
โรคสัตว์น ้ำกับคน
เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดโรคกับสัตว์น้้าบางชนิด มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้เลี้ยงและผู้บริโภค 

ดังน้ัน  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้้า ควรท้าความรู้จักกับโรคที่อาจติดต่อถึงท่านโดยผ่านมาทางสัตว์น้้าหรือน้้า  

โรคอะมีบา 
อะมีบา (amoeba) เป็นสัตว์เซลล์เดียวชนิดหน่ึง มีขนาดเล็กมาก รูปร่างไม่แน่นอน เคลื่อนท่ีโดยการใช้

ขาเทียม (pseudopodium) การด้ารงชีวิตเป็นอิสระตามแหล่งน้้าธรรมชาติ ดิน โคลน เลน มีบางชนิดท่ีด้ารงชีวิตเป็น
ปรสิตในปลา และก่อให้เกิดโรคในคน เช่น Acanthamoeba sp. และ Naegleria sp. ในประเทศไทยมีรายงานการพบ
อะมีบา สกุล Acanthamoeba sp. ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2544  ซึ่งแยกได้จากปลาออสการ์ (Astronotus ocellatus)
ท่ีมีอาการซึม ว่ายน้้าช้า รวมกลุ่มท่ีพื้นบ่อ สีผิวด้าเข้ม และทยอยตายภายในระยะเวลาสั้น ปลาขนาดใหญ่ พบมีแผลหลุม
ตามผิวตัวและกะโหลกศีรษะ พบมากในฟาร์มเพาะเลี้ยงท่ีขาดสุขอนามัยฟาร์มท่ีดี ต่อมาในปี พ .ศ. 2547 มีรายงาน
การศึกษาชนิดอะมีบาท่ีแยกจากฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาทอง และปลาออสการ์ พบอะมีบา จ้านวน 4 สกุล ชนิด 
Acanthamoeba sp. Naegleria sp. Vannella sp. และ Filamoeba sp.

ลักษณะอะมีบาบางชนิด ที่พบในฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
Acanthamoeba sp. 
Naegleria sp. 
Vannella sp.
Filamoeba sp.

Acanthamoeba sp. Naegleria sp. Vannella sp. Filamoeba sp.
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การก่อให้เกิดโรคในคน  
ยังไม่มีรายงานว่าอะมีบาท่ีพบในปลามีอันตรายถึงคน แต่ถ้าอะมีบาชนิด Naegleria fowleri เข้าสู่

ร่างกายคนโดยตรงจากการส้าลักน้้า  มีผลท้าให้โพรงจมูกอักเสบ สมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (primary amoebic 
meningoencephalitis, PAM) ส่วนการสัมผัสกับอะมีบาชนิด Acanthamoeba spp. ท้าให้เกิดอาการตาอักเสบ      
การติดเช้ือท่ีไซนัส และเมื่ออะมีบาแพร่เข้าสู่กระแสเลือด อาจแพร่ไปยังสมอง ท้าให้สมองอักเสบ เป็นฝี หรือเน้ืองอก 
(granulomatous amoebic encephalitis, GAE) โรคดังกล่าวท้าให้คนไข้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว

ลักษณะผิวหนังท่ีติดเช้ือราจากโรควัณโรคในสัตว์น้้า

โรควัณโรค
โรควัณโรคในสัตว์น้้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

