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ช่วงต้นหนาว อุณหภูมิลดต  า สภาพอากาศแปรปรวน 

ประมงเตือน ระวัง ! ปลาป่วย 

 

 กรมประมง หวั นอากาศแปรปรวนส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  เตือนเกษตรกร

ระมัดระวัง พร้อมสั งเจ้าหน้าที ให้ค าแนะน าแนวทางป้องกันควบคุมโรคแก่เกษตรกร 
 

 นายบรรจง  จ านงศิตธรรม  รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศ

ไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน มีอากาศที่หนาวเย็นลง แต่บางพืน้ที่ก็ยังมีฝนตกสลับกับอากาศร้อน ท า

ให้อุณหภูมิของน้ าในรอบวันแตกต่างกันมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณสมบัติน้ า ผลให้คุณภาพน้ าลดต่ าลง ทั้งด้าน

กายภาพ ชีวภาพ และเคมีภาพ ลักษณะเช่นนี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพปลาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากปลาเป็น

สัตว์เลือดเย็น อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของน้ า ซึ่งในการปรับตัวนี้ จ าเป็นต้องน า

พลังงานที่ได้จากการเผาผลาญอาหารมาใช้ ท าให้พลังงานที่จะน าไปใช้ในการเจริญเติบโตหรือสร้างระบบ

ภูมิคุ้มกันลดน้อยลง ดว้ยเหตุน้ีท าให้ปลาอ่อนแอ ป่วย และติดโรคไดง้่าย  

 ทั้งน้ี ในช่วงต้นหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม น้ าจะมีอุณหภูมิต่ าเป็นเหตุท าให้เชื้อโรคบาง

ชนิดเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้ดี โดยเฉพาะโรคอียูเอส โรคตัวด่าง และโรคไวรัสเคเอชวี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  กรมประมงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานประมงจังหวัดต่างๆ ลงพ้ืนที่

ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรแล้ว โดยเบื้องต้น เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจ

เกิดขึน้ และเป็นการควบคุมโคระบาดในช่วงฤดูหนาว ขอให้เกษตรกรปฏิบัตติามค าแนะน าของกรมประมง ดังน้ี  

 1.  เกษตรกรควรวางแผนระยะเวลาการเลี้ยงปลาให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม หรือ ควรงดเว้นการเลี้ยง

ปลาในช่วงฤดูหนาว  

 2. ควรมีบ่อพักน้ าใช้เพื่อใช้ในฟาร์มไดเ้พียงพอตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว 

  3. เลอืกชนิดปลาที่จะเลี้ยงให้เหมาะสมกับฤดูกาล โดยในช่วงฤดูหนาว ควรเลอืกปลาที่มีความเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคระบาดน้อย เช่น ปลานิล ปลาจีน และปลาไม่มีเกล็ด ที่ส าคัญ ควรลดความหนาแน่นของปลาที่

ปลอ่ยลงเลี้ยงและหมั่นเอาใจใส ่ตรวจสุขภาพปลาอย่างสม่ าเสมอ   

 4. ควบคุมปริมาณการให้อาหารอย่างเหมาะสม ลดปริมาณอาหารที่จะให้ลง 10 – 15 %  เน่ืองจาก

ช่วงอุณหภูมิต่ าปลาจะกินอาหารได้น้อยลง ถ้าหากมีปริมาณอาหารเหลือจะสะสมตามพื้นบ่อ ส่งผลให้น้ าเน่า

เสยี เกิดก๊าซพิษ และมีผลกระทบต่อสุขภาพปลา ทั้งนี้ อาจมีการเสริมวิตามินซีในอาหารตามอัตราการใช้ที่ระบุใน

ลาก โดยน้ าหนัก จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ต้านทานโรคและลดความเครียดของปลาได ้

   5. ควบคุมคุณภาพน้ าในบ่อ โดยใช้เกลอืแกงมาละลายน้ าสาดให้ทั่วบ่อ ประมาณ 100-150 กโิลกรัมต่อไร่ 

/6. หาก... 
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  6. หากพบว่ามีปลาที่เลี้ยงป่วยหรือมีอาการผิดปกติ ควรแยกออกไปเลี้ยงและรักษาต่างหาก กรณี

ป่วยหนักควรท าลายทิ้งเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง หรือ หากพบปลาตายในบ่อเลี้ยงให้

ก าจัดโดยการฝังหรือเผาทั้  งน้ี หากกรณีปลาในแหล่งน้ าธรรมชาติมีความผิดปกติ ให้รีบปิดทางน้ าเข้าและ

หยุดการเติมน้ าจากธรรมชาติเข้ามาในบ่อทันที 

 7. หากไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ าได ้ในช่วงระหว่างการเลี้ยง ให้ควบคุมปริมาณการให้อาหาร 

 8. หากพบว่าน้ าในบ่อเร่ิมเน่าเสีย โดยสังเกตว่ามีก๊าซผุดขึ้นมาจากพื้นบ่อ ให้ใช้เกลือสาดบริเวณ

