


 

 

 
เรื่อง “การเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในการเฝ้าระวังโรคสตัว์น้ําชว่งฤดูหนาว” 

จัดเตรียมข้อมูลโดยกองวจิัยและพัฒนาสุขภาพสตัว์น้ํา กรมประมง 
 
 ด้วยขณะน้ีสภาพอากาศของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคอีสานที่มีอากาศหนาวเย็นลง แต่ในบางพ้ืนที่ยังมีฝนตกสลับกับอากาศร้อน ทําให้อุณหภูมิของน้ํา
และออกซิเจนในนํ้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สัตว์นํ้าทั้งที่อยู่ในแหล่งนํ้าธรรมชาติ และที่เกษตรกร
เลี้ยงในบ่อดินรวมถึงในกระชัง ปรับตัวไม่ทัน เกิดความเครียด อ่อนแอ ป่วย และเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ง่าย
เนื่องจากเชื้อโรคบางชนิดสามารถเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้ดีในช่วงฤดูหนาว อาจทําให้สัตว์นํ้าตาย 
อย่างฉับพลันได้ กรมประมงจึงแจ้งเตือนให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับโรคในสัตว์นํ้าที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ 
 1. เชื้อราสกุลอะฟลาโนมัยซิส (Aphanomyces invadans) เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิด 
โรคแผลเน่าเปื่อย หรือโรคอียูเอส เป็นโรคที่อยู่ภายใต้ระบบการเฝ้าระวังโรคสัตว์นํ้าของประเทศไทย โดยลักษณะ
อาการปลาที่ป่วย จะมีแผลเน่าเป่ือยลึกตามตัว พบโรคน้ีได้ในปลาหลายชนิดทั้งที่อยู่ในธรรมชาติและบ่อเลี้ยง 
เช่น ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลากระสูบ ปลาแรด และปลาสลิด เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียา
หรือสารเคมีที่จะใช้ในการรักษาโรคนี้ได้ หากสภาพอากาศและนํ้าในบ่อเลี้ยงมีอุณหภูมิสูงขึ้น เชื้อราดังกล่าว 
จะเจริญและแพร่กระจายได้น้อยลง ในขณะเดียวกันปลาที่กําลังป่วยจะมีภูมิต้านทานเพ่ิมขึ้น ช่วยให้ปลาหายป่วย
เองได้ในเวลาต่อมา 
 2. เชื้อแบคทีเรียสกุลฟลาโวแบคทีเรียม (Flavobacterium sp.) เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิด 
โรคตัวด่าง พบในปลาหลังจากการย้ายบ่อ หรือการขนส่งโดยลักษณะอาการปลาที่ป่วยจะมีแผลด่างขาวตามลําตัว 
หากติดเช้ือรุนแรงปลาจะตายเป็นจํานวนมากในระยะเวลาสั้น พบโรคน้ีได้ในปลาสวยงาม ปลากะพงขาว ปลาดุก 
ปลาช่อน และปลาบู่ วิธีการป้องกันโรคที่ดี คือ ลดความหนาแน่น ลดอาหาร ควบคุมคุณสมบัตินํ้าให้เหมาะสม 
หลังการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งปลา ให้ใช้เกลือแกง 1 กิโลกรัมต่อนํ้า 1 ตัน (0.1 %) เพ่ือช่วยลดความเครียด 
 3. เชื้อไวรัสคอยเฮอบี (koi herpesvirus) เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิด โรคไวรัสเคเอชวี 
