โรคปลานิล
ผูชวยศาสตราจารยชนกันต จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมประมงไดจัดใหมกี ารอบรมเตรียมความพรอมใหกับเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตปลานิลของไทยใหสามารถแขงขันในตลาดโลก จริง ๆ แลวเกษตรกรไดเลี้ยงปลา
นิลมานานแลว มีการสงเสริมใหเลี้ยงทั้งแบบยั่งชีพและเชิงพาณิชย เนือ่ งจากเปนปลาที่เลี้ยงงาย โต
เร็ว อยางไรก็ตามอุปสรรคที่สําคัญอยางหนึ่งของการเพาะเลี้ยงปลานิล ก็คือ โรคปลานิล โดยระยะ
หลังปลานิลเปนโรคไดงายขึน้
เพราะเกษตรกรนิยมปลอยหนาแนนมากและขาดการจัดการที่ดี
รวมทั้งสภาวะแวดลอมทีแ่ ยลง มีความแปรปรวนสูง
การจัดการสุขภาพปลานิลจึงเปนวิธีการที่ใชในเพื่อวางแผนปองกันไมใหปลาเกิดโรคและ
มีความจําเปนอยางยิ่ง เนือ่ งจากหากปลานิลเปนโรคแลวโอกาสที่จะรักษาทําไดยากมากและเปน
การเพิ่มตนทุนที่สูงขึ้นมากจนทําใหผูเลี้ยงไมสามารถแบกภาระได รวมทั้งไมเปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภค ดังนั้นการที่จะประสบผลสําเร็จในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จะตองมีการจัดการสุขภาพสัตว
น้ําที่ดี อันไดแก การเตรียมบอที่ดี มีการรักษาความสะอาดบอ เครื่องมืออุปกรณที่ใช เพื่อลดโอกาส
ความเสี่ยงในการเกิดโรคและแพรระบาดของโรคสัตวน้ํา การใชลูกพันธุปลาที่แข็งแรง การจัดการ
คุณภาพน้ําที่ดี ไมใชยาและสารเคมีตองหาม การใหอาหารที่ดีมีคุณภาพสูง ทําใหสัตวน้ําโตไว ได
ผลผลิตสูงคุณภาพดี ไมมียาปฏิชีวนะตกคาง สรางกําไรสูงแกผูเลี้ยงและไมทําลายสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 1 การอนุบาลลูกปลานิลกอนปลอยลงในบอ จะชวยเพิ่มอัตรารอด
การเฝาสังเกตพฤติกรรมและการกินอาหารของปลาอยางสม่ําเสมอ จะมีสวนชวยในการ
ตรวจสอบเบื้องตนวา ปลาเกิดปญหาหรือไม จะชวยใหมกี ารแกไขสถานการณไดอยางรวดเร็ว
กอนที่ปลาทั้งกลุมจะปวยอยางรุนแรง เมือ่ ปลาเกิดโรค สิ่งแรกที่เกษตรกรคิดถึงหรือถามถึงก็คือ
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ควรใชยาหรือสารเคมีตัวไหนดี ซึ่งเปนความคิดที่ไมคอยถูกตองนัก เราตองมีการตรวจวินิจฉัยโรคที่
รวดเร็ว ถูกตองแมนยํา วา โรคดังกลาวมีสาเหตุมาจากคุณภาพน้าํ ในบอ การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมหรือคุณภาพอาหารหรือไม เพื่อหาแนวทางแกไขและปองกันการแพรระบาดโรค

ภาพที่ 2 ควรสังเกตพฤติกรรมและการกินอาหารของปลาอยางสม่ําเสมอ
ผูเลี้ยงปลาจะตองทราบและคุนเคยวา ปลาที่ปกติมีลักษณะของพฤติกรรมเปนอยางไร ซึ่ง
สวนใหญเราจะไมไดมองเห็นปลาที่อาศัยอยูในบอ ยกเวนเวลาใหอาหาร และจะสังเกตเห็นปลาได
ชัดเมื่อปลาเปนโรคคือมีปลาตายหรือปลากําลังใกลตาย เราจึงตองระมัดระวังเพือ่ ตรวจวาปลาเริ่ม
จะปวยกอนทีป่ ลาจะตาย เพือ่ ที่จะไดแกไขปญหาไดทันเวลา ปลาที่ปวยจะเฉื่อยชาและไมกินอาหาร
