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และกําจัดโรคปลา
การปองกัน

 ธุรกิจการเลี้ยงปลาไมวาจะเปนปลาสวยงาม หรือปลาท่ีเลี้ยงเพื่อการบริโภค
ปญหาหนึ่งที่ผูเลี้ยงปลามักประสบอยูเสมอ คือเรื่องการเกิดโรค ดังนั้นถาผูเลี้ยง
ปลามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและสาเหตุของการเกิดโรคปลา รวมทั้งวิธี
การปองกันและรักษาก็จะชวยใหการดําเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลานั้นบรรลุ
เปาหมายไดเปนอยางด ีการเกดิโรคในปลามสีาเหตมุาจากหลายปจจยัดวยกนั เชน
การเกิดโรคจากยาธิภายนอก พยาธิภายใน แบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา คุณภาพนํ้า
หรืออาหารที่ใชเลี้ยงไมเหมาะสม เปนตน ดังนั้นคณะผูจัดทําเอกสารฉบับนี้
จึงไดรวบรวมความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโรคปลาที่พบไดทั่วไป รวมทั้งการปองกันและ
รักษาโรคเบือ้งตนไวเพือ่ใหผูเลีย้งปลาใชเปนแนวทางการรกัษาโรคปลาดวยตนเอง

âÃ¤¨Ò¡»ÃÊÔµÀÒÂ¹Í¡

  âÃ¤¨Ǿ ¢ÒÇ
 ปลาที่เปนโรคนี้จะมีจุดสีขาวขุน ขนาดเทาปลายเข็มหมุดเล็กๆ กระจายอยูทั่ว
ลําตัวและครีบ ปรสิตที่ทําใหเกิดโรคนี้ในปลานํ้าจืดมีชื่อวา อิ๊กทีออฟ ทีเรียส มัลติฟลิส 
(Ichthyopthirius multifiliis) หรือเรียกสั้นๆ วา อิ๊ก แตปรสิตที่ทําใหเกิดโรคนี้ใน
ปลานํ้ากรอยมีชื่อวา คริปโตคาริออน อิริเทนส (Cryptocaryon irritans) ซึ่งเปน
โปรตัวซัวชนิดที่กินเซลลผิวหนังปลาเปนอาหาร โปรตัวซัวชนิดนี้มีลักษณะเดน คือ 
มีนิวเคลียสเปนรูปเกือกมาขนาดใหญ (ดูจากกลองจุลทรรศน) ปรสิตชนิดนี้อาศัย
อยูใตผิวหนังของปลา เมื่อโตเต็มที่จะออกจากตัวปลาจมตัวลงสูบริเวณพื้นบอปลา 
และสรางเกราะหุมตัว ตอจากนั้นจะมีการแบงเซลลเปนตัวออนจํานวนมากภายใน

การปองกัน
และกําจัดโรคปลา
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เกราะนั้น เมื่อสภาวะแวดลอมภายนอกเหมาะสม เกราะหุมตัวจะแตกออกและ
ตวัออนของปรสติจะวายนํา้เขาเกาะตามผวิหนงัของปลาตอไป พบโรคนีใ้นปลาหลาย
ชนิด เชน ปลาสวาย ปลาดุก ปลาชอน ปลานิล ปลากะพงขาว ปลาทรงเครื่อง 
ปลาหมู ปลาเกา เปนตน

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 การกําจัดปรสิตที่ฝงอยูใตผิวหนังยังไมมีวิธีที่ไดผลเต็มที่ แตสามารถทําลาย
ตัวออนในนํ้าหรือทําลายตัวแกขณะวายนํ้าเปนอิสระได โดยการเลือกใชสารเคมี
อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
 1. ฟอรมาลิน 150-200 ซีซี. ตอนํ้า 1,000 ลิตร (1 ลูกบาศกเมตร) แชไว
นาน 1 ชั่วโมง สําหรับปลาขนาดใหญ หรือ 25-50 ซีซี. ตอนํ้า 1,000 ลิตร 
นาน 24 ชั่วโมง
 2. เมทิลีนบลู 1-2 กรัม ตอนํ้า 1,000 ลิตร แชติดตอกันนาน 7 วัน
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากปรสิตชนิดนี้ขยายพันธุ ไดรวดเร็ว ดังนั้นวิธีการ
ปองกันเปนวิธีที่ดีที่สุดเพื่อใหปลาที่นํามาเลี้ยงปราศจากการปนเปอนปรสิต โดย
ดําเนินการดังนี้
 1. กอนที่จะนําปลามาเลี้ยงควรนํามาขังไวในที่กักกันกอน ประมาณ 7-10 วัน 
เพื่อตรวจดูวามีปรสิตติดมาหรือไม เมื่อแนใจวาไมเปนโรคแลวจึงนําไปเลี้ยงตอ
 2. การปองกันการแพรระบาดของโรคนีโ้ดยวธิงีายๆ คอื เมือ่ปลาเปนโรคควร
ยายปลาออกจากตู แลวนําไปรักษาที่อื่น ใสฟอรมาลิน 100-150 ซีซี. ตอนํ้า 
1,000 ลิตร ลงในตูเดิมทิ้งไว 10-12 ชั่วโมง เพื่อกําจัดปรสิตใหหมด แลวจึง

ถายนํ้าทิ้งไป ทําซํ้า 2-3 ครั้ง
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  âÃ¤Ê¹ ÔÁàËÅç¡

 ปลาที่ปวยเปนโรคนี้จะวายนํ้าทุรนทุราย บางครั้งพบวากระพุงแกมเปดอา
มากกวาปกติ อาจมีแผลเลือดออกหรือรอยดางสีนํ้าตาลหรือเหลืองคลายสีสนิม
ตามลาํตวั ครบีหางตกหรอืลูลง ปลาจะทยอยตายตดิตอกนัทกุวนั ปรสติทีท่าํใหเกดิ
โรคนี้ในปลานํ้าจืดมีชื่อวา โอโอดิเนียม (Oodinium sp.) หรือพิสซิโนโอดิเนียม 
(Piscinoodinium sp.) แตถาทําใหเกิดโรคในปลานํ้ากรอยหรือปลาทะเลมีชื่อวา 
อะมิโลโอดิเนียม (Amyloodinium sp.) ปรสิตพวกนี้เปนปรสิตเซลลเดียวท่ีมี
รูปรางกลมรี สีเหลืองปนนํ้าตาล หรือเหลืองปนเขียวแบบสีสะทอนแสง ภายใน
เซลลมีองคประกอบที่คลายฟองสบูอยูเปนจํานวนมาก สามารถเพิ่มจํานวนได
อยางรวดเร็วโดยการแบงเซลล ถาปลาไมไดรับการรักษาอยางถูกตอง ปลาจะ
ตายหมดบอ โรคนี้พบมากในลูกปลาขนาดเล็ก เชน ปลาดุก ปลาชอน ปลากราย 
และปลาสวยงามหลายชนิด เปนตน

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1. ใชเกลือเม็ดปริมาณ 1-5 กิโลกรัมตอนํ้า 1,000 ลิตร แชนาน 24 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดและขนาดของปลา ถาปลาขนาดเล็กควรใชเกลือนอยกวาปลา
ขนาดใหญ (กอนใชโปรดอานขอควรระวังในการใชเกลือ)
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 2. นําเกลือเม็ดตามปริมาณที่คํานวณได แชลงในสารละลายจุนสี (CuSO
4
) 

ท่ีมีความเขมขน 1 พีพีเอ็ม (1 กรัม ตอนํ้า 1,000 ลิตร) จากนั้นนําเกลือท่ีแช
ในจุนสีแลวไปใสในตูปลาทิ้งไว 24 ชั่วโมงจึงเปลี่ยนถายนํ้า ใหสังเกตอาการปลา
ถาไมดีขึ้นทําซํ้าอีก 2-3 ครั้ง

  âÃ¤àËçºÃÐ¦Ñ§

 โรคนีจ้ะทาํใหปลาเกดิการระคายเคือง
เนื่องจากปรสิตในกลุม Trichodinids 
ซึง่เปนปรสติเซลลเดยีวรปูรางคลายระฆัง
ทรงเตี้ยหรือฉิ่ง มีแผนคลายใบมีดจํานวน
มากอยูกลางเซลล ใชในการเกาะผิวตัว
และเหงือกปลา มีการเคลื่อนท่ีไปมาจาก
ที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอยูตลอดเวลา ทําให
ปลาเกดิเปนแผลขนาดเลก็ตามผวิตวัและ
เหงือก มักพบในลูกปลา ถาพบเปน
จํานวนมากจะทําใหปลาตายหมดบอหรือ
หมดตู ปลาที่พบวาเปนโรคนี้มีหลายชนิด 
เชน ปลาดุก ปลาชอน ปลากะพงขาว 

ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาทรงเครื่อง ปลาสวาย และปลาสวยงาม
หลายชนิด เปนตน ควรรีบรักษาตั้งแตปลาเริ่มเปนโรคในระยะแรกๆ จะไดผลที่
ดีกวาเมื่อปลาติดโรคแบบเรื้อรังแลว

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1. การนําปลาใหมเขามาเลี้ยงควรแยกขังไวกอน แลวแชดวยฟอรมาลิน 
25-30 ซีซี. ตอนํ้า 1,000 ลิตร นาน 24 ชั่วโมงกอนปลอยปลาลงบอ
 2. แชฟอรมาลิน 30-50 ซีซี. ตอนํ้า 1,000 ลิตร นาน 24 ชั่วโมง
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  âÃ¤àÅ×Í´ÍÍ¡µÒÁ«Í¡à¡Åç´

 อาการของโรคนี้คือ ปลาจะมีแผลเปดเปนสีแดงจํ้าๆ ตามลําตัว โดยเฉพาะที่
ครีบ และซอกเกล็ด มักพบในปลาที่มีเกล็ดเปนสวนใหญ ถาเปนแผลเรื้อรังอาจมี
อาการเกล็ดหลุดบริเวณรอบๆ แผลและดานบนของแผลจะมีสวนที่คลายสําลี
สีนํ้าตาลปนเหลืองติดอยู โรคนี้เกิดจากปรสิตชื่อ อิพิสไทลิส (Epistylis sp.) ซึ่ง
เปนปรสิตเซลลเดียวที่อยูรวมกันเปนกลุมหรือเปนกระจุก ปรสิตแตละเซลลจะ
ยืดหดตัวไมพรอมกัน พบมากในปลาแฟนซีคารพ ปลาแรด ปลาตะเพียน และ
ปลาชอน เปนตน

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1.  ใชเกลอืเมด็ จาํนวน 1-5 กโิลกรมั 
ตอนํ้า 1,000 ลิตร แชนาน 48 ชั่วโมง
 2. ใชฟอรมาลนิ จาํนวน 25-40 ซซี.ี 
ตอนํ้า 1,000 ลิตร แชนาน 48 ชั่วโมง
หลังจากแชยาแลวถาปลายังมีอาการ
ไมดีขึ้นควรเปลี่ยนนํ้าแลวพักไว 1 วัน
กอน จากนั้นใสยาซํ้าอีก 1-2 ครั้ง ถา
รักษาถูกโรค ปลาควรจะมีอาการดีขึ้น
ภายใน 2-3 วัน หลังจากการรักษา

  âÃ¤àÁ×Í¡¢Ø‹¹

 อาการของโรคนี้คือ ปลาจะมีเมือกสีขาวขุนปกคลุมลําตัวเปนหยอมๆ หรือขับ
เมือกออกมามากจนกระทั่งไดกลิ่นคาว ครีบหุบ วายนํ้ากระเสือกกระสน บางครั้ง
จะลอยอยูตามผิวนํ้า สาเหตุของโรคนี้เกิดจากกลุมปรสิตเซลลเดียวเชน คอสเตีย 
(Costia sp.) ซิโลโดเนลลา (Chilodonella sp.) ไซฟเดีย (Scyphidia sp.) 

