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โรคปลานิล
ปลานิล (Oreochromis niloticus)

ปลานิล มีถิ่น กํา เนิด ในทวีป แอฟริก า เปนปลาที่เ ติบ โตเร็ว ปจจุบัน ปลานิล เปนปลาที่มีคุณ ค!า ทาง
เศรษฐกิจ สูงชนิดหนึ่ง ทําให+มีการเลี้ย งปลานิล กันอย!า งแพร!ห ลาย ทั้งในบ!อ ในกระชัง และในคอก รวมทั้ง
นิยมเลี้ยงกันทั้งในน้ําจืดและน้ํากร!อย โดยพบว!าเกษตรกรผู+เลี้ยงปลานิลส!วนใหญ! มักประสบปญหาการตาย
ของปลาที่รุนแรงในปลาขนาดใหญ!อายุตั้งแต! 3 - 4 เดือน หรือขนาดตั้งแต! 200 - 800 กรัม ซึ่งการตายของ
ปลามักจะเกิดในช!วงหน+าร+อนไปจนถึงต+นฤดูฝน นับตั้งแต!เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกป? ปลาที่
เริ่มแสดงความผิดปกติจะมีลักษณะอาการดังนี้ กินอาหารน+อยลง เมื่อเวลาผ!านไป 3 - 4 วัน ปลาบางส!วนจะ
เริ่มว!ายน้ําเชื่องช+าที่ผิวน้ํา ลําตัวอาจมีสีคล้ําหรือมีบาดแผลตามผิวหนัง ครีบและเกล็ด บางตัวครีบหู ครีบอก
และครีบ หางกร!อน ตกเลือดบริเ วณโคลนครีบ ท+องบวมน้ํา เล็กน+อย บางตัว แสดงอาการตาโปนหรือตาขุ!น
ออกมา บางครั้งจะพบร!วมกับการว!ายน้ําควงสว!านไร+ทิศทางที่บริเวณผิวน้ํา ในปลาที่เลี้ยงในบ!อดิน ปลาที่ป@วยส!วน
ใหญ!จะลอยและเริ่มทยอยแสดงอาการความผิดปกติดังกล!าวและทยอยตายโดยเฉพาะอย!างยิ่งบริเวณท+ายบ!อ อัตรา
การตายอาจสู งถึ ง 60 - 70 % หรื อปลาที่ เลี้ ยงในกระชั งอั ตราการตายอาจสู งถึ ง 85 - 90 % ภายใน 5 – 7 วั น
นับ ตั้งแต!ป ลาแสดงอาการ เมื่อทํา การผ!า ตรวจดูความผิด ปกติภ ายในช!องท+องจะพบว!า มีน้ํา สีเ หลืองทะลัก
ออกมา ตับมีสีซีด เกิดการตกเลือดและอักเสบ ถุงน้ําดีและม+ามบวมโตมาก

ภาพที่ 1 การตายของปลานิล
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โรคที่สามารถเกิดขึ้นไดกับปลานิล
1. โรคจุดขาวหรือโรคอิ๊ค
2. ปลิงใส
3. Saprolegnia Sp.
4. เห็บปลา
5. หนอนสมอ
6. โรคจากแบคทีเรีย
7. โรค Pseudomonas septicemia

แนวทางการป"องกันป$ญหาการเกิดโรค
เพื่อให+การปLองกันโรคเปนไปอย!างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรควรมีหลักในการปฏิบัติดังต!อไปนี้
1. เน+นการจัดการในช!วงวิกฤติ โดยเฉพาะอย!างยิ่ง ช!วงที่อากาศร+อน ฝนตกติดต!อกันหลายวัน อุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงฉับพลัน น้ําหลากหรือน้ํานิ่งเปนเวลานาน โดยเฉพาะช!วงฤดูร+อนต!อฤดูฝนและช!วงปลายฝนต+น
หนาว เกษตรกรสามารถปLองกันการการระบาดของโรคโดยการเสริมวิตามินที่จําเปน เช!น วิตามินซี (3 - 5 กรัม/
อาหาร 1 กิโลกรัม) ร!วมกับการให+ยาปฏิชีวนะ (3 - 5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม) ติดต!อกันเปนเวลา 5 - 7 วัน
จนกว!าสภาวะอากาศจะกลับเข+าสู!ภาวะปกติ
2. ไม!ควรเลี้ยงปลาในอัตราที่หนาแน!นสูง หรือหลีกเลี่ยงการเลี้ยงปลาในบางช!วงเวลา โดยเฉพาะการ
เลี้ยงในช!วงระยะเวลาวิกฤติ เนื่องจากปลาจะมีความเสี่ยงสูงมากต!อการเกิดโรค นอกจากนี้การปล!อยปลาใน
อัตราที่หนาแน!นต่ําจะช!วยให+การจัดการสภาพการเลี้ยงทําได+ง!ายขึ้น
3. ระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา หากเปนไปได+ควรติดตั้งเครื่องให+อากาศเพื่อเติมอากาศในน้ําอย!าง
ต!อเนื่ อง ให+เพี ยงพอต!อความต+ องการของปลา โดยเฉพาะช!ว งเวลากลางคืน จนถึงช!วงเช+าตรู! และช!วงฟLาปR ด
ติดต!อกันหลายวัน
4. เพิ่มแหล!งของเกลือแร!ให+แก!ปลาโดยการเติมเกลือแกง เนื่องจากในช!วงระยะเวลาวิกฤติ ปลาส!วน
ใหญ!จะเกิดความเครียดได+ง!าย และอาจส!งผลให+ปลาสูญเสียระบบควบคุมสมดุลของน้ําและเกลือแร! การให+เกลือ
แกงจะเปนการชดเชยเกลือที่สูญเสียไประหว!างเกิดความเครียด ทําให+ระบบต!าง ๆ ของร!างกายปลาสามารถ
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ทํางานต!อไปได+อย!างต!อเนื่อง วิธีการเติมเกลือแกงทําได+โดยใส!เกลือในถุงผ+าแขวนไว+เปนจุด ๆ ให+เกลือละลาย
ออกมาช+าๆตามขอบบ!อหรือกระชังให+ติดต!อกันจนสภาพแวดล+อมของการเลี้ยงกลับเข+าสู!ภาวะปกติ
5. อย!าใช+ยาหรือสารเคมีอย!างพร่ําเพรื่อ เนื่องจากจะเปนการสูญเสียค!าใช+จ!ายในการเลี้ยงโดยใช!เหตุแล+ว
การใช+ยาดังกล!าวยังมีผลทําให+เชื้อโรคเกิดการดื้อยา ทําให+เมื่อเกิดโรคแล+ว อาจส!งผลให+การใช+ยาและสารเคมี
ดังกล!าวไม!สามารถใช+ในการควบคุมโรคได+