อาจมีการแขวนลอยตัวอยูทผี่ ิวน้ํา ขึ้นเกยอยูตามขอบบอ หรือเอาตีสีขางบอ พฤติกรรมของปลาที่
ผิดปกติเหลานีจ้ ะเปนตัวบงชีว้ า ปลาสออาการของโรคเกิดขึ้น นอกจากนี้ลักษณะทางกายภาพที่
เปลี่ยนไป ไมวาจะเปนฝ การตกเลือด ครีบหักกรอน ทองบวม ตาโปน หากพบวา ปลามีลักษณะ
ผิดปกติ เราควรนําปลาไปตรวจวาปลามีการติดเชื้อปรสิตหรือแบคทีเรียหรือไม พรอมทั้งมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําควบคูไปดวย

ภาพที่ 3 หากสังเกตเห็นปลาขึ้นมาลอยหัวในตอนเชา ควรตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในน้ํา
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ถาคุณคิดวาปลานิลเริ่มปวย สิ่งแรกที่ตองกระทําคือการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํา หาก
ไมมีเครื่องมือในการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําใหติดตอกับหนวยงานของกรมประมงหรือ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ในบางพื้นที่นักสงเสริมการขายจะมีเครือ่ งมือตรวจสอบคุณสมบัติ
ของน้ําขนาดเล็กที่ชวยใหคําตอบเราไดวา
คุณสมบัติของน้ํานาจะมีผลทําใหปลาปวยหรือไม
ผูเลี้ยงปลาควรตระหนักวา การลงทุนเพียงเล็กนอยในการซื้อชุดตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําใน
ราคาเพียงเล็กนอยสามารถปองกันความเสียหายมากมายมหาศาลที่อาจจะเกิดขึ้นกับการตายของ
สัตวน้ํา

ภาพที่ 4 จํานวนกระชังปลาและความหนาแนนของปลาที่ปลอย ควรมีความสัมพันธกบั
คุณสมบัติของน้ํา
ปจจุบันปญหาการตายของปลานิลในบอและกระชังบอยครั้ง มีสาเหตุมาจากปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้ําที่ต่ํา โดยเฉพาะในชวงหนารอน ปลาจะเครียดและออนแอ ดังนั้นเราตองมี
เครื่องชวยเพิ่มออกซิเจนไวใชงานยามฉุกเฉิน ปริมาณแอมโมเนียที่สูงเปนสาเหตุหนึง่ ที่เหนีย่ วนํา
ใหเกิดการระบาดของโรคปลาได หากเปนไปไดควรมีบอพักน้ําหรือแหลงน้ําที่สะอาดเพื่อการ
เปลี่ยนถายน้ํา โดยทั่วไปเราจะตองตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในน้ํา แอมโมเนีย ไนไตรทและ
ความเปนกรดดางของน้ําเปนประจํา เนื่องจากคุณสมบัติของน้ําเหลานี้มีผลในการตรวจสอบการ
ระบาดของโรค
การบันทึกคุณสมบัติของน้ําประจําวันจะเปนตัวอางอิงเมื่อมีการระบาดของโรค ในการ
บันทึกควรบันทึกวันที่ปลอยปลา ขนาดของปลาที่ปลอย แหลงที่มาของปลา อัตราการใหอาหาร
อัตราการเจริญเติบโต จํานวนปลาที่ตายในแตละวันและคุณสมบัติของน้ํา ขอมูลเหลานี้จําเปน
สําหรับนักวิชาการเพื่อใชประกอบการตรวจวินจิ ฉัยโรคและแกไขปญหา การบันทึกขอมูลอยาง
ละเอียดถูกตอง การบรรยายลักษณะอาการและพฤติกรรมของปลาที่ปวย ผลของการตรวจสอบ
คุณสมบัติของน้ํา จะมีสว นชวยในการวิเคราะหโรคไดอยางดี
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ชนิดของโรคปลานิล