และโบโดโมแนส (Bodomonas sp.) ปลาที่พบวาเปนโรคนี้มีหลายชนิด ไดแก
ปลาเงินปลาทอง ปลาดุก ปลาชอน ปลาตะกรับ เปนตน
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¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1.  ใชฟอรมาลิน 25-40 ซีซี. ตอนํ้า 1,000 ลิตร แชนาน 48 ชั่วโมง
 2.  แชปลาในดางทับทิม 1-3 กรัม ตอนํ้า 1,000 ลิตร นาน 24 ชั่วโมง
 3.  ใชเกลือเม็ด 1-5 กิโลกรัม ตอนํ้า 1,000 ลิตร แชนาน 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้น
  กับขนาดของปลา

  âÃ¤µÑÇà»„›ÍÂ

 ปลาทีเ่ปนโรคนีจ้ะมผีวิตวัเปนรอยดาง
ขาวตกเลือด เกล็ดพอง เกล็ดหลุด จน
กระทั่งเปนแผลเปอย บางตัวเกิดแผลลึก
จนถึงกลามเนื้อลําตัว ลักษณะอาการตางๆ นี้
เกิดขึ้นไดทั่วทั้งลําตัว และถาอาการ
ของโรครนุแรงมากอาจทําใหปลาตายไดใน
ระยะเวลาสั้น โรคนี้พบไดบอยในปลาหาง
นกยูง และอาจพบไดในปลาสวยงามชนิด
อื่นๆ เชน ปลากระดี่แคระ ปลาตะกรับ 
ปลาแปนแกว ปลาเสือเยอรมัน และปลา
เทวดา เปนตน โรคนี้มีสาเหตุจากปรสิต
เซลล  เดี ยวมี ชื่ อ ว  า  เททรา ไฮมีนา 

(Tetrahymena sp.) มีลักษณะเปนรูปไข 



7¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ¡íÒ¨Ñ́ âÃ¤»ÅÒ

มีขนเล็กๆ (Cilia) รอบเซลลใชในการเคลื่อนที่ รองปากมีลักษณะเฉพาะตัว ผนัง
เซลลของปรสิตชนิดนี้ยืดหดตัวไดดีสามารถแทรกตัวผานเนื้อเยื่อปลาทําใหบริเวณผิวหนัง 
หรือเหงือกปลาเกิดการระคายเคืองเปนแผล นอกจากนี้ปรสิตยังสามารถผลิตนํ้ายอย

โปรตีน (protease) ที่มีคุณสมบัติทําลายเนื้อเยื่อปลาและเคลื่อนที่ไปยังอวัยวะ
ภายในตางๆ เททราไฮมีนา สามารถเพิ่มจํานวนไดรวดเร็วดวยการแบงตัว โดย
เฉพาะเมื่อมีเศษอาหาร หรือซากปลาตายที่พื้นบอหรือตูกระจก

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1. การจัดการระบบการเลี้ยงที่ดี และเหมาะสมจะชวยปองกันโรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 2. เมื่อตรวจพบเททราไฮมีนาในนํ้าหรือในตัวปลาท่ีเริ่มปวย ใหใชฟอรมาลิน 
25-30 ซีซี. ตอนํ้า 1,000 ลิตร พรอมทั้งใหออกซิเจน ตลอดเวลานาน 24 ชั่วโมง
แลวเปลี่ยนถายนํ้า ทําซํ้าติดตอกันอยางนอย 3 วัน
 3. กรณทีีป่ลาเปนโรคจากเททราไฮมนีาขัน้รนุแรง ยงัไมมวีธิกีารรกัษาทีไ่ดผล 
ควรทําลายปลาปวยทั้งหมดโดยการฆาหรือฝง ทําความสะอาดบอ หรือภาชนะท่ี
ใชเลี้ยง รวมถึงอุปกรณที่ใชในการเลี้ยงดวยคลอรีน หรือดางทับทิม (ดูปริมาณ
ที่ใชในหนา 31) และเวนระยะการเลี้ยงเพื่อปองกันการแพรกระจายของโรคไปยัง
ปลาและแหลงเลี้ยงอื่นๆ

  âÃ¤¢Õé¢ÒÇ âÃ¤¾Ø‹Á¾Ç§ (µ¡ËÁÍ¡)

 โรคทั้ง 2 ชนิดนี้เรียกชื่อตามลักษณะอาการภายนอกของปลาปวย พบมากใน
ปลาปอมปาดัวร โดยปลาปวยเปนโรคขี้ขาวนั้นจะมีอุจจาระเปนสีขาว หรือสีเทา
เปนเสนยาว ไมกินอาหาร ซูบผอม สวนปลาที่ปวยเปนโรคพุมพวง หรือตกหมอก
จะมีเมือกปกคลุมตามลําตัวมาก มองดูแลวคลายหมอกสีขาวปกคลุมอยูท่ัวลําตัว 
ในขณะที่ผิวตัวมีสีเขมขึ้น จากนั้นปลาจะรวมกลุมกันตามพื้นตู ไมกินอาหาร ซูบ
ผอม โรคทั้ง 2 ชนิดนี้จะทําใหปลาทยอยตายจนหมดบอ สาเหตุของโรคนี้ 
เกิดจากปรสิตเซลลเดียวที่พบในระบบทางเดินอาหาร เช น เฮกซะมีต า 
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(Hexamita sp.) สไปโรนิวเคลียส (Spironucleus sp.) ซึ่งปรสิตทั้ง 2 ชนิด
นี้เปนโปรตัวซัวที่มีขนาดเล็กมาก รูปรางคลายลูกแพร มีแส (หนวด) จํานวน 8 เสน 
เปนแสที่อยูทางดานหนา 3 คู และมีแสเสนยาว 1 คู ยื่นไปทางดานทายของเซลล
นอกจากนี้สาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจากการที่ปลาไดรับอาหารที่มีคุณภาพไมดี

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1. ควรฆาเชื้อที่ปนเปอนมาในอาหารสดที่นํามาเลี้ยงปลา โดยลางนํ้าสะอาด
หลายๆ ครั้งแลวนํามาแชดางทับทิมเขมขน 0.05-1.0 % นานประมาณ 10 นาที 
แลวลางนํ้าสะอาดอีกครั้งกอนนําไปเลี้ยงปลา
 2. แชปลาที่เริ่มปวยในสารละลายจุนสี (คอปเปอรซัลเฟต) เขมขน 1 กรัม 
ตอนํ้า 1,000 ลิตร นาน 24 ชั่วโมงแลวเปลี่ยนนํ้า ทําติดตอกัน 2-3 วัน
 3. ในขณะที่ทําการรักษาโรคนี้ ใหควบคุมคุณสมบัตินํ้าโดยทั่วไปใหเหมาะสม 
และเพิ่มอุณหภูมินํ้าเปน 31-32 องศาเซลเซียส

  âÃ¤¨Ò¡»ÃÊÔµ¡ÅØ‹ÁÁÔ¡â«Ê»ÍÃ� (Myxosporidiasis)

 โรคนีจ้ะทําใหปลาเปนแผลช้ําบรเิวณ
ลําตัว หรือมีตุมสีขาวขุนอมเหลืองออน
คลายเมด็สาคเูลก็ๆ อยูบรเิวณกลามเนือ้
ลํ า ตัว เหงือก และอวัยวะภายใน
ถาการเปนโรคนี้ไม รุนแรงมากจะไม
ทําใหปลาตาย แตถามีการเกิดโรคนี้
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ที่เหงือกเปนจํานวนมาก จะทําใหปลาหายใจไมสะดวกและตายได โดยเฉพาะกับ
ปลาขนาดเล็ก ปลาที่มีรายงานวาเปนโรคนี้ ไดแก ปลาบู ปลากระดี่ ปลาหมอไทย 
ปลาหมอตาล ปลากะพงขาว ปลาสวาย และปลาสวยงามหลายชนิด เปนตน

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 เนื่องจากมิกโซสปอรเปนปรสิตชนิดฝงตัวเขาไปอยูใตผิวหนังและในอวัยวะ
ภายในตางๆ และมีเกราะหุม ดังนั้นจึงไมสามารถใชสารเคมีกําจัดได สําปรับสปอร
ท่ีออกจากเกราะแลวอาจจะกําจัดโดยใชสารเคมีชนิดเดียวกับที่ใชในการรักษา
โรคจุดขาว สวนบอหรือตูกระจกหลังจากจับปลาข้ึนหมดแลว ควรแชบอดวย 
แคลเซียมไฮโปคลอไรด (Calcium hypochloride, Ca(OCI)

2
) เขมขน แลวทิ้งไว

ประมาณ 1 วัน จึงถายนํ้าออก ตากบอ หรือตูกระจกใหแหง จะชวยกําจัดปรสิต
ที่เหลืออยูใหหมดไปได

  âÃ¤¨Ò¡»ÃÊÔµ¡ÅØ‹ÁäÁâ¤ÃÊ»ÍÃ� (Microsporidiasis)