แนวทางการแกไขป$ญหาเมื่อเกิดโรค
1. ลดหรืองดให+อาหาร เนื่องจากโดยปกตินั้นมักพบว!าเมื่อปลาเริ่มป@วย อัตราการกินอาหารของปลาจะ
ลดลง ดังนั้นเกษตรกรควรลดระดับการให+อาหารแก!ปลาเพื่อปLองกันการสูญเสียอาหาร และการหมักหมมของ
อาหารที่เหลือซึ่งอาจเปนอาหารของเชื้อโรคในน้ํา
2. หาสาเหตุที่แท+จริงของการเกิดโรค โดยการนําตัวอย!างปลาป@วยส!งให+หน!วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยให+ทันท!วงที โดยปลาที่จะนําส!งตรวจนั้นต+องอยู!ในสภาพที่มีชีวิตเท!านั้นจึงจะทําให+การ
ตรวจวินิจฉัยสามารถทําได+อย!างถูกต+องและแม!นยําที่สุด
3. ใช+ยาหรือสารเคมีอย!างมีเหตุผล ถูกต+อง และตามความจําเปน เมื่อพบว!าสาเหตุที่แท+จริงของการเกิด
โรคมาจากแบคทีเรีย แนวทางที่สามารถรักษาปลาได+อย!างมีประสิทธิภาพและเกษตรกรสามารถทําได+คือ การ
ผสมยาลงในอาหาร ซึ่งช!วงที่ถูกต+องที่สุดในการรักษาคือ ช!วงที่พบว!าปลามีอัตราการตายระหว!าง 1 - 3 % แรก
เนื่องจากเปนช!วงที่ปลามีการติดเชื้อน+อยอยู! หากปล!อยให+อัตราการตายสูงขึ้นมากกว!า 20 - 30 % ในขณะนั้น
ปลาส!วนใหญ!จะไม!กินอาหาร ทําให+การตอบสนองต!อการให+ยาและความสําเร็จในการควบคุมโรคปลามีโอกาส
น+อย
4. นําปลาที่เปนโรคออกจากพื้นที่บ!อเลี้ยงหรือกระชัง โดยการนําไปฝง เผาทําลายหรือใช+ความร+อนใน
การประกอบอาหาร จะเปนการลดหรือตัดวงจรของการแพร!ระบาดของเชื้อโรคได+ โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในบ!อ
ดินขนาดใหญ! ซึ่งเปนที่น!าสังเกตว!าปลาเปนโรคส!วนใหญ!จะว!ายลอยบริเวณท+ายบ!อ ขณะที่ปลาแข็งแรงยังขึ้นกิน
อาหารที่หัวบ!อ เกษตรกรสามารถใช+อวนแหเพื่อจับปลาท+ายบ!อออกไปและให+ยาผสมอาหารสําหรับปลาที่ยังกิน
อาหาร ร! วมกับการเสริมวิตามินซี เพื่อเสริมความต+านทานของระบบภูมิคุ+มกัน ของปลา วิธีการนี้จ ะสามารถ
ควบคุมการแพร!ระบาดของโรคและลดอัตราการตายของปลาได+อย!างมีประสิทธิภาพ
เอกสารอางอิง
ประพันธTศักดิ์ ศีรษะภูมิ และ นนทวิทยT อารียTชน. โรคที่เปนสาเหตุของการตายที่รุนแรงของปลานิลในประเทศ
ไทย. ภาควิช าเพาะเลี้ย งสั ตวT น้ํา คณะประมง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรT . สืบ ค+น จาก (ออนไลนT )
http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/05-animal/prapansak_Nile/animal_00.html
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กลุ)มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
โทร. 0 2562 0600 ต!อ 13303
โทรสาร 0 2558 0139
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