ก)                                            (ข) 
 

ภำพที่ 22  ลักษณะของซูโอแทมเนียม (Zoothamnium sp.);  โดย (ก) คือ ลักษณะการแตกช่อของ 
ซูโอแทมเนียม และ (ข) คือ ส่วนประกอบก้านช่อของซูโอแทมเนียม (mi: micronucleus, 
ma: macronucleus, s: stalk และ my: myoneme)  
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 (ก)  (ข)  

 (ค)  (ง)  

 (จ)   

กำรป้องกันและกำรรักษำ 
     การก้าจัดปรสิตในกลุ่มซูโอแทมเนียมในโรงเพาะและอนุบาลสัตว์น้้าชายฝั่ง สัตว์น้้าที่เข้าสู่
ระยะวัยรุ่นแล้วที่สสามารถใช้ฟอร์มาลินที่ความเข้มข้น 25-40 ppm แช่ทิ้งไว้ข้ามคืน แล้วจึงเปลี่ยนถ่ายน้้า  หรือ
ในสัตว์น้้าที่โตขึ้นอาจใช้ฟอร์มาลินที่ความเข้มข้น 50-100 ppm แช่นาน 30 นาที ในกรณีสัตว์น้้าวัยอ่อนหรือใน
บ่อดิน สามารถท้าได้โดยลดปริมาณการให้อาหาร ท้าความสะอาดพ้ืนบ่อ เปลี่ยนถ่ายน้้า และเพ่ิมการใช้จุลินทรีย์
ส้าหรับย่อยสลายของเสียพื้นบ่อ รวมทั้งการใช้เครื่องให้อากาศให้เหมาะสม จะสามารถท้าให้ปัญหาลดลงได้  

 
1.2 โรคสนิมเหล็ก  

          ปรสิตที่ท้าให้เกิดโรคนี้ในปลาน้้าจืดมีชื่อว่า Oodinium sp. แต่ถ้าในปลาน้้ากร่อยหรือปลาทะเล มี
ชื่อว่า Amyloodinium sp. มีรูปทรงกลมหรือทรงกรวย มีก้าน (stalk) สั้นๆ นิวเคลียสใหญ่ มีรูปร่างกลมรี    สี
เหลืองปนน้้าตาลหรือเหลืองปนเขียว พบเกาะบริเวณซี่เหงือกและผิวหนังของปลา ดูดกินอาหารจากเจ้าบ้าน 
สามารถเพ่ิมจ้านวนได้อย่างรวดเร็ว 1 เซลล์สามารถแบ่งตัวอีกครั้งได้ 256 เซลล์  พบมากในลูกปลาขนาดเล็ก 
หากมีจ้านวนมากท้าให้ปลาตายได ้

ศูนย์วิจัยสุขภำพสัตว์น  ำสงขลำ ศูนย์วิจัยสุขภำพสัตว์น  ำสงขลำ 

ศูนย์วิจัยสุขภำพสัตว์น  ำสงขลำ 
ศูนย์วิจัยสุขภำพสัตว์น  ำสงขลำ 

ศูนย์วิจัยสุขภำพสัตว์น  ำสงขลำ 

ภำพที ่23  ลักษณะของ Zoothamnium sp. ที่
เกาะอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์น้้าชายฝั่ง;  (ก-ง) คือ 
Zoothamnium sp. ที่เกาะบริเวณรยางค์ของกุ้ง
ขาว และ (จ) คือ Zoothamnium sp. ที่เกาะ
เหงือกปลากะพงขาว 
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          16ก         16ข 

   
    16ค              16ง 
     ภำพที่ 24  Oodinium sp. 

กำรรักษำ 
1. แช่ปลาในฟอร์มาลิน (37-40% formalin) 30-40 มิลลิลิตร ต่อน้้า 1,000 ลิตร นาน 24 ชั่วโมง 

แล้วเปลี่ยนน้้าใหม่ ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้เปลี่ยนน้้าแล้วท้าซ้้าอีก ปลาที่ป่วยควรจะมีอาการดี
ขึ้นภายใน 3-4 วัน ในระหว่างการใช้ยาถ้ามีปลาตาย ควรตักออกจากตูใ้ห้หมด 

2. เกลือแกง 1-5 กิโลกรัมต่อน้้า 1,000 ลิตร แช่นาน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของ
ปลา ถ้าปลาขนาดเล็กควรใช้เกลือน้อยกว่าปลาขนาดใหญ่ 