 โรคทีพ่บบอย เชน โรคหดูเมด็ขาวสาร ปลาทีเ่ปนโรคนีจ้ะมตีุมสขีาวขุนอยูตาม
ลําตัว ลักษณะคลายเม็ดขาวสาร มักพบในกรณีท่ีมีการปลอยปลาลงเลี้ยงอยาง
หนาแนน และการถายเทนํา้ไมสะดวก ปลาจะมรีปูรางผอมไมกนิอาหาร และทยอย
ตาย ชนิดของปลาที่มีรายงานวาเปนโรคนี้ ไดแก ปลาดุก ปลาสวาย ปลากัด เปนตน
 เนื่องจากปรสิตกลุมไมโครสปอรจะแพรกระจายอยูภายในกลามเนื้อ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบขับถาย การรักษาจึงทําไดยาก การปองกันและควบคุมโรค 

เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยลดการแพรระบาดของโรคได และปลาบางสวนอาจจะ
หายจากโรคนี้ไดเอง
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¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1.  อยาปลอยปลาแนนเกินไป
 2.  ควบคุมคุณสมบัตินํ้าให
  เหมาะสมตลอดการเลี้ยง
 3.  ถาพบปลาเปนโรคควรทําลาย
  โดยการเผาหรือฝง

  âÃ¤àª×éÍÃÒ

 โดยทั่วไปโรคที่เกิดจากเชื้อรามักจะเกิดรวมกับโรคอื่นๆ หลังจากที่ปลาเกิดเปน
แผลแบบเรื้อรังแลวมักพบเชื้อราเขามารวมทําใหแผลลุกลามมากขึ้น โดยบริเวณที่
แผลติดเชื้อราจะมีลักษณะเปนปุยขาวๆ ปนเทา คลายสําลีปกคลุมอยู ในการ
เพาะปลาถามีไขเสียมากก็จะพบเชื้อราเขาเกาะไขที่เสีย และลุกลามไปทําลาย
ไขดีตอไปหากไมไดทําการรักษาอยางทันที

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1.  สําหรับปลาปวยใชไตรฟลูราริน (Trif lurarin) จํานวน 8-10 ซีซี. ตอนํ้า 
100 ลูกบาศกเมตร
 2.  กรณีของปลาที่เลี้ยงในบอดินปวยเปนโรคเชื้อรา มักจะพบวามีสาเหตุมาจาก
คุณภาพของนํ้าในบอไมดี ใหปรับคุณภาพนํ้าดวยปูนขาวในอัตรา 60 กิโลกรัม 
ตอไร
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  âÃ¤»ÃÊÔµ»ÅÔ§ãÊ

 ปลิงใสจัดเปนปรสิตกลุมหนอนพยาธิที่มีหลายขนาด สวนใหญไมสามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลา มีเพียงบางชนิดที่มีขนาดใหญสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
นอกจากนี้ปลิงใสยังแบงไดเปน 2 กลุมตามตําแหนงที่เขาเกาะปลาคือปลิงใสที่เกาะ
อยูที่ผิวตัว และพวกที่เกาะที่เหงือกของปลา ดังนั้นปลาที่มีพยาธิปลิงใสเกาะจะ
มีอาการวายนํ้าทุรนทุราย ลอยตัวตามผิวนํ้า แยกฝูง ซึม ผอม กระพุงแกมเปดปด 
เร็วกวาปกติ อาจมีแผลขนาดเล็กเกิดขึ้นทั่วลําตัว ถาเปนการติดโรคในขั้นรุนแรง

ปลาจะตายเปนจํานวนมาก เนื่องจากบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการยึดเกาะของปลิงใส 
ทําใหเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราตามมา โรคนี้พบไดในปลาเกือบทุกชนิด 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลูกปลาที่เริ่มปลอยลงเลี้ยงในบอดินใหมๆ ควรระวังโรคนี้ดวย 
ถาพบวาปลาเปนโรคในระยะแรกๆ สามารถรักษาใหหายไดไมยาก

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1. ใชฟอรมาลิน 25-50 ซีซี. ตอนํ้า 
1,000 ลิตร แชนาน 24 ชั่วโมง
 2. ใชไตรคลอรฟอน 0.25-0.5 กรมั 
ตอนํ้า 1,000 ลิตร แชนาน 24 ชั่วโมง

  âÃ¤àËçº»ÅÒ

 เห็บปลาเปนปรสิตเปลือกแข็งที่เกาะภายนอกตัวปลาบริเวณลําตัว หัว และ
ครบี มรีปูรางโคงมนทางดานหนา สวนทายแคบเลก็ลง ลาํตวัใสบรเิวณกลางตวัอาจ
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มีสีเขียวปนนํ้าตาล ขนาดประมาณ 
5-10 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีปลามีสีตัวท่ี
สดใสจะมองเห็นไดดวยตาเปลา แตถา
เปนปลาที่มีสีตัวดําหรือทึบอาจสังเกตเห็น
เห็บปลาไดยาก พบมากในปลามีเกล็ด 
เชน ปลาทอง ปลาคารพ ปลาชอน ปลา
แรด ปลานลิ ปลาไน ปลาตะเพยีน เปนตน 
สําหรับปลาท่ีปวยเปนโรคนี้จะวายนํ้า
ทรุนทรุาย และพยายามถตูวัเองกบัขางบอ 
หรือตูเพื่อใหปรสิตหลุด ทําใหเกิดแผล 
เลอืดออกตามลาํตวั และตดิเชือ้แบคทเีรยี
ตามมาได

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1. แชปลาที่มีปรสิตนี้ในสารละลายไตรคลอรฟอน (trichorfon) ใน
อัตราสวน 0.25-0.5 กรัม ตอนํ้า 1,000 ลิตร นาน 24 ชั่วโมง
 2. กาํจดัเหบ็ปลาออกโดยการจบัออกดวยปากคบี หากปรสติชนดินีเ้กาะแนน
เกินไป ใหหยดนํ้าเกลือหรือดางทับทิมเขมขนประมาณ 1-2 หยด ลงบนตัวปรสิต
แลวจึงใชปากคีบดึงออก ปรสิตจะหลุดออกงายขึ้น
 3. กําจัดเห็บปลาที่เกิดขึ้นในบอ ทําไดโดยการตากบอใหแหงแลวโรยปูนขาว
ในอัตราสวน 30-50 กิโลกรัมตอไรใหทั่วบอ

  âÃ¤Ë¹Í¹ÊÁÍ

 หนอนสมอ เปนปรสติภายนอกทีพ่บเสมอในปลานํา้จดื หนอนสมอตวัเมยีเทานัน้
ที่พบเกาะอยูตามลําตัวของปลา โดยเฉพาะบริเวณโคนครีบ สวนหัวของปรสิต
ชนิดนี้มีอวัยวะรูปรางคลายสมอเรือแทงทะลุลงไปใตผิวหนังหรือซอกเกล็ดลึกถึง
ชั้นกลามเนื้อเพื่อยึดเกาะกับตัวปลา ทําใหเห็นเฉพาะสวนลําตัวที่มีลักษณะคลาย
หนอนซึ่งตอนปลายมีถุงไขอยู 1 คูโผลออกมาจากผิวหนังของปลา บริเวณที่ปรสิต
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ชนิดนี้อาศัยอยูจะเกิดเปนแผลขนาดใหญได เนื่องจากการเขาทําลายของเช้ือ
แบคทเีรียปลาทีม่หีนอนสมอเกาะอยูมกัมแีผลเลอืดออกตามตวั มอีาการระคายเคอืง 
และผอมลงจนผิดปกติ ถาเกิดโรคนี้ในปลาขนาดเล็กอาจทําใหปลาตายได ปลาที่
เปนโรคเนื่องจากหมอนสมอจะวายนํ้าผิดปกติ กระโดดขึ้นลงบริเวณผิวนํ้าและเอา
ตัวสีขางบอ ปลาที่เปนโรคนี้มีหลายชนิด ไดแก ปลาแรด ปลากะพงขาว ปลาบู 
ปลาตะเพียนขาว ปลาแฟนซีคารพ ปลาซง ปลาทอง เปนตน

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1. แชปลาที่มีปรสิตนี้ในสารละลายไตรคลอรฟอน ในอัตราสวน 0.5 กรัม 
ตอนํ้า 1,000 ลิตร แชนานประมาณ 24 ชั่วโมง แลวเปลี่ยนถายนํ้าเวนระยะ 
5-7 วัน แลวจึงทําการแชนํ้ายาซํ้าอีกอีก 2-3 ครั้ง
 2. การกําจัดหนอนสมอ และตัวออนในบอที่ไมมีปลาอยูแลว สามารถกําจัด
ใหหมดไปไดโดยการละลายไตรคลอรฟอน 2 กรัม ตอนํ้า 1,000 ลิตร แลวสาด
ลงไปในบอใหทั่ว ทิ้งไว 1-2 สัปดาห แลวจึงนําปลากลับมาเลี้ยงตามเดิมได

  âÃ¤ËÁÑ́ »ÅÒ

 ปลาทีม่หีมดัปลาเขาอาศัยอยูจะมอีาการวายนํา้ทรุนทรุาย และพยายามเสยีดสี
ลําตัวกับขางบอกระโดดขึ้นลงจากผิวนํ้า กลามเนื้อนิ่มเหลว หมัดปลามีลําตัว
ยาวรีเปนปลองๆ สีแดงเกือบดําเกาะอยูตามสวนตางๆ ของตัวปลา โดยเฉพาะ
ทีเ่หงอืกของปลา ปรสติกลุมนีจ้ะไมเกาะอยูบนตัวปลาแบบถาวร หลงัจากดดูเลอืด

ปลากนิเปนอาหารแลวจะทิง้ตัวลงไปอยูทีพ่ืน้กนบอ เมือ่อาหารยอยหมดแลวจะกลบั
มาเกาะตัวปลาใหม ปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร ถามีหมัดปลาเขาเกาะ 3-4 ตัว 
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จะทําใหปลาตายไดภายในเวลา 3-4 ชั่วโมง ปลาตายจะมีเหงือกสีซีดมาก ปลาที่
พบวาเปนโรคนี้สวนใหญจะเปนปลาที่เลี้ยงในกระชัง ไดแก ปลาสวาย ปลาบึก 
ปลานิล เปนตน

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1. ใชไตรคลอรฟอน ในอัตรา 0.25-0.5 กรัม ตอนํ้า 1,000 ลิตร แชสัปดาหละครั้ง
ติดตอกัน 3-4 สัปดาห ทั้งนี้ควรถายนํ้าบางสวนออกกอนแชไตรคลอรฟอนครั้งตอไป