โรคปลาสามารถแบงไดเปน 2 ชนิดหลัก ๆ คือ โรคติดเชื้อ (infectious diseases) และโรค
ไมติดเชื้อ (non-infectious diseases) โรคติดเชื้อมีสาเหตุมาจากเชื้อโรคซึ่งสวนใหญพบไดทั่วไปใน
สิ่งแวดลอมหรือติดมากับปลาซึ่งเปนพาหะของโรค โรคเหลานี้สามารถติดตอกันได (contagious
diseases) และตองการการรักษาจัดการเพือ่ ที่จะควบคุมการระบาดของโรค ในทางตรงกันขาม โรค
ไมติดเชื้อซึ่งเกิดจากสภาวะแวดลอมอันไมเหมาะสม การขาดสารอาหาร ความบกพรองทาง
พันธุกรรม เปนโรคซึ่งไมติดตอและไมสามารถใชยาในการรักษาได
โรคติดเชื้อ อาจมีสาเหตุเกิดมาจากไวรัส แบคทีเรีย ปรสิตหรือเชื้อรา
โรคที่เกิดจากปรสิต
ปรสิตพบไดทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณเหงือกและผิวหนัง ปลาจะมีเมือกมากผิดปกติ
เพื่อพยายามทีจ่ ะกําจัดปรสิตใหหลุดออกไป อาจสังเกตเห็นแผลตามลําตัว ปรสิตบางชนิด
กอใหเกิดมีจุดขาว ๆ บนลําตัว สีของลําตัวปลาที่มีปรสิตเกาะอาจจะซีดหรือเขมผิดปกติ วายน้ําทุรน
ทุราย ทําใหปลาระคายเคือง น้ําหนักลด
ตัวอยางของปรสิตที่พบบอยในปลานิลไดแก
1. เห็บระฆัง (Trichodina sp.)
มีลักษณะคลายระฆังคว่ํา มีขนเล็ก ๆ รอบตัว (cilia) บริเวณผิวดานลางมีอวัยวะยึดเกาะตัวปลา
คลายกงจักร ปรสิตนี้พบในเหงือกและผิวตัวปลานิลเกือบทุกตัว ปลาที่มีปรสิตพวกนี้เกาะมาก ๆ จะ
ไมคอยกินอาหาร วายน้ํากระวนกระวาย พลิกตัวไปมา มีการใชสําตัวสีผนังบอเพือ่ ใหปรสิตหลุด
ออก และอาจทําใหลูกปลาตายในปริมาณมากได พบระบาดในบอที่มกี ารเลี้ยงปลาหนาแนนสูงและ
มีสารอินทรียสูง การปองกันดีกวารักษา เพราะปรสิตนีแ้ พรไดรวดเร็ว การปองกันทําโดยตรวจปลา
กอนที่จะนํามาเลี้ยง หากปลามีปรสิตติดมาตองกําจัดโดยการใชฟอรมาลิน 25 – 50 ซีซีตอน้ํา 1,000
ลิตร

ภาพที่ 5 เห็บระฆัง
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2. ปลิงใส (monogenes)
สวนใหญพบเกาะอยูต ามซี่เหงือกและบริเวณผิวหนัง ทีพ่ บบอยในปลาน้ําจืด คือ ไจโรแดคทิลัส
(Gyrodactylus sp.) และแดคทิโรไจรัส (Dactyrogyrus sp.) สวนปลิงใสที่มักพบในปลานิล ชื่อวา
ซิคลิโดไจรัส (Cichlidogyrus sp.) ปลาที่มีปรสิตพวกนี้เกาะอาจจะมีสีตัวเขมกวาปกติ กินอาหาร
นอยลง หากมีเกาะบริเวณซี่เหงือกในปริมาณมาก ทําใหเหงือกบวม อักเสบและการแลกเปลี่ยน
อากาศของปลาลดลง มีผลใหปลาตายไดเชนกัน พบปรสิตกลุมนี้ในปลาเกือบทุกชนิด วิธีการรักษา
เชนเดียวกับเห็บระฆัง คือ ใชฟอรมาลิน 25 – 50 ซีซีตอน้ํา 1,000 ลิตร

ภาพที่ 6 ปลิงใสที่มักพบในปลานิล ชื่อวา ซิคลิโดไจรัส (Cichlidogyrus sp)
3. โรคเห็บปลา ปลาที่มีเห็บปลาเกาะจะสังเกตเห็นพยาธิรปู รางกลม สีเขียวปนน้ําตาล ขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 5 – 7 มิลลิเมตร พบตามลําตัวและครีบในปลามีเกล็ด เชน ปลานิล ปลา
ไน ปลาตะเพียน ปลาชอน เปนตน ปลาที่มีปรสิตพวกนีเ้ กาะเยอะ ๆ จะเกิดแผลตกเลือด ปลาวายน้ํา