1.3 โรคจุดขำว (white spot disease)  
 ปรสิตที่ท้าให้เกิดโรคจุดขาวในปลาน้้าจืดมีชื่อว่า Icthyopthirius multifiliis แต่ถ้าท้าให้เกิดโรคใน

ปลาน้้ากร่อยหรือน้้าเค็มมีชื่อว่า Cryptocaryon irritans ปลาที่เป็นโรคจุดขาวรุนแรงจะพบจุดสีขาวขุ่นขนาด
เท่าปลายเข็มหมุดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วล้าตัวและครีบ I. multifiliis มีรูปร่างทรงไข่ มีขนรอบตัว มีนิวเคลียสเป็น
รูปเกือกม้าขนาดใหญ่ เคลื่อนที่โดยหมุนรอบตัวเอง และเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆ หลังจากเจริญเติบโตภายใต้
ผิวหนังของปลาระยะหนึ่ง เมื่อถึงระยะสืบพันธุ์ ตัวเต็มวัยจะออกจากตัวปลาและว่ายน้้าเป็นอิสระโดยใช้ซิเลีย 
และเกาะกับวัตถุในน้้าแล้วสร้างเกราะหุ้มตัว ภายในเกราะจะมีการแบ่งตัว เมื่อแบ่งได้ตัวอ่อน 1,000-2ม000 ตัว 
มีรูปร่างกลม มีขนรอบตัว เรียกว่า ciliospore ซึ่งต่อมาจะเจาะผนังออกมาว่ายน้้าเป็นอิสระ 2-3 ชั่วโมง ถ้าหาก
เข้าเกาะ host ไม่ได้ในระยะนี้จะตาย (โดยมากไม่เกิน 3 วัน) แบ่งตัวเจริญได้รวดเร็วในที่ที่มีออกซิเจนมาก วงจร
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ชีวิตหนึ่งใช้เวลาประมาณ 3-8 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้้า อุณหภูมิที่มีการขยายพันธุ์ ได้ดี คือ   25-26 องศา
เซลเซียส อาจใช้เวลาครบวงจรเพียง 7-8 ชม. เท่านั้น พบในปลาหลายชนิด เช่น ปลาสวาย ดุก ช่อน นิล ฯ 
 

 

    (ก)  (ท่ีมา www.researchgate.net/publication/318317244_NEGATIVE_EFFECTS_OF_PARASITES      
_ON_FISH_FARMS_PRODUCTION) 

 

               
               (ข)          (ค) 
ภำพที่ 25  ปรสิตจุดขาว (Cryptocaryon irritans); (ก): วงจรชีวิต  และ (ข-ค): ปรสิตจุดขาวเกาะที่เหงือกปลา 

กำรรักษำ 
  ท้าได้ค่อนข้างยากถ้าอยู่ในระยะเข้าเกราะหรือฝังตัวอยู่ ในเนื้อเยื่อเจ้าบ้าน แต่สามารถท้าลายตัว

อ่อน (tomite) ในน้้าหรือท้าลายตัวแก่ขณะว่ายน้้า (free living) ได ้
1. ส้าหรับปลาขนาดใหญ่ ใช้ฟอร์มาลิน 150-200 มิลลิลิตร ต่อน้้า 1,000 ลิตร แช่ไว้นาน 1 

ชั่วโมง หรือ 25-50 มิลลิลิตร ต่อน้้า 1,000 ลิตร นาน 24 ชั่วโมง 
2. เกลือ ขนาด 1 กรัมต่อน้้า 1 ลิตร สามารถก้าจัดระยะที่อยู่ในน้้าได้ สามารถแช่ปลาได้ทั้งวัน 
3. อุณหภูมิน้้าประมาณ 30 องศาเซลเซียส จะท้าให้เชื้ออ่อนแอลง และเร่งให้เชื้อเข้าสู่ระยะ 

tomite ซึ่งเป็นระยะที่อ่อนแอที่สุด และก้าจัดง่ายขึ้น 
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กำรป้องกันกำรระบำดของโรค 
1. ก่อนน้าปลามาเลี้ยงควรน้ามาขังไว้ในที่กักกันก่อน 7-10 วัน เพ่ือตรวจดูว่ามีปรสิตติดมา

หรือไม่ เมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มีปรสิตจึงน้าไปเลี้ยงต่อ 
2. ก่อนน้าปลาลงเลี้ยง ให้ทิ้งน้้าไว้ 2-3 วัน เพราะปรสิตจะตายถ้าไม่มีเจ้าบ้าน 
3. เมื่อปลาเป็นโรคควรย้ายปลาออกจากบ่อเลี้ยง แล้วใส่ฟอร์มาลิน 100-150 มิลิลิตร ต่อน้้า 

