โรคในสัตว์น้ำ
เกิดได้จาก 4 สาเหตุ คือ
1. เชื้อไวรัส 2. แบคทีเรีย 3. ปรสิต 4. เชื้อรา

  กุ้งทะเล
สาเหตุ
ชื่อโรค
เชื้อก่อโรค
ไวรัส
โรคตัวแดงดวงขาว (WSD) White spot syndrome virus
(WSSV)
Yellow Head Virus (YHV)
โรคหัวเหลือง (YHD)
โรคทอร่า (TS)
Taura Syndrome Virus (TSV)
โรคกล้ามเนื้อตาย (IMN) Infectious Myonecrosis Virus
(IMNV)
แบคทีเรีย โรคกุ้งตายด่วน
Vibrio parahaemolyticus
Acute Hepatopancreatic
Necrosis Disease
(AHPND)
Vibrio harveyi
โรคเรืองแสง
Vibrio spp.
โรคขี้ขาว
โรคเอ็นเอชพี
Hepatobacter penaei
(Necrotizing hepato
pancreatitis : NHP)
ปรสิต
โรคที่เกิดจาก
Zoothamnium spp.,
ปรสิตภายนอก
Voricela sp., Epistylis sp.,
Vorticella sp. เป็นต้น
โรคอีเฮชพี (EHP Disease) Enterocytozoon hepatopenaei
โรคหลังขาว
Thelonania sp.
Lagenidium callinectes,
เชื้อรา
โรคเชื้อราในกุ้งวัยอ่อน
(Larval mycosis)
Lagenidium spp.,
Sirolpidium spp. เป็นต้น
โรคฟูซาริโอซิส (Fusariosis) Fusarium spp.

ยาปฏิชีวนะ

โรคในสัตว์น้ำ
  ปลาทะเล
สาเหตุ
ชื่อโรค
ไวรัส
โรคควงสว่าน (Viral Nervous
Necrosis : VNN)
โรคอิรโิ ดไวรัส (Iridovirus disease)
โรคหูดปลา (Lymphocytosis)
แบคทีเรีย โรคติดเชื้อวิบริโอ (Vibriosis)
โรคแฟลกซิแบคเตอร์
โรคสเตรปโตคอคโคซิส
ปรสิต
โรคจุดขาว
โรคสนิมเหล็ก
โรคเห็บระฆัง
โรคปลิงใส
โรคเห็บปลา

ไม่มี !!! ยาตัวใดสามารถรักษาโรค
ที่เกิดจาก เชื้อไวรัสในสัตว์น้ำ ได้

Iridovirus
Lymphocystis
Vibrio spp.
Flexibacter maritimus
Streptococcus spp.
Cryptocaryon sp.
Amyloodinium sp.
Trichodina sp.
Gyrodactylus sp.,
Dactylogyrus sp.
Argulus sp.

  ปลาน้ำจืด
สาเหตุ
ชื่อโรค
ไวรัส
โรคตายเดือน
โรคเคเอชวี (Koi Herpesvirus 

Disease; KHVD)
แบคทีเรีย โรคสเตรปโตคอคโคซิส
โรคแผลตามลำตัว
โรคตัวด่าง
ปรสิต
โรคสนิมเหล็ก
โรคจุดขาว
โรคหนอนสมอ
โรคตกเลือดตามซอกเกล็ด
โรคตัวเปื่อย
โรคที่เกิดจากเชื้อรา
โรคอียูเอส (EUS Disease)

ยาปฏิชีวนะ/ยาต้านแบคทีเรีย

ใช้รักษาที่เกิดจาก แบคทีเรีย เท่านั้น !!

เชื้อก่อโรค
Nodavirus

เชื้อรา

!

เชื้อก่อโรค
Tilapia Lake Virus (TiLV)
Koi Herpes Virus
Streptococcus spp.
Aeromonas hydrophila
Flavobacterium spp.
Oodinium sp.,
Piscinoodinium sp.
Ichthyophthirius multifiliis
Lernaea sp.
Epitylis sp.
Tetrahymena sp.
Achly sp., Saprolegnia sp.
Aphanomyces invadans

สารเคมี ใช้ในการควบคุมการติดเชื้อ

หรือ การเกิดโรคภายนอก เท่านั้น !!

ยา..
มหันตภัยร้าย!!!