ชนิดมัยโคแบคทีเรียม (Mycobacterium spp.) ท้าให้เกิดโรค
เรื้อรั งในปลา คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านมชนิดอื่น ๆ         
ในประเทศไทยมีรายงานการพบโรควัณโรคปลาครั้งแรกเมื่อปี 
พ.ศ. 2526 ในปลาช่อน (Channa striata) ที่เลี้ยงในบ่อดิน    
ที่มีอาการผอม ลอยหัว เคลื่อนไหวช้า ตาขุ่น มีแผลต้ืนสีเทา 
กระจายตามล้าตัวทั่วไป และปลาตายภายในเวลา 2 - 3 วัน 
หลังจากท่ีอาการภายนอกปรากฏให้เห็น ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 
มีรายงานการเกิดโรคน้ีในปลากัด โดยปลาป่วยจะผอม ตาโปน 
อวัยวะภายในโตข้ึน และทยอยตาย ปัจจุบันพบโรควัณโรคปลา
ในปลาสวยงามหลายชนิด โดยเฉพาะปลาที่กินเน้ือเป็นอาหาร 
รวมทั้งอาหารสัตว์น้้ามีชีวิต เช่น ไรแดง ไส้เดือนฝอย ปลาที่
ป่วยส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการภายนอกให้เห็น แต่เมื่ อ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการเคลื่อนย้ายหรือ
ขนส่งปลาจะกระตุ้นให้ปลาเกิดความเครียดจากน้ันอาการของ
โรคจะปรากฏข้ึน เช่น ไม่กินอาหาร สีซีดลง หรือเข้มข้ึน    
เกล็ดหลุด ผิวหนังเป็นแผล ตาโปน ตาขุ่น เกิดจุดสีขาวกระจาย
ตามอวัยวะภายใน 

การก่อให้เกิดโรคในคน  
มีรายงานว่าคนที่มีบาดแผลตามผิวหนัง 

เมื่อสัมผัสกับปลาที่ เป็นโรค วัณโรคหรือน้้าที่มี เชื้อมัยโค
แบคทีเรียมอยู่ จะเกิดการติดเชื้อเป็นแผลเรื้อรัง มีสีแดงคล้้านูน
ข้ึนมาบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณง่ามน้ิวมือและเท้า โรค
น้ีสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะภายใต้
การดูแลของแพทย์

โรคพยาธิใบไม้
โรคพยาธิใบไม้ เกิดจากปรสิตตัวแบน 

ล้าตัวไม่มีข้อปล้อง บางชนิดมีหนามเล็ก ๆ  ทั่วตัว มีขนาด
แตกต่างกันไปแต่ละชนิด ส่วนใหญ่มองเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่า 
มีอวัยวะยึดเกาะ ท้าอันตรายต่อเจ้าบ้านที่อาศัยอยู่ มักพบตัว
เต็มวัยของปรสิตชนิดน้ีในทางเดินอาหารของปลา และตัวอ่อน
ระยะเมตตาเซอคาเรีย (metacercaria) ซึ่งอาจพบได้ใน
กล้ามเน้ือ เหงือก และอวัยวะภายในอื่น ๆ พบตัวอ่อนของ
พยาธิใบไม้ในปลาน้้าจืดหลายชนิด ท้าให้ปลามีผิวหนังปูดโปน 
เกิดการระคายเคือง เกิดแผลตามล้าตัว หายใจผิดปกติ ผอม 
และอ่อนแอ ยอมรับเชื้อโรคชนิดอื่นได้ง่าย

การก่อให้เกิดโรคในคน 
พยาธิใบไม้ที่ติดต่อถึงคนได้ คือ พยาธิใบไม้ 

ระยะเมตาเซอคาเรีย  โดยการบริโภคอาหารดิบ หรือ สุก ๆ    
ดิบ ๆ เช่น ปลาดิบ ปลาร้า ปลาส้ม ปูดอง อาการที่เกิดข้ึน
ข้ึนอยู่กับชนิดของพยาธิใบไม้ เช่น เกิดการอุดตันการไหลเวียน
ของเลือด เบื่ออาหาร เป็นไข้สูง ๆ ต้่า ๆ ท้องเสีย ถ่ายเหลว 
ท้องอืด ท้องบวม ตับโต น้้าหนักลด ซูบผอม พุงโร ขาบวม 
การป้องกันโรคน้ีท้าได้โดยบริโภคอาหารสัตว์น้้าที่ปรุงสุกแล้ว
เท่าน้ัน

ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า กรมประมง

โทรศัพท์ 0 2579 4122, 0 2579 6803
โทรสาร 0 2561 3993
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