1,000 ลิตร ลงในบ่อเดิมทิ้งไว้ 10-12 ชั่วโมง เพ่ือก้าจัดปรสิตให้หมด แล้วจึงถ่ายน้้าทิ้งไป 
ท้าซ้้า 2-3 ครั้ง 
 

1.4 เห็บระฆัง  
 

  เป็นโปรโตซัวที่พบได้ทั้งในน้้าจืดและน้้าเค็ม เมื่อมองจากด้านข้าง ลักษณะคล้ายระฆัง /หมวก/
ถ้วยคว่้า ถ้ามองจากด้านล่างมีลักษณะวงกลม มีแผ่นยึดเกาะ (adhesive disc) คล้ายตะขออยู่ตรงกลางเรียงกัน
เป็นวงกลม เป็นปรสิตภายนอก เกาะอยู่ตามล้าตัวและเหงือกปลา มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ท้าให้ปลาเกิด
แผลขนาดเล็กตามล้าตัวและเหงือก ปลาที่มีปรสิตนี้เกาะ จะเห็นมีแผ่นสีขาวขึ้นตามตัว ถ้าเกิดตามบริเวณครีบจะ
ท้าให้ครีบเน่าและหลุดได้ ปลาที่มีเกล็ดจะท้าให้เกล็ดหลุด การเกาะของเห็บระฆัง ท้าให้ปลาระคายเคืองและยัง
ท้าอันตรายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เพราะตะขอที่ใช้เกาะตัวปลา จะท้าให้ผิวหนังปลาเกิดเป็นแผล ซึ่งเป็นสาเหตุให้
ติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราได้ ปรสิตนี้กินเซลล์ผิวหนังและเมือกปลาเป็นอาหาร (กมลพรและสุปราณี, 2526) 

                         

                        

ภำพที่ 26  เห็บระฆัง (Trichodina sp.) ที่เหงือกและเมือกบนตัวปลา 
 

กำรรักษำ:  ใช้ฟอร์มาลิน 25-30 มิลลิลิตร ต่อน้้า 1,000 ลิตร นาน 24 ชั่วโมง 
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1.5 Epistylis sp.  

เป็นปรสิตที่มีขน (cilia) มีลักษณะคล้ายกับซูโอแทมเนียม โดยมีรูปร่างเป็นแบบระฆังหงาย เซลล์มี
ขนเฉพาะด้านบนบริเวณที่คล้ายปากระฆัง แต่ละตัวมีก้านส้าหรับใช้ยึดติดกับวัตถุในน้้าแต่ยืดหดไม่ได้ เพราะ
ภายในก้านไม่มี myonemes ขณะที่เซลล์แต่ละเซลล์สามารถยืดหดภายในตัวเองได้ เวลายืด-หดจะมองเห็นไป
พร้อมกันในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่ม มักพบอยู่เดี่ยว ๆ หรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  

         
                            

ภำพที่ 27  Epistylis sp. ที่อวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์น้้า 
 

ปรสิตในกลุ่ม Epistylis โดยส่วนใหญ่มักพบเป็นปัญหาในสัตว์น้้าจืด เช่น ปลาแฟนซีคาร์พ ปลา
แรด ปลาตะเพียน และปลาช่อน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามก็พบว่าสามารถเกิดขึ้นในสัตว์น้้าชายฝั่งได้เช่นเดียวกัน 
เช่น ปลากะพงขาว โดยท้าให้เกิดโรค Red sore โดยจะจับเกาะกับผิวหนัง เหงือก ครีบ หรือช่องปากของปลาท้า
ให้เกิด hemorrhagic lesions มักจะชอบเกาะเนื้อเยื่อแข็งของร่างกาย เช่น ครีบ และเหงือก ส่วนใหญ่จะพบ
การติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนในบริเวณเดียวกัน พบว่าบริเวณรอยโรคมีลักษณะเป็นขุย  ๆ การก่อโรคมักเป็น
แบบเรื้อรังแต่ก็มีบางกรณีที่เป็นแบบเฉียบพลัน หากมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนในกระแสเลือดร่วมด้วย  