เกษตรกรไทย ใช้เท่าที่จำเป็น
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยได้ให้
ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และหากมี
การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อย่ า งไม่ ส มเหตุ ผ ล ใช้ ย าไม่ ถู ก กั บ ชนิ ด โรคของ
สัตว์นำ้ หรือใช้ยาไม่ถกู วิธจี ะนำมาสูก่ ารเกิดเชือ้ ดือ้ ยา
แก่ ผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง ถื อ เป็ น ภั ย ร้ า ยแรงและอั น ตราย
เป็นอย่างมากต่อการเสียชีวิต ดังนั้น การใช้ยาและ
สารเคมีในการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ ต้องใช้ในกรณี
ที่มีความจำเป็นเท่านั้น โดยต้องใช้ยาที่มี
การอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน
ราชการ รวมถึงการใช้ยาอย่างถูกวิธี
ตามอัตราและระยะเวลาการใช้ยาทีก่ ำหนด
ในฉลากยาหรือข้อแนะนำ

หากพบเห็น !!! การกระทำความผิดหรือพบเบาะแสต้องสงสัย
โปรดแจ้ง : 	 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
โทรศัพท์ : 0 2562 0600 ต่อ 2107
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
โทรศัพท์ : 0 2579 2738
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
โทรศัพท์ : 0 2562 0426

คำแนะนำในการใช้ยาและสารเคมี 

ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องมีการวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำก่อน
เลือกใช้ยา/สารเคมีให้เหมาะสม
กับสาเหตุการเกิดโรค
ควรมีความรู้เรื่องยาที่ใช้
• ชนิดยา (สารออกฤทธิ์)
• สรรพคุณของยา
• อัตราการใช้
• วิธีการใช้
• ความไวของเชื้อต่อยา
(ผลจากห้องปฏิบัติการ)
ควรมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่เป็นโรค เช่น
• การจัดการการเลี้ยง
• ลักษณะและอัตราการตาย
• ลักษณะอาการผิดปกติที่สังเกตเห็นได้
• ประวัติการใช้ยาและสารเคมี

ยาต้านจุลชีพที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้สำหรับสัตว์น้ำ
[ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข]
ตำรับยาเดี่ยว มีตัวยาสำคัญ 7 ตัวยา ได้แก่
อะมอกซีซิลิน (Amoxicillin)
เอนโรฟลอกซาซิน (Enrofloxacin) **ใช้เฉพาะในปลาเท่านั้น
ออกซีเตตราซัยคลิน (Oxytetracycline)
ซาราฟลอกซาซิน (Sarafloxacin)
ออกโซลินิค แอซิด (Oxolinic acid)
ทอลทราซูริล (Toltrazuril)
ซัลฟาโมโนเมททอกซีนโซเดียม (Sulfamonomethoxine
Sodium)

ตำรับยาผสม มีตัวยาสำคัญผสมอยู่ในยา ได้แก่

ควรมีความรู้เรื่องการใช้ยาที่สมเหตุผล
• กรณียาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคแบคทีเรีย เท่านั้น
• ใช้ยาเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น ไม่ใช้ยาเพื่อการป้องกันโรค
หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์
• ใช้ยาที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับหน่วยงานราชการ
• ต้องใช้ยา/สารเคมีตามเอกสารกำกับยา
• ควรหยุดใช้ยาตามระยะเวลาที่ระบุในใบกำกับยา
ก่อนการจับขาย

ยาและสารเคมีต้องห้าม
คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol)
ไนโทรฟิวราโซน (Nitrofurazone)
ไนโทรฟิวแรนโทอิน (Nitrofurantoin)
ฟิวราโซลิโดน (Furazolidone)
ฟิวแรลทาโดน (Furatadone)
มาลาไคท์ กรีน (Malachite Green)

ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 299 พ.ศ. 2549
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

ห้าม !!! นำยาและสารเคมีต้องห้าม

มาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเด็ดขาด
หากตรวจพบผู้กระทำความผิด
จะได้รับโทษทางปกครองทันที

บทกำหนดโทษ
ตามระเบียบ GAP กรมประมง

ต้องมีการจัดการคุณภาพน้ำที่ถูกต้องควบคู่ไปด้วย

ที่มา : หนังสือราชการ ที่ สธ 1010/4/1762
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง ขอให้พิจารณาห้ามใช้ยาต้านจุลชีพบางกลุ่ม
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

เมือ่ ตรวจพบยาและสารเคมีทอ่ี นุญาต และไม่อนุญาตให้ใช้ในปริมาณ
ที่เกินระดับมาตรฐาน
ฟาร์มไม่สามารถยื่นขอรับการรับรอง
ได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน
ขึ้นบัญชีเพิกถอนการรับรอง
และประกาศรายชื่อเผยแพร่
บนเว็บไซต์