ทุรนทุราย และพยายามถูตัวเองกับขางบอหรือตูเพื่อใหปรสิตหลุดออก รักษาโดยการแชปลาใน
สารละลายยาฆาแมลงจําพวกไตรคลอฟอน 0.5 – 0.75 กรัมตอน้ํา 1,000 ลิตร หรือดิพเทอรเรกซ
(dipterex) 0.25 – 0.5 กรัมตอน้ํา 1,000 ลิตร อยางไรก็ตามการใชไตรคลอฟอนเขมขน 0.25 ppm มี
ผลยับยั้งการทํางานของเอนไซมอะซิติลโคลินเอสเตอเรสซึ่งเปนเอนไซมควบคุมการทํางานของ
ระบบประสาทลดลงถึง 75% แตไมไดทําใหปลาตายอยางใด (Guimarães et al. 2007) ดังนั้นการใช
สารเคมีนี้จึงควรระมัดระวังไมใหปลาเครียดเกินไปและไมใชกับปลาในระยะใกลจับ เพราะสารเคมี
อาจจะปนเปอนในเนื้อปลาได
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ภาพที่ 7 เห็บปลา
4. โรคหมัดปลา หมัดปลามีลําตัวยาวรีและเปนปลอง มีสีแดงเขมจนเกือบดํา ปลาที่มีหมัดปลา
เกาะจะวายน้ําทุรนทุราย กระโดดขึ้นผิวน้าํ หากหมัดปลาดูดเลือดระบาดจํานวนมาก ทําใหปลาตาย
ได ปลาที่มีหมัดปลาเกาะ ไดแก ปลานิล ปลาสวาย ปลาบึก เปนตน รักษาโดยการแชไตรคลอฟอน
สัปดาหละครั้ง ติดตอกัน 3 – 4 สัปดาห

ภาพที่ 8 หมัดปลาหรือเห็บสายฟา
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
ลักษณะการติดเชื้อทางแบคทีเรียจะคลาย ๆ กัน จะมีการตกเลือด มีแผลตามลําตัว
ครีบกรอน กกหูบวม มีน้ําในชองทอง ไมกนิ อาหาร ที่พบบอยมี 2 ชนิด คือ
1. โรคเกิดจากเชือ้ แอโรโมแนส (Aeromonas hydrophila) เปนโรคที่มีกอใหเกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจมากในการเลี้ยงปลาดุก ปลานิล กบและปลาน้ําจืดอื่น ๆ และมักพบบอยในบอที่เลีย้ ง
โดยใหอาหารสดหรือการเลี้ยงแบบผสมผสาน ซึ่งเชื้อตัวนี้จะอาศัยอยูใ นแหลงน้ําอยูแ ลวโดยเฉพาะ
แหลงที่มีสารอินทรียปริมาณสูง ความเครียดไมวาจะเปนการขนสง การเคลื่อนยาย ปริมาณ
ออกซิเจนที่ต่ํา การใหอาหารที่ไมดี การมีปรสิตเกาะเยอะ ๆ ลวนแตเปนสาเหตุเหนีย่ วนําใหปลาติด
เชื้อ
ปลาติดเชื้อจะวายน้ําเฉื่อยชา ไมกินอาหาร ครีบกรอน มีการตกเลือด เกิดบาดแผลเปนหลุม
ลึก ทองบวม ตับเหลือง มีการตกเลือดบริเวณลําไส
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ภาพที่ 9 ปลานิลเปนแผลเกิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรียแอโรโมแนส
2. โรคคอลัมนาริส เกิดจากเชื้อแฟลกซิแบคเตอร (Flexibacter columnaris) ปลาที่ติดเชื้อได
งายเมื่อเกิดความเครียดจากการขนสง โดยเฉพาะในชวงหนารอน และชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง
อากาศกะทันหัน ปลาจะมีตวั สีดางซีดเปน แถบ ๆ มีเมือกมากผิดปกติ ครีบกรอน เหงือกกรอน อาจ
มีการสรางสารสีเหลืองเกิดขึ้นบริเวณบาดแผล

ภาพที่ 10 ลูกปลานิลมีหางกุดกรอน เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแฟลกซิแบคเตอร
3. โรคติดเชื้อแบคทีเรียสเตรฟโตคอคคัส (Streptococcus sp.)