âÃ¤·Õèà¡Ô´¨Ò¡»ÃÊÔµÀÒÂã¹

  âÃ¤¾ÂÒ¸ÔãºäÁŒ

 พยาธิใบไมที่ทําใหเกิดโรคปลานั้น พบทั้งขณะที่เปน
ตัวเต็มวัยและตัวออน ตัวเต็มวัยของพยาธิใบไมจะพบ
ไดในทางเดินอาหารไมคอยทําอันตรายตอปลามากนัก
ตางกับตัวออนซึ่งพบฝงตัวอยูบริเวณเหงือก ภายใน
ชองทอง และอวยัวะภายในตางๆ ทาํใหเกดิความเสยีหาย
กบัเนือ้เยือ่บรเิวณนัน้เปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ 
ในลูกปลาที่เปนโรคนี้จะมีอาการกระพุงแกม เปดอา
อยูตลอดเวลา วายนํ้าทุรนทุราย ลอยตัวตามผิวนํ้า
ผอม เหงือกบวม อาจมองเห็นจุดขาวๆ คลายเม็ดสาคู
ขนาดเลก็เปนไตแขง็บรเิวณเหงอืกได และปลาจะทยอยตายเรือ่ยๆ ปลาหลายชนดิ
ในแหลงนํ้าธรรมชาติอาจพบพยาธิใบไมเต็มวัยไดในลําไส สวนตัวออนของ

พยาธิใบไมพบมากในปลาจีน ปลาดุก ปลานิล ปลาสวาย และปลาสวยงาม 
อีกหลายชนิดที่เลี้ยงในบอดิน และมีการใสปุยคอกเพื่อทําใหนํ้าเขียว
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¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1.  ควรหลีกเลี่ยงการใชปุ ยคอก เพราะอาจจะมีไขของพยาธิใบไมติดมา 
  ถาหากจําเปนตองใชปุยคอก ควรตากใหแหงเปนอยางดีกอน
 2. ตัดวงจรของพยาธิชนิดนี้ เชน การกําจัดหอยออกจากบอใหหมดโดยการ
  ตากบอใหแหง และโรยปูนขาวใหทั่วในอัตรา 30-50 กิโลกรัมตอไร 
  หลังจากจับปลาขึ้นขายแลวทุกคร้ัง และควรทําการปองกันไมใหพาหะ
  จําพวกหอยเขามาสูบอเลี้ยง
 3. ยังไมมีวิธีการรักษาหรือกําจัดตัวออนของพยาธิใบไมที่อาศัยอยูในตัวปลา

  âÃ¤¾ÂÒ¸ÔµÑÇ¡ÅÁ

 โรคนี้มักพบกับปลาที่อยูตามแหลงนํ้าธรรมชาติ หรือปลาที่เลี้ยงในกระชัง 
ไมคอยเปนปญหาสาํหรบัปลาทีเ่ลีย้งในบอหรอืตูกระจก ตวัเตม็วยัของปรสติกลุมนี้
มักพบในทางเดนิอาหารและหลงัลกูตา ตวัออนจะพบไดในกลามเนือ้ลาํตวั และอวยัวะ
ภายในตางๆ ไมทําใหเกิดอันตรายกับปลามากนัก ถาพบปรสิตกลุมนี้บริเวณหลัง
ลกูตาจะทาํใหปลามอีาการตาโปน หรอืตาขุนขาว พยาธติวักลมมขีนาดใหญมองเหน็
ไดดวยตาเปลา มีลําตัวยาวเปนแทงทรงกระบอกสีขาวขุนหรือสีแดง
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¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 ยังไมมีวิธีการรักษาที่เหมาะสม

  âÃ¤¾ÂÒ¸ÔËÑÇË¹ÒÁ

 โรคนี้เกิดจากปรสิตที่มีลําตัวกลมรูปทรงกระบอกสีขาวขุน หรือเหลืองอมสม
สวนหัวมีขอหนาม และสามารถยืดหดได ตัวแกพบอยูในลําไส ตัวออนพบเปน
เกราะแทรกอยูในเนื้อเยื่อที่ยึดอวัยวะภายใน ถาพบในปลาที่มีขนาดใหญจะไมทํา
อันตรายตอปลามากนัก แตหากปลาขนาดเล็กเปนโรคนี้ อาจเกิดอันตรายกับปลา
ได โดยปรสิตจะทําใหลําไสปลาอุดตัน และเกิดการอักเสบเนื่องจากการเกาะของ
หนามที่หัวของปรสิต นอกจากนี้ปรสิตชนิดนี้จะแยงอาหารจากลูกปลาทําใหปลา
ตายได มักพบในลูกปลาชอนที่นํามาอนุบาลใหมีขนาดใหญกอนนําไปเลี้ยงตอให
เปนปลาขนาดตลาด ปลาที่พบวามีปรสิตชนิดนี้อาศัยอยูมาก ไดแก ปลาชอน 
ปลากระสูบ ปลาตะเพียน เปนตน
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¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 การปองกันและรักษาปลาที่รวบรวมจากธรรมชาติทําไดยาก อีกท้ังการกําจัด
พวกไรนํ้าซึ่งเปนที่อาศัยของตัวออนปรสิตกลุมนี้ไมใชเรื่องงาย จึงยังไมมีวิธีการ
กําจัดที่ไดผล

âÃ¤·Õèà¡Ô´¨Ò¡àª×éÍáº¤·ÕàÃÕÂ

  âÃ¤µÑÇ´‹Ò§
 ปลาที่เปนโรคนี้จะมีแผลดางขาวตามลําตัว โรคนี้มักเกิดกับปลาหลังจากการ
ยายบอ การลําเลียงหรือการขนสงเพื่อการนําไปเลี้ยง หรือในชวงที่อุณหภูมิของ
อากาศมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวันมาก ปลาท่ีติดโรคนี้จะตายเปนจํานวนมาก
และรวดเร็วภายใน 24-48 ชั่วโมง ปลาที่พบวาเปนโรคนี้อยูเสมอคือ ปลากะพงขาว 
ปลาดุก ปลาชอน ปลาบู และปลาสวยงามอีกหลายชนิด

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 วิธีที่ดีที่สุดที่ควรทําเพื่อปองกันการเกิดโรคนี้คือ การปรับปรุงสภาพภายในบอ
ใหเหมาะสม เชน การเพิ่มออกซิเจน และการลดสารอินทรียในนํ้าใหนอยลง
นอกจากนี้ยังมีขอควรปฏิบัติ ดังนี้
 1.  ในขณะขนสงลาํเลยีงปลา ควรใสเกลอืเม็ดลงในนํา้ทีใ่ชสาํหรบัลาํเลยีงปลา
ประมาณ 1 ชอนชาตอนํ้า 1 ลิตร
 2.  กอนปลอยปลาลงเลี้ยงควรปรับอุณหภูมิของนํ้าในภาชนะบรรจุปลาให
ใกลเคียงกับนํ้าในบอกอน
 3.  ใชดางทับทิม จํานวน 1-3 กรัมตอนํ้า 1,000 ลิตร แชนาน 24 ชั่วโมง 
เพื่อการรักษา
 4.  ใชฟอรมาลิน จํานวน 40-50 ซีซี. ตอนํ้า 1,000 ลิตร แชนาน 24 ชั่วโมง
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  âÃ¤á¼ÅµÒÁÅíÒµÑÇ

 โรคแผลตามลําตัวนี้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดท่ีทําลายเม็ดเลือดแดง 
อาการในระยะเริ่มแรกของโรคนี้ในปลาที่มีเกล็ด เกล็ดจะหลุดออก สวนบริเวณ
รอบๆ เกล็ดที่หลุดออกนั้นเกล็ดอาจจะตั้งขึ้น ถาเปนปลาไมมีเกล็ด บริเวณติดเชื้อ
จะบวมและมีสีแดง ตอมาผิวหนังจะเริ่มเปอยเปนแผลลึกลงไปจนเห็นกลามเนื้อ 
โดยแผลที่เกิดจะกระจายทั่วตัว และเปนสาเหตุใหปลาติดโรคเชื้อราตอไปได 
ปลาที่พบวาเปนโรคนี้ ไดแก ปลาดุก ปลาบู ปลาชอน ปลาแฟนซีคารพ เปนตน

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

1. ใชยาตานจุลชีพ ซัลฟาไตรเมทโทรพริม 
ในอตัราสวน 1-2 มิลลิกรมั ตอนํา้ 1 ลติร 
แชปลานานประมาณ 2-3 วัน หรือตาม
ที่ระบุไวบนฉลากยา
2. ใชยาตานจลุชีพ ออกซเิททราไซคลนิ
ในอัตราสวน 10-30 มิลลิกรัม ตอนํ้า 

1 ลิตร แชนาน 1-2 วัน ทําติดตอกัน 3-4 ครั้ง หรือตามที่ระบุไวบนฉลากยา
 3. ถาเปนปลาที่เลี้ยงในบอและเริ่มมีอาการของโรค อาจผสมยาตานจุลชีพ
ดังกลาวขางตนกับอาหาร ในอัตราสวน 60-70 มิลลิกรัม ตอนํ้าหนักปลา 
1 กิโลกรัม หรือ 2-3 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ใหกินติดตอกันนาน 3-5 วัน 
หรือตามที่ระบุไวบนฉลากยา
 4. การฆาเชื้อในบอเลี้ยง อาจทําไดโดยใชปูนขาวในอัตรา 50-60 กิโลกรัม 
ตอไร

  âÃ¤¤ÃÕº - ËÒ§¡Ã‹Í¹

 เปนโรคทีพ่บไดบอยในปลาขนาดเลก็เกิดจากการตดิเช้ือโรคหลายชนดิทัง้ปรสติ
และแบคทีเรีย ปลาปวยระยะแรกจะเกิดการกรอนบริเวณปลายครีบกอนและ
คอยๆ ลามเขาไปจนทําใหดูเหมือนวาครีบมีขนาดเล็กลง ในบางครั้งครีบจะกรอน
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ไปจนหมด ปลาที่พบวาเปนโรคนี้ ไดแก ปลาดุก ปลากะพงขาว ปลาเงิน ปลาทอง 
และปลาสวยงามอื่นๆ อีกหลายชนิด

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1.  ใชยาตานจุลชีพ ซัลฟาไตรแมทโทรพริม ในอัตราสวน 1-2 มิลลิกรัมตอนํ้า 
  1,000 ลิตร แชนานประมาณ 2-3 วัน หรือตามที่ระบุไวบนฉลากยา
 2.  การฆาเชื้อในบอเลี้ยง อาจทําไดโดยใชปูนขาวในอัตรา 50-60 กิโลกรัม 
  ตอไร