การป้องกันและการรักษา: ใช้ฟอร์มาลิน จ้านวน 25-40 ซีซี ต่อน้้า 1,000 ลิตร แช่นาน 48 ชั่วโมง 
หลังจากแช่ยาแล้วถ้าปลายังมีอาการไม่ดีขึ้นควรเปลี่ยนถ่ายน้้าแล้วพักไว้ 1 วัน ก่อน จากนั้นจึงใส่ยาซ้้าอีก 1 -2 
ครั้ง แล้วสังเกตอาการปลาอีกครั้ง 
 

1.6 Scyphidia sp.  
มีรูปร่างหลายแบบแล้วแต่ชนิด บางชนิดอวัยวะที่ยึดติดกับวัตถุในน้้าจะมีลักษณะคล้ายก้านยาว 

แต่บางชนิดไม่มีที่ยึด จะว่ายน้้าเป็นอิสระ พบอยู่ทั้งในน้้าจืดและน้้าทะเล พบเกาะอยู่ตามซี่เหงือก เมือก ผิวตัว 
ครีบ ปลาและกุ้ง ทั้งน้้าจืดและทะเลโดยเฉพาะลูกปลาที่เลี้ยงกันหนาแน่น ท้าให้เกล็ดหลุด หางกุด ปลาจะขับ
เมือกออกมามาก เมือกลื่น ซี่เหงือกอักเสบบวมและขัดขวางการแลกเปลี่ยนแก๊สของเหงือก 
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              (ก)       (ข) 

         
    (ค)       (ง) 

ภำพที่ 28  Scyphidia sp. เกาะที่เหงือกปลา 
 

กำรรักษำ 
1. แช่ในฟอร์มาลิน 25-40 มิลลิลิตร ต่อน้้า 1,000 ลิตร นาน 48 ชั่วโมง หลังจากแช่ยาแล้วถ้า

ปลายังมีอาการไม่ดีขึ้นควรเปลี่ยนน้้าแล้วพักไว้ 1 วันก่อน จากนั้นใส่ยาซ้้าอีก 1-2 ครั้ง ปลา
ควรมีอาการดีขึ้นหลังจากการรักษา 2-3 วัน 

2. ใช้เกลือเม็ด 1-5 กิโลกรัม ต่อน้้า 1,000 ลิตร แช่นาน 48 ชั่วโมง 
 

1.7 มิกโซสปอร์ (Myxosporidia) 

เป็นปรสิตที่สร้างสปอร์ มีรูปร่างแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สกุล โดยทั่วไปแล้วจะมีฝา (valve) 2 
อัน มีรูปรี แบน และโค้ง มี polar capsule 1 2 หรือ 4 อันอยู่ภายในโพล่า การยึดเกาะของมิกโซสปอร์ท้าให้
สัตว์น้้าเกิดการระคายเคืองและเกิดแผล และขัดขวางการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและตายได้ ปลาจะมีแผลช้้า
หรือมีตุ่มสีขาวขุ่นอมเหลืองอ่อนคล้ายเม็ดสาคูบริเวณล้าตัว พบสกุล Henneguya sp. อยู่ที่ซี่เหงือกและล้าตัว
ปลาน้้าจืดหลายชนิด เช่น ปลาสวาย ปลาหมอไทย ปลาบู่ และยังพบในปลาทะเลด้วย  
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    (ก)      (ข) 

           
   (ค)      (ง) 

    ภำพที่ 29  ปรสิตกลุ่ม Myxosporidia ชนิด Henneguya sp. อยู่ตามซี่เหงือกของปลา;  (ก) และ (ข): cysts 
มิกโซสปอร์ที่ซี่เหงือกปลา; (ค) : มิกโซสปอร์ที่ออกมาจากออก cysts;  และ (ง) Henneguya sp  

 
 กำรป้องกันและควบคุม  

        เนื่องจากมิกโซสปอร์เป็นปรสิตชนิดที่ฝังตัวเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนัง จึงไม่สามารถใช้สารเคมีก้าจัด
ได้ ส้าหรับสปอร์ท่ีหลุดออกจากเกราะแล้วอาจจะก้าจัดได้โดยใช้สารเคมีชนิดเดียวกับการรักษาโรคจุดขาว ส่วนบ่อ
หลังจากจับปลาขึ้นหมดแล้ว ควรแช่ด้วยแคลเซียมไฮโปรคลอไรด์  [ Ca(OCl)2 ] เข้มข้น แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน 
จึงถ่ายน้้าออก และตากบ่อ จะช่วยก้าจัดปรสิตที่หลงเหลืออยู่ได้หมด 