ปลานิลที่ติดเชื้อแบคทีเรียนีจ้ ะมีตาขุนขาว วายน้ําชา ๆ ลอยนิ่ง รอบ ๆ ชองขับถาย
จะบวมแดง มักจะระบาดรุนแรงในหนารอน สามารถทําใหปลาตายจํานวนมากในเวลาอันสั้นหากมี
การติดเชื้อรุนแรง อยางไรก็ตามมีรายงานวิจัยหลายชิน้ ที่กําลังพัฒนาวัคซีนเพื่อปองกันโรคติดเชื้อ
แบคทีเรียชนิดนี้ นิลุบลและคณะ (2549) ทดลองใหวัคซีนเชื้อตายแกปลานิลที่เลี้ยงในกระชัง ใน
แมน้ําชี จ.มหาสารคาม พบวา ปลาที่ไดรับวัคซีนมีอัตรารอดสูงกวาปลาที่ไมไดรับวัคซีน
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ภาพที่ 11 ปลานิลมีตาโปนขุนขาว เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรฟโตคอคคัส
โรคติดเชื้อแบคทีเรียมักจะเปนการติดเชื้อภายใน ซึ่งตองรักษาดวยอาหารผสมยาปฏิชีวนะ
โดยทั่วไปปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรียจะมีการตกเลือดหรือเปนแผลฝบริเวณผิวลําตัว รอบตาและปาก
บางครั้งจะพบวา ทองบวม ตาโปน กลุมยาที่ใชในการรักษาโรคติดเชือ้ แบคทีเรีย ไดแก ออกซิเตต
ราซัยคลิน เททราซัยคลิน ออกโซลินิคแอซิค (oxolinic acid) นาลิดิกแอซิค (nalidixic acid) และ
ซัลฟาเมทท็อกซิน/ออเมโทรพริม (sulfamethoxaxde/trimethoprim) ควรใชยาติดตอกัน 5 – 14 วัน
แลวแตชนิดของยา อยางไรก็ตาม ไมควรใชยาตานจุลชีพในการปองกันโรค เพราะจะทําใหเกิดการ
ดื้อยา ควรหยุดใชยาอยางนอย 21 วันกอนจับขาย เพื่อมิใหยาเกิดการตกคางในสัตวน้ํา หากเกิดการ
ติดเชื้อแบคทีเรียภายนอก เชนปลาที่เปนโรคคอลัมนาลิส ปลาจะมีลักษณะตัวดาง โรคนี้อาจเกิดขึน้
หลังจากการเคลื่อนยายปลา หรือชวงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ชวงอากาศเย็น หรือชวงฝน
ตกหนัก การรักษาอาจทําไดโดยใชยาเหลือง (acriflavin) แชในอัตราความเขมขน 1 – 3 ppm
โรคติดเชื้อไวรัสยากที่จะแยกลักษณะปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรีย โรคนี้ยากในการตรวจวินิจฉัย
และไมมยี าปฏิชีวนะในการรักษาโรคที่เกิดจากไวรัส สําหรับปลานิลในประเทศไทยไมมีรายงาน
การเกิดโรคจากเชื้อไวรัส
โรคปลาที่เกิดจากการติดเชื้อรา สปอรของเชื้อราพบอยูทวั่ ไปในแหลงน้ํา เชื้อราที่พบบอย
ไดแก Saprolegnia สวนใหญจะติดเชื้อในไขที่มีการฟกที่ไมดี เมื่อปลาเกิดบาดแผล ไมวาจะเกิดจาก
บอบช้ําจากการขนสง การติดเชื้อปรสิตหรือไวรัส เชื้อราสามารถที่จะไปเจริญบนบาดแผลดังกลาว