  âÃ¤·ŒÍ§ºÇÁ

 สาเหตขุองโรคทองบวมเกิดจากการติดเชือ้แบคทเีรยี อาการทองบวมของปลา
ที่เปนโรคนี้มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่มีสาเหตุจากกระเพาะหรือลําไสมีกาซมาก
สวนอีกลักษณะหนึ่ง คือ มีเลือดปนนํ้าเหลืองในชองทอง ปลาท่ีมีรายงานวาเปน
โรคนี้ ไดแก ปลาดุก ปลาบู ปลานิล และปลาสวยงามหลายชนิด

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1.  แชปลาในยาตานจลุชพีออกซเิททราไซคลนิ หรอืเททราไซคลนิ ในอตัราสวน 
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10-30 มิลลิกรัมตอนํ้า 1 ลิตร หรือตามที่ระบุไวบนฉลากยา
 2.  การฆาเชื้อในบอเลี้ยงปลา ควรใชปูนขาวโรย 50-60 กิโลกรัมตอไร ให
ทั่วบอหลังจากสูบนํ้าออกแลว
 3.  ไมควรเลี้ยงปลาในปริมาณที่หนาแนนจนเกินไป และควรใหอาหารที่มี
คุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม

  âÃ¤à¡Åç´µÑé§

 โรคนีพ้บไดเสมอในปลาทีส่วยงาม อาการของโรคอาจพบเกลด็ตัง้เปนบางสวน
หรือเกล็ดตั้งตลอดทั้งตัว นอกจากนี้ยังพบลักษณะจุดแดงทั่วตัวโดยเฉพาะบริเวณ
ครีบ และลําตัว โรคเกล็ดตั้งที่พออาจเกิดขึ้นตอเนื่องจากการเกิดโรคทองบวม 
หรืออาจเปนอาการของโรคโดยเฉพาะที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 1.  แชปลาในยาตานจลุชพีออกซเิททราไซคลนิ หรอืเททราไซคลนิ ในอตัราสวน 
10-30 มิลลิกรัมตอนํ้า 1 ลิตร หรือตามที่ระบุไวบนฉลากยา
 2.  การฆาเชือ้ในบอเลีย้งปลา ควรใชปนูขาว 50-60 กโิลกรมัตอไรโรยใหทัว่บอ 
หลังจากสูบนํ้าออกแลว และตากบอใหแหงกอนเตรียมนํ้าเพื่อปลอยปลาลงเลี้ยง
รุนใหม

  âÃ¤ÇÑ³âÃ¤»ÅÒ

 เปนโรคทีพ่บเสมอโดยเฉพาะกับปลาทีเ่กินเนือ้เปนอาหารทัง้ทีเ่ลีย้งในตูกระจก
และในบอซึ่งไดแก ปลากัด ปลาปอมปาดัวร ปลาออสการ ปลาคารพ ปลาทอง 
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ปลาเทวดา และปลาชอน สาเหตุของโรคนี้มาจากเชื้อแบคทีเรีย ปลาที่ปวย
สวนใหญจะไมแสดงอาการภายนอกใหไดเห็น แตบางชนิดจะแสดงอาการตางๆ 
ดังตอไปนี้
  -  ผอม
  -  ไมกินอาหาร
  -  สีซีดลง หรือเขมขึ้น
  -  เกล็ดหลุด ผิวหนังเปนแผล ครีบเปอย/ขาด
  -  ขากรรไกรหรือกระดูกสันหลังบิดเบี้ยวหรือผิดรูปไป
  -  ตาโปนหรือตาอาจจะหลุดออกมาได
  -  ตาขุน
  -  เกิดจุดขาวตามอวัยวะภายใน

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 เนื่องจากยังไมมีวิธีการรักษาที่ไดผลแนนอน สิ่งที่ควรทําเมื่อเกิดการระบาด
ของโรค คือ
 1.  ควรแยกปลาทีเ่ปนโรคนีอ้อก และทาํลายใหหมด แลวฆาเชือ้ในบอโดยการ
ตากบอใหแหงและใสปูนขาวในอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร
 2. หลีกเลี่ยงการใหอาหารมีชีวิต เชน ลูกไร ลูกนํ้า เนื่องจากเปนพาหะของโรค
 3. สาํหรบัการปองกันโรควัณโรคปลานัน้ ตองพยายามอยาเลีย้งปลาหนาแนน
เกินไป ไมวาจะเปนลูกปลาหรือปลาใหญ และจะตองรักษาบอเลี้ยงใหสะอาด
อยูเสมอ
 4.  ปลาที่นํามาเลี้ยงควรมาจากแหลงที่ไมมีประวัติการเกิดโรควัณโรคปลา
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 5. โรคนีอ้าจทาํใหเกิดโรควัณโรคทีผ่วิหนงัของคนได จงึควรหลกีเลีย่งจากการ
สัมผัสปลาที่เปนโรคโดยตรงเมื่อรางกายมีบาดแผล

  âÃ¤·Õèà¡Ô´¨Ò¡àª×éÍäÇÃÑÊ

 ไวรัสจัดวาเปนสิ่งมีชีวิตที่มีอนุภาคเล็กมาก ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา
เปนสารพนัธกุรรมทีถ่กูหอหุมโดยโปรตนีทีม่คีณุสมบตัเิฉพาะ ไมสามารถเจรญิเพิม่
จํานวนในอาหารเลี้ยงเชื้อและในนํ้าที่ใชเลี้ยงปลา
 ไวรัสจําเปนตองอาศัยเซลลเจาบานหรือเซลลของสิ่งมีชีวิตในการเพิ่มจํานวน 
ไวรัสท่ีกอใหเกดิโรคในสตัวนํา้มหีลายชนดิดวยกัน เชน แรบโดไวรสั (Rhabdovirus) 
รีโอไวรัส (Reovirus) เบอรนาไวรัส (Birnavirus) อิริโดไวรัส (Iridovirus) และ
โนดาไวรัส (Nodavirus) เปนตน
 พฤติกรรมการทําอันตรายตอสัตวนํ้าของไวรัสชนิดตางๆ คลายคลึงกันโดย
สัตวนํ้าที่ปวยดวยโรคไวรัสนั้น มีความสัมพันธกับสภาพไมสมดุลยของสิ่งแวดลอม 
สภาพการเลีย้งทีป่ลอยปลาลงเลีย้งจาํนวนมากเกนิไป และปรมิาณของตวัเชือ้ไวรสั 
โดยปกติเชื้อไวรัสจะกอใหเกิดโรคและการตายเปนจํานวนมากกับสัตวขนาดเล็กหรือ
ที่มีอายุนอย อุณหภูมิของนํ้าที่ลดตํ่าลง จะทําใหความรุนแรงและการระบาดของ
เชื้อไวรัสสูงขึ้น ชณะนี้ยังไมมียาที่ใชรักษาโรคติดเชื้อไวรัสในสัตวนํ้าได ดังนั้น
การควบคุมและการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสจะเปนแนวทางท่ีชวยลดความสูญเสีย
ได โดยการทําลายสตัวนํา้ทีเ่ปนโรคและฆาเชือ้โรคในบอเพาะเลีย้ง รวมทัง้สตัวนํา้ที่
นําเขามาเลี้ยงจะตองมาจากแหลงที่ปลอดเชื้อไวรัสเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 ปลาที่ติดเชื้อไวรัสนั้นมีอาการคลายปลาปวยทั่วไป โดยมีแผลตามผิวตัว บางครั้ง
ลูกตาจะโปนออก ทองบวมเล็กนอย และการวายนํ้าหมุนไมมีทิศทาง ปลาที่ปวย
ดวยเชื้อไวรัสบางครั้งจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียรวมดวย ทําใหมีอัตราการตายสูง
มาก ปลานํา้จดืทีม่กีารตรวจพบเชือ้ไวรสั ไดแก ปลาชอน ปลาบู ปลาแรด ปลาหมอ 
ปลาหางนกยูง ปลาเสือพนนํ้า ปลากระดี่ และปลาคารพ เปนตน สวนปลาทะเล

ที่ตรวจพบเชื้อไวรัส ไดแก ปลาเกา ปลากะพงขาว ปลาการตูน
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 การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสตองอาศัยหองตรวจเช้ือท่ีมีเครื่องมือเฉพาะดาน 
แตในกรณโีรคติดเชือ้ไวรสัทีส่ามารถวินจิฉยัตามอาการไดโดยเกษตรกร คอื โรคหดู 
ปลาหรือโรคแสนปม สวนโรคไวรัสที่ตรวจพบและสรางความเสียหายใหกับปลา
สวยงามไดแก โรคเคเอชวี (KHVD; Koi Herpesvirus Disease)

  âÃ¤ËÙ́ »ÅÒËÃ×ÍâÃ¤áÊ¹»Á

 เปนโรคที่พบมากในปลานํ้ากรอย เกิดจากเชื้อไวรัสในครอบครัวอิริโดไวรัส 
(Iridovirus) โรคนี้อาจพบไดบางในปลานํ้าจืดบางชนิด

ÅÑ¡É³ÐÍÒ¡ÒÃ

 ปลาจะมีตุมสีขาวครีม หรือเทาดํา คลายหูดมีขนาดตางๆ กัน มักพบบริเวณ
หลงัและครบีหลังของปลา ตุมเหลานีม้กัอยูรวมกนัเปนกระจกุ เนือ่งจากการขยาย
ตัวของเซลลที่ติดเชื้อไวรัสดังกลาว ปลาที่พบวาเปนโรคนี้ไดแก ปลากะพงขาว 
ปลาตะกรับ ปลากระดี่หมอ และปลาแปนแกวนํ้าจืด เปนตน

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 ในขณะนี้ยังไมมียาหรือสารเคมีท่ีใช
รกัษาปลาปวยทีต่ดิเชือ้ไวรสัได แตปลาที่
เปนโรคหดูปลานีส้ามารถหายเปนปกตไิด
เองในกรณีที่มีอาการปวยไมรุนแรง โดย
การปรบัปรงุสภาพแวดลอมใหเหมาะสม 
เชน เลี้ยงปลาไมแนนจนเกินไป อาหาร

คุณภาพดี และมีการหมุนเวียนถายเทนํ้าที่เหมาะสม หรือการเพิ่มอุณหภูมิของนํ้า
ใหสูงขึ้นกวาปกติเปนระยะเวลา 10-12 ชั่วโมง ติดตอกัน 3-4 วัน

  âÃ¤à¤àÍªÇÕ (KHVD; Koi Herpesvirus Disease)

 พบในปลาคารพและปลาไน เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอ 
(DNA) ดํารงชีวิตที่อุณหภูมิตํ่าไดดีกวาอุณหภูมิสูง (18-28 องศาเซลเซียส) นอก
จากนี้ความเครียดตางๆ เชน การขนสง การติดเชื้อปรสิต หรือแบคทีเรีย และ
คุณภาพนํ้าที่ไมเหมาะสมจะชวยเสริมใหเกิดโรค และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
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ÅÑ¡É³ÐÍÒ¡ÒÃ