 
2. Phylum Platyhelminthes 

   โมโนจีเนีย (class Trematoda; subclass Monogenea) 

                         ภำพที่ 30 วงจรชีวิตของ monogenea 
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 2.1 Family Gyrodactylidae 

  มีสีขาวใส ตัวโตเต็มที่ประมาณ 0.3-1 มม. ปลายหน้าสุดแยกเป็น 2 แฉก ไม่มี eye spot มี 
opishaptor เป็นรูปถ้วยมี central hook 1 คู่ marginal hook หรือ hooklet 16 อัน ใช้เกาะติดกับเนื้อเยื่อ
ปลาพบอยู่ตามผิวตัว ครีบ เหงือกพบในปลาน้้าจืด และปลาทะเลบางชนิด ท้าให้ เกิดโรคที่เรียกว่า “skin flukes 
disease” ปรสิตท้าให้เกิดบาดแผลบนเนื้อเยื่อ เกิดการอักเสบ บวม ปลาอ่อนเพลีย ท้าให้เชื้อแบคทีเรียและรา
เข้าแทรกท้าลายต่อไป  

             
       
ภำพที่ 31 Gyrodactylus sp. เกาะที่ผิวตัว และเหงือกปลา 

 

  กำรรักษำ:  ใช้ฟอร์มาลิน 25-40 มิลลิลิตร ต่อน้้า 1,000 ลิตร แช่นาน 24 ชั่วโมง 

2.2 Family Dactylogyridae 

มี eye spot 2 คู่ central hook 1 คู่ marginal hook 14-16 อัน ปรสิตชนิดนี้จะวางไข่ที่ซี่เหงือก
ของปลามีลักษณะเป็น cocoon ภายในมีตัวอ่อนมาก เมื่อ cocoon แตกออก ตัวอ่อนหลุดว่ายน้้าเป็นอิสระ
เพียง 18 ชั่วโมง ถ้าหาเจ้าบ้านที่เหมาะสมไม่ได้ก็จะตาย ปรสิตท้าให้ปลาว่ายน้้ามาฮุบอากาศที่ผิวน้้า เหงือกถูก
ท้าลาย การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนน้อย หายใจไม่สะดวก ถ้ามีปริมาณมากจะท้าให้ขอบซี่เหงือกหนา แผ่น
ปิดเหงือกเผยอ ปิดไม่สนิท ปลายจะตายเพราะขาดออกซิเจน 

                                      
           (ก)                (ข) 
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   (ค)       (ง) 

       ภำพที่ 32  แดคไทโรไจรัส (Dactylogyrus sp.) ; (ก) วงจรชีวิต;   (ข) (ค) และ (ง) ปรสิตแดคไทโรไจรัส 

 กำรรักษำ: ใช้ฟอร์มาลิน 25-40 มิลลิลิตร ต่อน้้า 1,000 ลิตร แช่นาน 24 ชั่วโมง 
 

2.3 Family Capsalidae 

         เป็นโมโนจีเนียที่มีขนาดใหญ่ 0.5-3 เซนติเมตร รูปร่างแบนกลม มี Opishapter ทรงกลมขนาด
ใหญ่  1 อัน มี hook 1 คู่ ไม่มี marginal hook พบเกาะตามตัว ครีบ เกล็ดท้าให้เกล็ดหลุด ผิวหนังเป็นแผล 
เนื้อเยื่อฉีกขาด 

 

                            
    (ก)                                   (ข)                             (ค) 

ภำพที่ 33  โมโนจีน Capsala sp.; (ก) ลักษณะรูปร่างของ Capsala sp.   (ข) และ (ค) คือ Capsala sp. 
ที่เมือกบนตัวปลา 

 
 

 กำรรักษำ:  ใช้ฟอร์มาลิน 25-40 มิลลิลิตร ต่อน้้า 1,000 ลิตร แช่นาน 24 ชั่วโมง 
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3. หนอนสมอ (Anchor worms) 