ดังกล่าว ประมาณ 200 – 300 กิโลกรัมต่อบ่อขนาด 1 ไร่  เพ่ือลดความเป็นพิษของก๊าซพิษ เช่น แอมโมเนีย 

เป็นต้น 

   9. เมื่ออากาศเร่ิมเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสม (อุณหภูมิของน้ าสูงขึ้น) และพบว่าปลาในธรรมชาติเป็น

ปกติ ไมม่ีอาการป่วย ควรเปลี่ยนถ่ายน้ าตามความเหมาะสม และให้อาหารปลาไดต้ามปกติ 
 

  ทั้งน้ี เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควรหมั่นสังเกตและดูแลสัตว์น้ าในระยะนี้อย่างใกล้ชิด หากพบมี

ปลาป่วยหรือมีอาการผดิปกติ สามารถแจ้งหรอืขอรับค าปรกึษาได้ที่ ส านักงานประมงจังหวัด หรือ ศูนย์วิจัยฯ 

สัตว์น้ าชายฝั่ง/น้ าจืด ของกรมประมงในพื้นที่น้ันๆ หรือ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า กรุงเทพฯ โทร.0 

2579 4122 
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ข้อมูลเพิ มเติม : 
 

  โรคอียูเอส (Epizootic Ulcerative Syndrome : EUS) หรือ “โรคแผลเน่าเปื่อย” เป็นโรคที่อยู่ภายใต้

ระบบการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าของประเทศไทย มีสาเหตุจากเชื้อราสกุลอะฟลาโนมัยซิส (Aphanomyces 

invadans) โดยลักษณะอาการปลาที่ป่วย จะมีแผลเน่าเปื่อย ลกึตามตัวพบโรคนี้ได้ในปลาหลายชนิดทั้งที่อยู่ใน

ธรรมชาติและบ่อเลี้ยง เช่น ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลากระสูบ ปลาแรด และปลาสลิด เป็นต้น  

ปัจจุบันยังไมม่ียาหรือสารเคมีที่จะใช้ในการรักษาโรคได้ หากสภาพอากาศและน้ าในบ่อเลี้ยงมีอุณหภูมิสูงขึ้น 

เชื้อราดังกล่าว จะเจริญและแพร่กระจายได้น้อยลง ในขณะเดียวกันปลาที่ก าลังป่วยจะมีภูมิต้านทานเพ่ิมขึ้น ช่วย

ให้ปลาหายป่วยเองไดใ้นเวลาต่อมา 
 

 โรคตัวด่าง เป็นอีกโรคหน่ึงที่เกษตรกรควรเฝ้าระวัง โรคนี้มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียสกุลฟลาโว

แบคทีเรยีม (Flavobacterium  spp.) พบโรคนี้มากในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและอุณหภูมิน้ าต่ า มักเกิด

นอกจากน้ีมักเกิดขึ้นกับปลาหลังจากการย้ายบ่อ หรือการขนส่งโดยลักษณะอาการปลาที่ป่วยจะมีแผลด่าง

ขาวตามล าตัว หากติดเชือ้รุนแรงปลาจะตายเป็นจ านวนมาก ในรยะเวลาสั้น พบโรคนี้ได้ในปลาสวยงาม ปลา

กะพงขาว ปลาดุก ปลาช่อน และปลาบู่ วิธีการป้องโรคที่ดี คือ ลดความหนาแน่นปลา ลดอาหาร ควบคุม

คุณสมบัติน้ าให้เหมาะสม ในระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือขนสง่ ให้ใช้เกลอืแกง 1 กิโลกรัมต่อน้ า 1 ตัน (0.1 %) 

เพ่ือชว่ยลดความเครยีด  
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 โรคเคเอชวี (Koi Herpesvirus Disease : KHVD) โรคนีม้ีสาเหตุจากเชือ้ไวรัส พบในปลาตระกูลคาร์พและ

ไน โดยลักษณะอาการปลาที่ป่วย จะรวมกลุ่มอยู่ตามผิวน้ าและขอบบ่อ ซึม ว่ายน้ าเสียการทรงตัวล าตัวมี

เมือกมาก มีแผลเลอืดออกตามล าตัว ในปลาที่มีอาการติดเชื้อรุนแรงจะพบอาการเงือกเน่า ปลาอ่อนแอ กิน

อาหารน้อยลงหรือไม่กินอาหาร ทยอยตายพบมีอัตราการตายสูงถึง 50 – 100 % โรคนี้ไม่สามารถรักษาได้

ดว้ยการใช้สารเคมี วิธีการป้องโรคที่ดี คือ ลดความหนาแน่นปลา ลดอาหาร ควบคุมคุณสมบัติน้ าให้เหมาะสม 

และรักษาตามสาเหตุแทรกซ้อนต่างๆ เช่น การติดเชือ้แบคทีเรยี รา และหรือปรสิต เป็นต้น 