 ปลาที่ปวยจะมีอาการซึมอยูรวมกันเปนกลุม ตามลําตัวมีเมือกมากกวาปกติ มี
แผลเลือดออกตามลําตัว และดานทอง บางครั้งอาจพบแผลตื้นๆ รวมดวย ใน
ปลาทีต่ดิเชือ้อยางรนุแรงพบอาการเหงอืกเนา และมคีราบสขีาวอมเหลอืงแทรกอยู 
(เนื่องจากเซลลเหงือกตาย) ปลาออนแอ กินอาหารนอยหรืออาจไมกินอาหารเลย 
วายนํ้าเสียการทรงตัว ลอยที่ผิวนํ้า และคอยๆ ตายไป อัตราการตายของโรคนี้สูง
ถึง 50-100% 

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 ในขณะนี้ยังไมมียาหรือสารเคมีที่ใชรักษาปลาปวยที่ติดเชื้อไวรัสนี้ได ดังนั้นวิธี
ที่ควรปฏิบัติคือ การรักษาภาวะแทรกซอนตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามอาการ เชน 
การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และปรสิต การปองกันทําไดโดย
 1.  ควรหลีกเลี่ยงการนําเขาปลาคารพ และปลาไนจากฟารมที่ประสบปญหา
โรคไวรัสเคเอชวี และไมควรซื้อปลาจากแหลงที่นําเขาปลาอยางไมถูกตอง
 2.  ควรมกีารแยกปลาทีน่าํเขามาใหมออกจากปลาทีเ่ลีย้งอยูเดมิ เพือ่ไมใหเกดิ
การติดตอของโรคอยางนอย 1-3 สัปดาห
 3. กรณีพบปลาปวยที่มีอาการนาสงสัยใหรีบเก็บตัวอยางสงกรมประมงเพื่อ
วิเคราะหสาเหตุของโรค

âÃ¤·Õèà¡Ô´¨Ò¡»˜¨¨ÑÂÍ×è¹æ

  ¡ÒÃ¢Ò´ÍÍ¡«Ôà̈ ¹ã¹º‹ÍàÅÕéÂ§

 ปลาที่อาศัยอยูในนํ้าที่มีปริมาณออกซิเจนไมเพียงพอมักจะวายนํ้าเร็วกวาปกติ
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กระวนกระวายและพยายามกระโดดออกจากบอ หรืออาจวายอยูบริเวณใกลผิวนํ้า
และโผลสวนปากขึ้นมาเหนือนํ้าเพื่อฮุบอากาศ

¡ÒÃ¢Ò´ÍÍ¡«Ôà̈ ¹ã¹¹íéÒã¹º‹ÍàÅÕéÂ§ÁÑ¡à¡Ô´¨Ò¡

 1. การไมเปลีย่นถายนํา้ทาํใหมสีารอนิทรยีสะสมในบอมาก หรอืใหอาหารมาก
เกนิไป อาหารทีเ่หลอืจะเกิดการเนาเสยีและแบคทเีรยีใชออกซเิจนในการยอยสลาย
สารอินทรียมาก ทําใหปริมาณออกซิเจนในนํ้าลดลง
 2. การตายของแพลงกตอน สาหราย หรอืพชืนํา้ในบอจะทาํใหเกดิการเนาเสยี
ของนํ้า เปนผลทําใหออกซิเจนในนํ้าลดลง
 3. การใชสารเคมีบางชนิดเพื่อรักษาโรคอาจทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจนได 
เชน ฟอรมาลิน เปนตน
 4. การเลี้ยงปลาในอัตราปลอยที่หนาแนนเกินไป
 การปองกนัการขาดออกซเิจนในบอเลีย้ง ทาํไดโดยการดแูลความสะอาดของบอ
มีระบบการใหอากาศทีดี่และมกีารเปลีย่นถายนํา้อยูเสมอ โดยดดูนํา้จากกนบอออก
ใหมากท่ีสดุเทาทีจ่ะทาํได นอกจากนีค้วรเลีย้งปลาในปรมิาณทีไ่มหนาแนนจนเกนิไป

  ¤ÇÒÁà»š¹¡Ã´-´‹Ò§¢Í§¹íéÒ (pH)

 ความเปนกรด-ดางของนํ้านั้นวัดดวยคา pH (พีเอช) ถา pH ตํ่ากวา 7 แสดง
วานํ้ามีสภาพเปนกรด หาก pH เทากับ 7 แสดงวาเปนกลาง และ pH สูงกวา 7 
แสดงวาเปนดาง
 ปลาแตละชนิดจะมีความทนทานตอความเปนกรด-ดางของนํ้าไดตางกัน ปลา
บางชนิดสามารถอยูไดในนํ้าที่เปนกรดออน แตสวนมากปลาจะชอบนํ้าที่เปนกลาง
หรือดางออนๆ หากนํ้ามีสภาพเปนกรดมากเกินไปจะทําใหปลามีผิวซีดหรือขาวขุน 
ทายที่สุดปลาอาจตายได ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสภาพความเปนกรด-ดางของนํ้า
อยูเสมอ การปรับสภาพความเปนกรด-ดางของนํ้าอาจทําไดโดยใชปูนขาวถานํ้ามี
สภาพเปนดางมาก (คา pH8-9 หรือสูงกวา) จะทําใหครีบปลากรอนและเกิด
การระคายเคืองที่บริเวณเหงือก การปองกันไมให pH ของนํ้าสูงเกินไป ทําไดโดย
การควบคุมไมใหสีของนํ้าในบอเขียวจัดจนเกินไป การที่นํ้าสีเขียวจัดแสดงวามีการ
ใหอาหารมากเกินไปและประกอบกับกนบอไมสะอาด ควรจะถายนํ้าออกบางสวน
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  ÊÒÃ¾ÔÉã¹¹íéÒ

 นํา้ในบอหรอืตูเลีย้งปลาอาจมสีารพษิปะปนอยู อปุกรณทีใ่ชกบัตูปลาหลายชนดิ
อาจมีสวนประกอบเปนพวกสารพิษอยูดวย เชน ทอยางฉาบสีตางๆ กาวสําหรับ
ทาขอบตูปลา ซีเมนตหรือสีชนิดตางๆ ในบอเลี้ยงปลาอาจมีสารพิษจําพวกยาฆา
แมลง เชน ดีดีที หรือสารมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมปะปนได ปลาจะดูดซึม
สารพิษเหลานี้เขาไปในตัวไดโดยผานทางเหงือกและผิวหนัง นอกจากนี้ในบอเลี้ยง
อาจเกดิสารพษิจาํพวกไนไทรตและแอมโมเนยี ซึง่เปนผลสบืเนือ่งมาจากการเนาเสยี
ของอาหารหรือการสะสมของเสียตางๆ ภายในบอ

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹

 ทําไดโดยพยายามหลีกเลี่ยงการใชสิ่งที่คาดวาจะนําสารพิษมาสูบอปลา แหลงนํ้า
ท่ีจะนํานํ้ามาใชในการเลี้ยงปลาควรเปนแหลงที่ปลอดสารพิษ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆ และบานเรือน

  »ÃÔÁÒ³¤ÅÍÃÕ¹ã¹¹íéÒ

 ถานํ้ามีปริมาณคลอรีนอยูเกินกวา 4 มิลลิกรัม/ลิตร จะเปนอันตรายตอปลา
โดยเฉพาะอยางย่ิงกับลูกปลา สารคลอรีนนี้จะไปรบกวนระบบการแลกเปลี่ยน
แรธาตุและออกซิเจนที่เหงือกของปลา ทําใหปลามีอาการช็อก ดิ้นทุรนทุรายและ
ตายในท่ีสุด โดยทั่วไปนํ้าประปามีปริมาณคลอรีนประมาณ 1-2 มิลลิกรัม/ลิตร 
ดังนั้นกอนที่จะนํามาใชเลี้ยงปลาควรตั้งทิ้งไวกลางแจง นานประมาณ 2 วันและ
เติมอากาศลงในนํ้าดวย เพื่อใหคลอรีนระเหยออกไปเสียกอนที่จะนํามาใช ถามี
ความจาํเปนตองใชนํา้ทีม่คีลอรนีโดยรบีดวน ใหใชโซเดยีมไทโอซลัเฟตซึง่มลีกัษณะ
เปนผลึกใสๆ ใสลงในนํ้าในอัตราสวน 10-20 กรัมตอนํ้า 1,000 ลิตร เพื่อชวย
กําจัดคลอรีนออกไปจากนํ้า

  »ÃÔÁÒ³âÅËÐË¹Ñ¡ã¹¹íéÒ

 ความเปนพิษของโลหะหนักในนํ้าที่มีตอปลานั้นจะขึ้นกับปริมาณแคลเซียมในนํ้า
และความเปนกรด-ดางของนํ้าในบอเลี้ยง เชน ความเปนพิษของโลหะทองแดง
จะเพิ่มขึ้นในสภาพนํ้าเปนกรด และมีปริมาณแคลเซียมละลายอยูนอย สังกะสี
อาจแปรรูปเปนสงักะสคีลอไรดทีเ่ปนพษิไดถาในนํา้นัน้มเีกลอืละลายอยูดวย ตะกัว่
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ที่พบอยูในนํ้าทะเลทั่วไป (pH8-8.2) จะไมเปนอันตรายตอปลาเทากับตะกั่ว
ที่อยู ในนํ้าที่มีสภาพเปนกรดออนๆ ซึ่งจะทําใหความเปนพิษของตะกั่วเพิ่มขึ้น
การตรวจสอบความเปนพิษของโลหะหนักในบอเลี้ยงและตูปลานั้นทําไดยาก 
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงควรฉาบผนังของตูปลาสวนที่เปนโลหะดวยสารเคลือบ
ที่เหมาะสมเพื่อปองกันไมใชโลหะละลายในนํ้าได

  ÍØ³ËÀÙÁÔ·Õè¼Ô´»¡µÔ

 ถาอุณหภูมิของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปอยางกะทันหันอาจทําใหปลาตายได โดยทั่วไป
ถาอุณหภูมิของนํ้าในรอบวันเปลี่ยนแปลงอยูระหวาง 1-2 องศาเซลเซียส ปลา
สวนใหญจะปรับตัวได ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนเสมอ คือ 
การขนถายปลาจากบอหนึง่ไปยงัอกีบอหนึง่ ดังนัน้จงึควรระมดัระวงัใหมากในชวง
การขนถายดังกลาว ถาปลาเกิดการช็อกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยาง
กะทันหันมักทําใหปลานั้นออนแอลงและติดเชื้อไดงาย ปลาที่อยูในนํ้าที่เย็นมาก
หรือมีอุณหภูมิตํ่าผิดปกติ จะมีลักษณะผิวหนังซีด และเกิดการติดเชื้อรา หรือ
แบคทีเรียไดงาย