ส่วนหัวลักษณะคล้ายสมอ ล้าตัวเป็นเส้นยาว 6-22 มม. ส่วนหัวใช้ยึดเกาะกับตัวปลาโดยแทงทะลุ
ผิวหนังลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ พบในปลาน้้าจืด ท้าให้มองเห็นเฉพาะส่วนล้าตัว ตอนปลายมีถุงไข่อยู่ 1 คู่ ไข่ค่อนข้าง
กลมรี สีค่อนข้างเขียว ยาวประมาณ 0.1 มล. เมื่อไข่แก่เยื่อหุ้มไข่จะแตกออก ไข่ฟักออกเป็นตัวอ่อนระยะนอ
เพลียส (nauplius)  แล้วลอกคราบไปเป็นระยะโคพีโพดิด (Copepodid) ซึ่งมี 6 ขั้น ขั้นที่5 จะมีการแยกเพศ
เป็นตัวผู้ตัวเมีย ตัวเมียจะมีถุงไข่ เมื่อผสมพันธุ์กันตัวผู้จะตาย เมื่อตัวเมียลอกคราบพัฒนาไปเป็นขั้นที่ 6 จะใช้
ปากเกาะตัวปลา ต่อมาปากจะสลายพร้อมกับเกิดสมอขึ้นเพ่ือยึดเกาะปลาถาวรต่อไป ระยะนี้จะเกาะตัวปลาเพ่ือ
กินเมือกตามตัวปลาเป็นอาหาร หนอนสมอตัวเมียเท่านั้นที่พบเกาะอยู่ตามผิวหนังของปลา โดยเฉพาะบริเวณ
โคนครีบ หนอนสมอจะดูดเลือดและของเหลวในเนื้อเยื่อจากปลา บริเวณรอบๆที่มีหนอนสมอเกาะจะมีเลือดซึม
ออกมา เมื่อตัวเต็มวัยหลุดจะท้าให้เกิดแผลและเป็นรูขึ้น เป็นเหตุให้แบคทีเรียและเชื้อราเข้าท้าลายต่อไป ปลาที่
มีหนอนสมอเกาะมักมีแผลตกเลือดตามล้าตัว มีอาการระคายเคือง  และผอมลงจนผิดปกติ จะว่ายน้้าผิดปกติ 
เอาล้าตัวสีข้างบ่อ กระโดดขึ้นลงบริเวณผิวน้้า 

   

(ก)                                              (ข)                                          (ค) 
ภำพที่ 34  หนอนสมอ; (ก) วงจรชีวิต;  (ข) ส่วนหัวของหนอนสมอ; และ (ค) ส่วนท้ายของหนอนสมอ 

 

          

   ภำพที่ 35  ลักษณะไข่ของหนอนสมอ 
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ภำพที่ 36  แสดงตัวอ่อนของหนอนสมอ 

กำรรักษำและป้องกัน: 
1. ควรฆ่าเชื้อโรคในบ่อก่อนปล่อยปลา ถ้าปลาที่เลี้ยงมีหนอนสมอเกาะ ควรแช่ปลาในด่างทับทิม

เข้มข้น 20 ppm แช่นาน 1.5-2 ชม. ที่อุณหภูมิน้้า 15-20 องศาเซลเซียส ซึ่งจะฆ่าหนอนสมอ
ได้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย 

2. ควรย้ายปลาที่มีหนอนสมอออกไปไว้ในถังอ่ืนประมาณ 3-4 สัปดาห์ เพ่ือให้ตัวอ่อนที่เพ่ิง
ออกเป็นตัวมี host ให้อาศัย มันก็จะตายลงไปเอง 

3. ใช้เกลือแกงเข้มข้น 8,000-11,000 ppm แช่ปลาไว้ 3 วัน หรือความเข้มข้น 30,000-50,000 
ppm แช่ปลานาน 1 ชั่วโมง ท้าลายตัวอ่อน 

4. ใช้ฟอร์มาลิน 250 ppm แช่ปลานาน 30-60 นาท ีท้าติดต่อกันทุกสัปดาห์ xประมาณ 1 
เดือน ท้าลายตัวอ่อน 

5. แช่ปลาในสารละลายไตรคลอร์ฟอน ในอัตราส่วน 0.5 g ต่อน้้า 1,000L นาน 24 ชม. แล้ว
เปลี่ยนน้้า เว้นระยะ 5-7 วัน จึงแช่น้้าซ้้าอีก 2-3 ครั้ง 

6. การก้าจัดหนอนสมอในบ่อที่ไม่มีปลาอยู่แล้ว สามารถท้าได้โดยละลายไตรคลอร์ฟอน ใน
อัตราส่วน 2 กรัม ต่อน้้า 1,000 ลิตร แล้วสาดลงไปในบ่อให้ทั่ว ทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์  