พบในปลาตระกูลคาร์พและไน โดยลักษณะอาการปลาที่ป่วย จะรวมกลุ่มอยู่ตามผิวนํ้าและขอบบ่อ ซึม ว่ายนํ้า
เสียการทรงตัว ลําตัวมีเมือกมาก มีแผลเลือดออกตามลําตัว ในปลาที่มีอาการติดเช้ือรุนแรงจะพบอาการเหงือกเน่า 
ปลาอ่อนแอ กินอาหารน้อยลงหรือไม่กินอาหาร ทยอยตาย พบมีอัตราการตายสูงถึง 50–100 % โรคนี้มีสาเหตุจาก
เช้ือไวรัสจึงไม่มียาสําหรับรักษา วิธีการป้องกันโรคที่ดี คือ ลดความหนาแน่นปลา ลดอาหาร ควบคุมคุณสมบัตินํ้า
ให้เหมาะสม และรักษาตามสาเหตุแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น การการติดเช่ือแบคทีเรีย รา ปรสิต เป็นต้น 
 4. ปรสิตหลายชนิด เช่น อ๊ิก เห็บปลา หมัดปลา เหาปลา เป็นต้น เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้
เกิดแผลเลือดออกในบริเวณเหงือกส่งผลให้การหายใจบกพร่อง ประสิทธิภาพการนําออกซิเจนไปใช้ในร่างกาย 
และผิวหนังน้องลง ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติด่านแรก (Innate immunity) ลดลงโรคที่เกิดปรสิตดังกล่าว 
พบได้ในปลาหลายชนิดทั้งนํ้าจืดและนํ้ากร่อย โดยลักษณะอาการปลาที่ป่วย จะรวมกลุ่มอยู่ตามผิวนํ้าและขอบบ่อ 
ซึม ว่ายนํ้าเสียการทรงตัว ลําตัวมีเมือกมาก มีแผลเลือดออกตามลําตัว ในปลาที่มีอาการติดเช้ือรุนแรงจะพบอาการ
เหงือกเน่าปลาอ่อนแอ กินอาหารน้อยลงหรือไม่กินอาหาร อัตราการตายข้ึนอยู่กับความแข็งแรงของปลา อายุ
และขนาดปลา (ปลาวัยอ่อน จะมีอัตราการตายสูง) ชนิดและปริมาณปรสิตที่พบ อวัยวะที่พบปรสิต (หากพบในสมอง 
ระบบประสาท เลือด จะมีอัตราการตายสูง) คุณภาพนํ้า สารอินทรีย์ (หากบ่อมีมากจะส่งผลต่อสุขภาพทางอ้อม 
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ให้ปลาอ่อนแอได้) โรคจากปรสิตน้ีสามารถควบคุมได้โดยการตัดวงจรชีวิตของปรสิต (รักษาความสะอาด กําจัด
ตะกอน เศษอาหาร) ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพนํ้า การใช้สารเคมี (ขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะการก่อให้เกิด
โรคของปรสิต) 
 อน่ึง แม้โรคดังกล่าวจะพบในปลาหลายชนิด ไม่พบในกุ้งก็ตาม แต่สภาพอากาศที่เย็นลง 
จะส่งผลกับการกินอาหารของกุ้ง ทําให้กินอาหารน้อยลง ซึ่งอาหารที่เหลือจะส่งผลทําให้สารอินทรีย์ในบ่อเพ่ิม 
ซึ่งสามารถส่งผลต่อสุขภาพของกุ้งได้เช่นกัน เมื่อกินอาหารน้อยลง กุ้งอ่อนแอ ยอมรับเช้ือโรคไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย 
(แบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ) หรือไวรัส (ไรรัสตัวแดงดวงขาว) ได้ง่าย 
 การสังเกตอาหารสัตว์นํ้าป่วย สามารถสังเกตได้จากลักษณะอาหารภายนอกและพฤติกรรม
ของสัตว์นํ้า ดังน้ี 