¡ÒÃ¼Ô´»¡µÔà¹ ×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§ÍÇÑÂÇÐÀÒÂã¹

  ¡ÒÃà¡Ô´ä¢ÁÑ¹¾Í¡µÒÁÍÇÑÂÇÐÀÒÂã¹

 ปลาทีเ่ลีย้งในตูสวนมากมกัจะวายนํา้ในทีแ่คบหรอืเคลือ่นไหวนอยประกอบกบั
การใหอาหารมากเกินความตองการ ทําใหเกิดมีไขมันพอกสะสมตามอวัยวะภายใน
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ผนังยึดลําไส รังไข และตับ ปลาที่เปนโรคไขมันอุดตัน
ที่ตับ จะทําใหตับทํางานไมเปนปกติ และเกิดโรคไดงายปลาท่ีอวนเกินไปจึงไม
เหมาะสมที่จะนํามาใชเปนพอแมพันธุ เพราะอวัยวะสืบพันธุไมสามารถเจริญและ
พัฒนาไดเต็มที่ เนื่องจากมีไขมันสะสมอยู โรคนี้จะปองกันไดโดยการใหอาหาร
ที่มีคุณคาในปริมาณที่เหมาะสม ลดปริมาณไขมันและคารโบไฮเดรต (แปง) 
ลงจากสูตรอาหาร

  ¡ÒÃ¢Ò´ÇÔµÒÁÔ¹

 อาหารปลาที่มีชีวิต เชน ไรนํ้า หนอนแดง ตลอดจนพวกสาหรายและพืชตางๆ 
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เปนอาหารที่มีคุณคาทางอาหารครบถวน แตเนื่องจากอาหารมีชีวิตบางชนิด เชน 
ไรนํ้า หนอนแดง เปนพาหะของโรค เกษตรกรจึงเปลี่ยนมาใชอาหารสําเร็จรูป
มากขึ้น การใชอาหารสําเร็จรูปหรือผสมอาหารเองนั้นควรระวังปญหาการ
ขาดวิตามินซึ่งอาจสงผลกระทบตอการสลายตัวของโปรตีน เชน
 การขาดวิตามินเอ จะสงผลกระทบถึงการ
ทํางานของระบบยอยอาหารและระบบประสาท
ทําใหการเจริญเติบโตของปลาชาลง
 การขาดวิตามินบี 1 หรือวิตามินบีรวม
อาจทําใหภูมิตานทานโรคในปลาลดลง และอาจ
กอใหเกิดอาการอื่นๆ ดวย
 การขาดวิตามินซี เปนอีกโรคหนึ่งที่พบเสมอในการเลี้ยงปลาดุก โดยปลาจะ
มีอาการหัวแตกหนวดกุด และตัวคดงอ วิธีการแกไขทําไดโดยการผสมวิตามินซี
ในอาหารในอัตราสวน 1 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม

  âÃ¤¿Í§ÍÒ¡ÒÈ

 โรคนีม้กัจะเกิดขึน้ในขณะทีน่ํา้มไีนโตรเจนหรือออกซเิจนละลายอยูเกนิจดุอิม่ตวั 
แลวเกิดการลดความดันกะทันหัน กาซในเสนเลือดของปลาโดยเฉพาะไนโตรเจน 
จะถูกปลอยออกมาเปนฟองอากาศอยางรวดเร็ว เพื่อปรับความดันในเลือดให
ลดตํ่าลงเชนกัน จึงเกิดเปนฟองอากาศขึ้นใน
ทอเลอืดขนาดเลก็ ในลกูปลาวัยออนฟองอากาศ
จะเกิดตามบริเวณใตผิวหนังและที่ถุงอาหาร 
สําหรับปลาโตเต็มวัยนั้น จะเกิดตามบริเวณตา 
ผิว เหงือก และที่ปาก

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ

 แยกปลาที่มีอาการผิดปกตินี้ออกไปเลี้ยงในบออ่ืน การปองกันอาจทําไดโดย
การพนอากาศในบอพักนํ้ากอนที่จะนํามาเปลี่ยนถาย เพื่อลดความดันกาซลงกอน 
ถาในตูปลาที่มีพืชนํ้าควรระวังไมใหพืชนํ้าไดรับแสงแดดมากเกินไป การที่อุณหภูมิ
ของนํ้าเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอาจเปนเหตุใหความดันของกาซในนํ้าลดลงดวย 
ดังนั้นจึงควรระวังไมใหอุณหภูมิของนํ้าเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหันเพื่อปองกัน
การเกิดโรคฟองอากาศในปลา
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¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃãªŒÂÒáÅÐÊÒÃà¤ÁÕ

 1. ควรใชยาและสารเคมตีามคําแนะนาํของนกัวชิาการประมงหรอืสตัวแพทย
  ที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานโรคปลา
 2. การใชยาตานจุลชีพ ควรใชยาที่ขึ้นทะเบียนกับ สํานักงานคณะกรรมการ
  อาหารและยา โดยใชตามรายละเอียดที่ระบบไวในฉลากของยา เพื่อให
  ผลการรักษาโรคมีประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัย
 3. ไมควรใชยาที่เสื่อมคุณภาพ หรือยาที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางดานกายภาพ 
  เชน สีกลิ่น ตกตะกอน ความขุน เพราะทําใหการรักษาโรคปลาไมไดผล
 4. กรณทีีใ่สสารเคมลีงไปในนํา้เพือ่การรกัษาโรค ควรคํานวณปริมาณนํา้ใหถกูตอง 
  เพราะจะสงผลถึงประสิทธิภาพในการรักษาหรือความเปนพิษตอปลา
 5. ควรหลีกเลี่ยงการรักษาโรคปลาดวยยาหรือสารเคมีตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไป
  พรอมๆ กัน ยกเวนจะอยูภายใตการดูแลอยางใกลชิดของนกัวชิาการประมง
  หรือสัตวแพทยที่มีความรูความชํานาญในการรักษาโรคปลา
 6. ควรเพิ่มออกซิเจนในนํ้าระหวางการรักษาโรคโดยเฉพาะยาหรือสารเคมีที่
  มีผลทําใหปริมาณออกซิเจนในนํ้าลดลง
 7. ควรลดปริมาณอาหาร หรืองดอาหารในระหวางการรักษาโรค
 8. ควรสงัเกตอาการของปลาอยางใกลชดิในระยะเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมงแรก
  หลังจากมีการใชยาหรือสารเคมี หากสัตวนํ้ามีอาการกระวนกระวาย 
  ควรเปลี่ยนถายนํ้า 50-70% ทันที
 9. ควรเตรยีมนํา้ทีม่คุีณภาพดีและมปีรมิาณเพยีงพอสาํรองไวเมือ่มกีารใชยา
  หรือสารเคมีทุกครั้ง เพื่อจะไดมีนํ้าสําหรับเปลี่ยนไดรวดเร็ว และทันเวลา
  ในกรณีที่เกิดความเปนพิษของสารเคมีหรือยาที่ใช
 10. ควรแยกอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการรักษาโรคปลาท่ีปวยใหเปน
  สัดสวนไมใชรวมกับปลาปกติ และควรมีการทําความสะอาดทุกครั้งดวย
  ยาฆาเชื้อหลังการใชงานแลว
 11. สารเคมบีางชนดิอาจทาํอนัตรายตอผูใช ถาจาํเปนตองใช ควรใชดวยความ
  ระมัดระวังและไมควรสัมผัสกับยาหรือสารเคมีโดยตรง
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¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃãªŒÂÒáÅÐÊÒÃà¤ÁÕ

 ฟอรมาลิน ควรใชในบอที่มีนํ้าไมเขียวจัด และควรใชตอนเชา
จะดีกวาตอนเย็นแตถาจําเปนตองใชฟอรมาลินในบอที่มีนํ้าเขียวจัด 
ควรถายนํ้าออกจากพื้นบอประมาณหนึ่งในสามของระดับความลึกของนํ้า 
เตมินํา้ใหมแลวจงึใสฟอรมาลนิลงไป เนือ่งจากฟอรมาลนิสามารถลดปรมิาณ
ออกซิเจนในนํา้ไดโดยตรงและจะทาํใหพชืนํา้เลก็ๆ ตาย ทาํใหเกดิสภาพการ
ขาดออกซิเจนในบอไดอยางเฉียบพลัน
 เกลอื การใชเกลอืตองระวังเก่ียวกับความเคม็ท่ีจะเพิม่ข้ึนอยางทันที 
เพราะปลาอาจจะปรับตัวไมทัน ทั้งนี้เมื่อคํานวณไดวาจะตองใชเกลือ
เทาใดแลว ใหแบงเกลือนั้นออกเปน 3 สวน แลวเริ่มใสเกลือสวนแรกลง
ในบอหรือตูปลา รอดูอาการปลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงใสสวนที่ 2 และ 3 
ตามลําดับ
 เมทิลีนบลู และดางทับทิม ควรใชกับปลาท่ีอยูในตูกระจกหรือ
บอปูนเทานั้น
 ไตรคลอรฟอน เปนยาฆาแมลง ดังนั้น การใชควรกระทําดวย
ความระมัดระวังเชนเดียวกับการใชยาฆาแมลงโดยทั่วไป ควรใชผาปดปาก
และจมูกในระหวางการชั่งยา และใชถุงมือขณะปฏิบัติงาน นอกจากนี้ภาย
หลังการใสไตรคลอรฟอนในบอเลี้ยง ควรทิ้งระยะเวลาไวอยางนอย 14 วัน 
กอนจับปลามาบริโภค
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ÂÒáÅÐÊÒÃà¤ÁÕ·ÕèÁÕ¡ÒÃãªŒ¡Ñº»ÅÒ

ชื่อยา / สารเคมี ความเขมขนที่ใช วัตถุประสงคที่ใช

ยาตานจุลชีพ 1 ขึ้นอยูกับชนิดของยาตานจุลชีพ

มทีัง้การผสมกบัอาหารและการ

ใสลงในนํ้า

รกัษาโรคตดิเชือ้ทีม่สีาเหตมุา

จากแบคทีเรีย

เกลือแกง 0.1%

0.3-1%

ลดความเครียดระหวาง

การขนสง

โปตัสเซียมเปอรมังกาเนต 

(ดางทับทิม)

2-4 ppm แชตลอด

20-25 ppm 24 ชั่วโมง

100-150 ppm 3-5 นาที

กําจัดปรสิตภายนอก/

ควบคุมเชื้อแบคทีเรีย 

กําจัดปรสิต เชื้อรา และ

ปรสิตในอาหาร สัตวมีชีวิต

ฟอรมาลิน 25-50 ppm แชตลอด

100-200 ppm 30 นาที – 1 ชม.