4. พยำธิใบไม้ 

พยาธิใบไม้ที่ท้าให้เกิดโรคในปลา พบทั้งขณะที่เป็นตัวเต็มวัยและตัวอ่อน  ตัวเต็มวัยจะพบในทางเดิน
อาหาร ไม่ค่อยท้าอันตรายต่อปลาเท่าใดนัก ตัวอ่อนจะพบอยู่บริเวณซี่เหงือก ในช่องท้อง และอวัยวะภายใน
ต่างๆ ท้าความเสียหายให้เนื้อเยื่อเหล่านั้น ในลูกปลา จะมีการกระพุ้งแก้มเปิดอ้าตลอดเวลา ว่ายน้้าทุรนทุราย 
ลอยตัวที่ผิวน้้า ผอม เหงือกบวม อาจมองเห็นจุดขาวๆบริเวณเหงือกได้ และจะทยอยตาย 

การป้องกันและรักษา: 
1. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ย เพราะอาจจะมีไข่ของพยาธิติดมา ถ้าหากจ้าเป็นต้องใช้ ควรตากให้แห้ง

อย่างดีก่อน 
2. ตัดวงจรของพยาธิชนิดนี้ เช่น ก้าจัดหอยออกจากบ่อให้หมด โดยตากบ่อให้แห้งและโรยปูนขาว

ให้ทั่ว 30-50 กโิลกรัม/ไร่ หลังจากจับปลาขึ้นขายแล้วทุกครั้ง 
3. ยังไม่มีวิธีรักษาหรือก้าจัดตัวอ่อนของพยาธิที่อาศัยอยู่ในตัวปลา 
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ภำพที่ 37  ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ที่พบในเหงือกปลา 
 

5. กลุ่ม Crustacean  

5.1 เห็บปลำ (Argulus sp.)    
             เป็นปรสิตที่อยู่ในกลุ่มอยู่ใน Crustacean  ไฟลัมน์ Arthropoda  เกาะอยู่ตามล้าตัว ครีบ หางและ
เหงือกของปลา มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีขนาดประมาณ 4 – 10 มม. ล้าตัวกลมแบนก่ึงโปร่งใส จะเกาะที่ผิว 
ครีบ แผ่นปิดเหงือก และใช้เข็มที่ปากแทงเข้าไปกินน้้าเลี้ยงของปลาซึ่งท้าให้ปลาตกเลือด หรือเกิดแผลหลุม พบ
ได้ทั่วไปทั้งในปลาน้้าจืดและน้้าเค็ม ในปลาที่เลี้ยงในบ่อและกระชัง ในปลาที่โตเต็มวัย ได้แก่ ปลาคาร์ฟ ปลา
กะพงขาว ปลาช่อนทะเล หากไม่รักษา ปลาจะทยอยตาย 

การตรวจวินิจฉัย : gross sign, wet mount (ขูดเมือก และตัดเหงือก) 
การป้องกัน/รักษา/ก้าจัด : กรองน้้าก่อนน้ามาเลี้ยงปลา หากปลาติดโรคแล้วให้แช่ในฟอร์มาลิน 250 ซีซี 

ต่อน้้า 1,000 ลิตร นาน 30 นาที วันละครั้งติดต่อกันนานประมาณ 3 วัน 
 
 

            
      ที่มา: www.koihealthandpondcare.co.uk/ 

                                                                            portfolio_page/fish-lice/ 

ภำพที่ 38  เห็บปลา (Argulus sp.) เกาะทีตั่วปลา 
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5.2 เหำน  ำ (Caligus sp.) 

   เป็นปรสิตในกลุ่มโคพีพอดซึ่งเป็นโรคหนึ่งที่เกิดในปลา พบในปลาธรรมชาติและปลาที่เลี้ยงทั้งในน้้าจืด 
น้้ากร่อยและน้้าเค็ม พบในปลาน้้ากร่อยทุกระยะแต่จะพบมากในบ่ออนุบาล และพ่อแม่พันธุ์  ปรสิตชนิดนี้อาศัย
อยู่ในเหงือก ปาก แผ่นปิดเหงือก และใช้เข็มที่ปากแทงเข้าไปกินน้้าเลี้ยงของปลาซึ่งท้าให้ปลาตกเลือด หรือเกิด
แผลหลุม หากไม่รักษาปลาจะทยอยตาย นอกจากนั้นท้าให้ปลาอ่อนแอและสามารถเหนี่ยวน้าให้เกิดโรคอ่ืน
แทรกซ้อนได ้ 