• อาการผิดปกติของร่างกาย เช่น ผิวหนัง มีแผลเลือดออก จุดแดง จุดขาวตามเหงือก 
ผิวหนังเมือกมาก เหงือกเน่าเหงือกดํา เป็นต้น 

• พฤติกรรมต่างๆ เช่น การว่ายนํ้าช้า หายใจถี่ รวมกลุ่มตามขอบบ่อ ลอยผิวนํ้า การกินอาหาร
ลดน้อยลง เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม มีวิธีการป้องโรคสัตว์นํ้าและมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการป้องกันโรคทางชีวภาพที่ดี 
(Biosecurity) และการจัดการสุขภาพสัตว์นํ้าที่ดี (Health Management Practice) เช่น มีการเตรียมนํ้าใช้ที่ดี 
ใช้ลูกพันธ์ุสัตว์นํ้าที่แข็งแรง ปราศจากการปนเป้ือนของเช้ือโรค จากแหล่งเพาะพันธ์ุที่เช่ือถือได้ รักษาความสะอาด
ในบ่อเลี้ยง/สถานที่เลี้ยงสัตว์นํ้าอยู่เสมอ ลดความหนาแน่นของสัตว์นํ้า ลดปริมาณอาหารลง 20-30% 
ควบคุมคุณสมบัตินํ้าให้เหมาะสม (ควบคุมอุณหภูมินํ้าที่ 29-30 องศาเซลเซียสและให้คงที่อุณหภูมินํ้าเช้าบ่าย 
ไม่ควรแตกต่างกันมาก) มีระบบการเฝ้าระวังโรคสัตว์นํ้าด้วยตนเอง หมั่นเอาใจใส่ต่อสุขภาพสัตว์นํ้าและสังเกต
พฤติกรรมของสัตว์นํ้าที่เลี้ยงอยู่เสมอ เป็นต้น 
 การเตรียมการเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
เป็นการควบคุมโรคสัตว์นํ้า โดยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ควรมีการเตรียมการเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันและหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจะเกิดขึ้น รวมถึงเป็นการควบคุมโรคสัตว์นํ้า โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมประมง 
ดังน้ี 
 1. วางแผนการเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และฤดูกาล เพ่ือให้สามารถจับ
จําหน่ายได้ก่อนฤดูนํ้าหลาก 
 2. ควรคัดเลือกลูกพันธ์ุสัตว์นํ้าที่มีความแข็งแรง จากฟาร์มผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและเช่ือถือได้ 
 3. ควรปล่อยสัตว์นํ้าลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมหรือน้อยกว่าปกติ เพ่ือลดความ
สูญเสียจากคณุภาพนํ้าที่ไม่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 4. เลือกใช้อาหารท่ีมีคุณภาพที่ดี และให้อาหารสัตว์นํ้าในปริมาณที่เหมาะสม เสรมิอาหาร
หรือวิตามินที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์นํ้า เช่นโปรไบโอติก วิตามินซี วิตามินรวม เป็นต้น 
 5. วางแผนจัดการคุณภาพนํ้าที่ดี ให้เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงสัตว์นํ้า หากสภาพอากาศปิด มีฝนตก
ปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลงอย่างฉบับพลัน เกษตรกรสามารถป้องกันการตายของสัตว์นํ้า โดยการเปิดเคร่ืองตีนํ้า
หรือสูบนํ้าในบ่อให้สัมผัสอากาศจะช่วยเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในนํ้าได้ ส่วนกรณีที่ฝนตกหนัก ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(พีเฮช, pH) ในบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าจะมีค่าลดลง ควรโรยปูนขาวหรือปูนมาร์ล เพื่อควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง 
และเติมเกลือแกง เพ่ือลดความเครียดของสัตว์นํ้าที่เลี้ยงในบ่อนอกจากน้ี ควรควบคุมการใช้นํ้า และรักษาปริมาณนํ้า
ในบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าให้มีปริมาณพอเหมาะ หรือมีปริมาณ 2 ใน 3 ส่วนของน้ําที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า 
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 6. ระหว่างเลี้ยง ควรทําความสะอาดพื้นบ่อ กรณีที่เลี้ยงในกระชังให้ทําความสะอาดกระชัง
อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือลดปริมาณสารอินทรีย์ เศษอาหาร มูลของเสีย ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัยของปรสิต
รวมถึงเช้ือโรคต่างๆ 
 7. ปรับปรุงบ่อ เสริมคันบ่อหรือผนังบ่อให้สูงพอกับปริมาณนํ้าที่เคยท่วมในปีที่ผ่านๆ มาพร้อม
จัดทําร่องระบายนํ้า และขุดลอกตะกอนดินที่จะทําให้ร่องระบายนํ้าต่ืนเขินออกไป 
 8. ควรหมั่นตรวจสุขภาพสัตว์นํ้าอย่างสมํ่าเสมอ กรณีสัตว์นํ้าป่วยตายควรกําจัดโดยการฝังหรือ
เผาไม่ควรทิ้งสัตว์นํ้าป่วยไว้ในบริเวณบ่อหรือกระชังที่เลี้ยง เพราะจะเป็นการการแพร่กระจายเช้ือโรคทําให้การ
ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 9. กรณีเลี้ยงสัตว์นํ้าในกระชัง ควรหมั่นตรวจสอบดูแลความคงทนแข็งแรงของกระชัง และ
เว้นให้มีระยะห่างกันพอสมควร เพ่ือให้นํ้ามีการหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวก 
 กรณีที่พบสัตว์นํ้ามีอาการผิดปกติ ให้รีบหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้สัตว์นํ้า อ่อนแอ ป่วยและตาย 
และให้รีบแก้ไขตามสาเหตุ หากไม่ทราบหรือไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ด้วยตนเอง ให้รีบปรึกษาผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้มีประสบการณ์ด้านโรคและการจัดการด้านสุขภาพสัตว์นํ้า 
 หากเกษตรกร พบปัญหาด้านโรคสัตว์นํ้า เกษตรกรสามารถขอรับคําปรึกษาและคําแนะนําได้
ที่สํานักงานประมงอําเภอ สํานักงานประมงจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อได้ที่ โทร. 0-2562-0600-15 
หากต้องการส่งสัตว์นํ้าป่วยเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรค สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า 
โทร. 0-2561-5412 หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า สงขลา 0-7433-5244-5 
 
 
 

 

 

 

 

 

 