ฆาปรสิตภายนอก

ฆาปรสิตภายนอก

ไตรคลอรฟอน 0.25-0.5 ppm 3-4 วัน

0.5-1.0 ppm 7-14 วัน

ฆาปรสิตภายนอก

ฆาพาหะนําโรคจําพวกกุง ปู

คลอรีน 10-30 ppm

50-100 ppm 30 นาที

ฆาเชื้อและพาหะตางๆ ในนํ้า

ทําความสะอาดพื้นโรงเรือน

เมทิลีนบลู 3 ppm ฆาปรสิตภายนอก

โพวิโดนไอโอดีน ขึ้นกับความเขมขนของยา 

ของแตละบริษัทผูผลิต

ฆาปรสิตภายนอกและ

แบคทีเรียในนํ้า

บีเคซี ขึ้นกับความเขมขนของยา 
ของแตละบริษัทผูผลิต

ฆาปรสิตภายนอกและ
แบคทีเรียในนํ้า

หมายเหตุ  1.  ยาตานจุลชีพที่ไดรับการขึ้นทะเบียนตํารับยาจากสํานักคณะกรรมการ
    อาหารและยา สําหรับใชกับสัตวนํ้า ไดแก
-  เอนโรโฟลซาซิน -  ซัลฟาไดเมททอกซีน-ออรเมทโธพริม  - ไตรเมทโธพริม
-  ซาราโฟลซาซิน -  ซัลฟาไดเมททอกซีน-ไตรเมทโธพริม  - ออรเมทโธพริม
-  ออกโซลินิค แอซิค -  ซัลฟาไดเมททอกซีน  - โทลทราซูริล
-  ออกซีเตตราซัยคลิน -  ซัลฟาโมโนเมททอกซีน

-  เตตราซัยคลิน -  ซัลฟาไดออกซีน
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1  สวนในลานสวน (ppm)  = ปริมาณของยาหรือสารเคมี 1 มิลลิกรัม 
  ตอปริมาตรนํ้า 1 ลิตร
 =  ปริมาตรของยาหรือสารเคมี 1 กรัม 
  หรือ 1,000 มิลลิกรัม/นํ้า 1 ลูกบาศกเมตร 
  หรือ 1,000 ลิตร หรือ 1 ตัน

1  สวนในพันสวน (ppt)  =  ปริมาณของยาหรือสารเคมี 0.1 กรัม 
  หรือ 0.1 มิลลิลิตร/ปริมาตรนํ้า 100 มิลลิลิตร
 =  ปริมาณของยาหรือสารเคมี 1 กรัม 
  หรือ 1 มิลลิลิตรตอนํ้า 1 ลิตร

1  เปอรเซ็นต (%)  =  10,000 สวนในลานสวน (ppm)
 =  ปริมาณของยาหรือสารเคมี 10 กรัม 
  หรือ 10 มิลลิลิตร/ปริมาตรนํ้า 1 ลิตร
 =  ปริมาณของยาหรือสารเคมี 1 กรัม 
  หรือ 1 มิลลิลิตร/ปริมาตรนํ้า 100 มิลลิลิตร

หมายเหตุ หนวยเทียบเดียวกัน
 1 มิลลิลิตร =  1 ซีซี.
 1 กรัม =  1,000 มิลลิกรัม
 1 ขีด =  100 กรัม
 1 กิโลกรัม  =  10 ขีด
 1 กิโลกรัม  =  1,000 กรัม
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1. ตองการใชฟอรมาลิน 25 ppm (25 มิลลิลิตร/นํ้า 1,000 ลิตร) ในบอสี่เหลี่ยมกวาง 1.5 เมตร
 ยาว 3 เมตร ลึก 0.5 เมตร

สูตรการคํานวณปริมาตรนํ้าในบอสี่เหลี่ยม = ความกวาง x ความยาว x ความลึก (เมตร)
  = 1.5 x 3 x 0.5
  = 2.25 ลูกบาศกเมตร
สูตรการคํานวณปริมาณฟอรมาลิน = ปริมาณฟอรมาลินที่ใช x ปริมาตรนํ้าในบอ
  = 25 x 2.25
  = 56.25 มิลลิลิตร

2. ตองการใชออกซิเททราไซคลิน 30 ppm (30 กรัม/นํ้า 1,000 ลิตร) ในบอกลมที่มีเสนผาน
 ศูนยกลาง 2 เมตร ลึก 1.2 เมตร

สูตรการคํานวณปริมาตรนํ้าในบอกลม = 22 x (รัศมี)2 x ความลึก
    

7

  = 22 x (เสนผานศูนยกลาง)2 x ความลึก
    

7             2

  = 22 x (2)2 x 1.2
    

7
     

2
  

= 3.14 x 1 x 1.2

  
= 3.768 ลูกบาศกเมตร

สูตรการคํานวณปริมาณออกซิเททราไซคลิน = ปริมาณยาที่ใช x ปริมาตรนํ้าในบอ
  = 30 x 3.768
  = 113.04 กรัม
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ค�ำแนะน�ำ

กำรป้องกนัสัตว์น�้ำจำกภยัธรรมชำติ

 “ภัยธรรมชาติ” หมายถึง	 อันตรายจากสิ่งที่เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆ	 โดยมิได้มีการ 
ปรุงแต่ง	อาทิ	อุทกภัย	และฝนแล้ง	เป็นต้น	กรมประมงจึงขอเสนอแนวทางป้องกันหรือลดความสูญเสีย	และความเสียหาย
แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจากการประสบภาวะฝนแล้ง	ฝนต้นฤดูและอุทกภัย	ดังนี้

ภาวะฝนแล้ง
	 ภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช ่วงท�าให ้ปริมาณน�้ามีน ้อยทั้งในแหล่งน�้าธรรมชาติและแหล่งน�้าชลประทานซึ่ง 
เป็นแหล่งน�้าส�าคัญที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและเกิดผลกระทบต่อการประมง	 ตลอดจนสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 
ต่อการแพร่ขยายพันธุ์	และการเจริญเติบโตของสัตว์น�้า	โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
1.	 ควบคุมการใช้น�้าและรักษาปริมาณน�้าในที่เลี้ยงสัตว์น�้าให้มีการสูญเสียน้อย	เช่น	การรั่วซึม	การก�าจัดวัชพืช
2.	 ท�าร่มเงาให้สัตว์น�้าเข้าพักและป้องกันการระเหยน�้าบางส่วน
3.	 ลดปริมาณการให้อาหารสัตว์น�้าที่มากเกินความจ�าเป็นจะท�าให้น�้าเสีย
4.	 เพิ่มปริมาณออกซิเจนโดยใช้เครื่องสูบน�้าจากก้นบ่อพ่นให้สัมผัสอากาศและไหลคืนลงบ่อ
5.	 ปรับสภาพดนิและคุณสมบตัขิองน�า้	เช่น	น�า้ลกึ	1	เมตร	ใส่ปนูขาว	50	กก./ไร่	ถ้าพืน้บ่อตะไคร่หรือแก๊สมากเกนิไปควร 
	 ใส่เกลือ	50	กก./ไร่	เพื่อปรับสภาพผิวดินให้ดีขึ้น
6.	 จับสัตว์น�้าที่ได้ขนาดขึ้นจ�าหน่ายหรือบริโภคในเวลาเช้าหรือเย็น	เพื่อลดปริมาณสัตว์น�้าในบ่อ
7.	 ตรวจสอบคุณสมบัติของน�้าจากภายนอกที่จะสูบเข้าบ่อเลี้ยง	 เช่น	 พบว่ามีตะกอนและแร่ธาตุต่างๆ	 เข้มข้นควรงด 
	 การสูบน�้าเข้าบ่อ
8.	 งดเว้นการรบกวนสัตว์น�้าเพราะการตกใจจะท�าให้สัตว์น�้าสูญเสียพลังงานและอาจตายได้
9.	 งดเว้นการขนย้ายสัตว์น�้าโดยเด็ดขาด	หากจ�าเป็นต้องท�าอย่างระมัดระวัง
10.	 แจ้งความเสียหายตามแบบฟอร์มกรมประมง	เพื่อการขอรับความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง	และรวดเร็ว

ภาวะฝนต้นฤดู
	 การเตรียมการรับภาวะฝนต้นฤดู	เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าควรปฏิบัติ	ดังนี้
1.	 ไม่ควรสูบน�้าฝนแรกเข้าบ่อ	 เพราะน�้าจะพัดพาสิ่งสกปรกจากผิวดินลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ	 ควรปล่อยให้น�้า 
	 มีปริมาณเพิ่มขึ้น	จึงน�าน�้าไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
2.	 ควรสูบน�้าในบ่อให้สัมผัสอากาศจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนและป้องกันการแบ่งชั้นของน�้า
3. ป้องกันการไหลของน�้าฝนที่จะชะล้างแร่ธาตุและสารเคมีจากผิวดินลงสู่บ่อ	ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น�้าได้
4.	 งดการรบกวน	การจับและขนย้ายสัตว์น�้า	ควรรอจนกว่าคุณสมบัติของน�้ามีสภาพดีเป็นปกติ
5.	 งดจับสัตว์น�้าเพื่อการอนุรักษ์	เนื่องจากสัตว์น�้าจะผสมพันธุ์หลังจากฝนตกใหม่ๆ

ภาวะอุทกภัย
	 การป้องกันสัตว ์น�้าจะสูญหายจากภาวะอุทกภัยควรปฏิบัติตามสภาวะการณ์ก ่อนเกิดภาวะอุทกภัย	 คือ 
ให้จับสัตว์น�้าที่ได้ขนาดตลาดต้องการออกจ�าหน่าย	 ก่อนช่วงมรสุมในฤดูฝน	 พร้อมทั้งสร้างกระชังไนลอน	 กระชังเนื้ออวน	 
บ่อซีเมนต์	หรือขึงอวนไนลอน	เพื่อกักขังสัตว์น�้า

“สตัว์น�้ำจะปลอดภยั ให้ป้องกนัหมั่นดูแล”