   
         ที่มา : www.alchetron.com/Caligus#-               ที่มา: www.salmonexpert.cl 

ภำพที่ 39  เหาน้้า (Caligus sp.) เกาะที่ตัวปลา 

เหาน้้าเมื่อโตเต็มที่จะสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นจุดขาวเล็ก ๆ คล้ายหนอน ในขณะที่ตัวอ่อนจะ
อาศัยอยู่ในน้้า  
         การตรวจวินิจฉัย : gross sign, wet mount (ขูดเมือก และตัดเหงือก) 
         การป้องกัน/รักษา/ก้าจัด : สุ่มปลามาตรวจก่อนเลี้ยง หากติดโรคให้แช่ในฟอร์มาลิน 250 ซีซี ต่อน้้า 
1,000 ลิตร นาน 30 นาที วันละครั้งติดต่อกันนานประมาณ 3 วัน 
 
6. กรีกำรีน (Gregarine : Nematopsis sp.) 
 

ปรสิตชนิดนี้เป็นโปรโตซัวกลุ่มกรีการีนที่อยู่ในกลุ่มไฟลัม Apicomplexa ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสัตว์ พวก
แมลงและหอยอย่างพ่ึงพาอาศัยกัน Nematopsis มีการพัฒนาหลายระยะในเจ้าบ้านหลายชนิดเพ่ือให้วงจรชีวิต
สมบูรณ์ โดยหอยหรือหนอนปล้องเป็นเจ้าบ้านตัวกลาง มีกุ้งและปูเป็นเจ้าบ้านตัวสุดท้าย จึงท้าให้รูปร่างของ 
Nematopsis ที่พบนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะ 
 ปรสิตกลุ่มนี้พบแพร่ระบาดทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ในสัตว์จ้าพวกหอย ได้แก่ หอยแครง (Anadara 
granosa), หอยแมลงภู่ (Perna viridis), หอยกะพง (Arcuatula arcuatula) หอยลาย (Paphia undulata) 
และหอยสองฝาหลายชนิด พบ Nematopsis  sp. ระยะ Oocysts โดยแทรกอยู่ที่เหงือกและเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ
ของหอย หากมีปริมาณมากจะส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจน และแย่งอาหารของหอยท้าให้หอยตายได้ และ
ท้าให้เนื้อเยื่อเหงือกและเนื้อเยื่อบริเวณอื่น ๆ ของหอยเสียหาย มีภูมิต้านทานต่้าลงเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย  
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        นอกจากนี้ในกุ้งและปูพบ Nematopsis  sp. เป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ภายในล้าไส้หรือทางเดินอาหาร ยึด
เกาะและท้าลายผนังล้าไส้ของกุ้งท้าให้กุ้งอ่อนแอ มีภูมิต้านทานลดลงเป็นช่องทางให้เชื้อก่อโรคอ่ืนเข้าแทรกแซง
ได้ง่าย และอาจท้าให้กุ้งเกิดอาการข้ีขาวและมีการเจริญเติบโตช้า 

 
ภำพที่ 40  กรีการีน (Nematopsis sp.) ระยะ Oocysts ที่เหงือกของหอยแครง 

   
ภำพที่ 41  กรกีารีน (Nematopsis sp.) ระยะ Trophoziod ในล้าไส้ของกุ้ง 

การป้องกัน/รักษา/ก้าจัด: ใช้กระเทียมสดบดละเอียดผสมอาหารให้สัตว์น้้ากิน 7 วัน ป้องกันโดย
เตรียมบ่อให้ดี ก้าจัดและป้องกันหอยเข้ามาในบ่อ 

 

7. เทอเบลลำเรีย (Turbellaria : Urastoma sp.) 

 เทอเบลลาเรียเป็นปรสิตกลุ่มหนอนตัวแบนที่พบได้ทั่วโลก พบในเหงือกของหอยทะเลสองฝา ประเทศไทย
มีรายงานการพบในหอยแมลงภู่ ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและการใช้สารอาหารของหอยท้าให้หอยตาย
ได ้ปรสิตนี้เจริญเติบโตดีในพ้ืนที่ที่มีสารอินทรีย์สูง และส่วนใหญ่พบการแพร่ระบาดในพ้ืนทีท่ี่มสีภาพเสื่อมโทรม
ในช่วงฤดรู้อน  

 
การป้องกัน/รักษา/ก้าจัด :  ย้ายพื้นที่เลี้ยงหอยไปยังบริเวณที่มีสารอินทรีย์น้อย       
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ภำพที่ 42  เทอเบลลาเรีย (Urastoma sp.) ที่เหงือกของหอยแมลงภู่ 
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