ทําใหเห็นเปนปุยสีขาวหรือสีน้ําตาลปรากฏอยู สารเคมีใชในการกําจัดเชื้อราคือฟอรมาลินและดาง
ทับทิม เนื่องจากสวนใหญแลวการติดเชือ้ จะเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอื่นเหนี่ยวนํามากอน ดังนัน้ ตอง
ตรวจหาสาเหตุเบื้องตนวา ทําไมปลาจึงติดเชื้อราเพื่อจะไดแกไขที่ตนเหตุ
โรคไมตดิ เชื้อ สามารถแบงไดเปนโรคที่เกิดจากสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม โรคที่เกิดจาก
อาหารและโรคที่เกิดจากความบกพรองทางพันธุกรรม
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โรคที่เกิดจากสิ่งแวดลอม
สรางความเสียหายทางเศรษฐกิจแกวงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจํานวนมาก
ซึ่งอาจเกิดจาก
ปญหาออกซิเจนที่ละลายอยูใ นน้ํามีปริมาณต่ํา (ไมควรต่ํากวา 3 พีพีเอ็ม) การเลี้ยงปลาในอัตราที่
หนาแนนเกินไป เมื่อเลี้ยงไประยะหนึ่งปลาจะวายน้ําลอยหัวในชวงเชา ถาไมรีบแกไข ปลาจะทยอย
ตาย สาเหตุเกิดจากออกซิเจนในบอไมเพียงพอ หรือมีปริมาณแอมโมเนียที่สูง (ไมควรเกิน 0.02 พีพี
เอ็ม) ควรมีการเปลี่ยนถายน้าํ หรือใชเครื่องตีน้ําหรือดูดน้าํ พนไปในอากาศเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน
ในบอ
ปญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศเปนปญหาที่อยูเ หนืออํานาจเกษตรกรที่จะควบคุม
ได ผูเลี้ยงปลาตองเฝาระวังไมใหมกี ารเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ําอยางรวดเร็วเกินไป การจัดการ
คุณภาพน้ําที่ดจี ะเปนวิธีการในการปองกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดลอมได ในชวงฤดูหนาวตองสังเกต
วามีปลาในแหลงน้ําธรรมชาติเปนโรคหรือไม หากเจอปลาในแหลงน้ําเปนโรค ใหรีบปดทางน้ําเขา
และหยุดการเติมน้ําจากบอธรรมชาติ
ระมัดระวังอยาใหปลาบอบช้ําเมื่อมีการขนยายปลา อาจใชเกลือแกง 0.5 – 1% เพื่อลด
ความเครียดจากการขนสงและเคลื่อนยายปลา
ปลาที่ไดรับสารพิษในปริมาณมาก อาจจะเปนพิษจากยาฆาแมลง ยาปราบวัชพืช หรือ น้ํา
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อาจทําใหปลาตายจํานวนมาก มักการขับเมือกออกจากตัวจํานวนมาก
กระพุงแกมเปดกวาง การตายในลักษณะนีแ้ กไขไดยาก ตองมีการปองกันที่ดี ผูเลี้ยงปลาในกระชัง
ในแมนํา้ ตาง ๆ ควรมีการรวมมือกันสรางเครือขายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําและอนุรักษแหลงน้ํา
ใหมีคุณภาพดีเพียงพอในการเลี้ยงปลา รวมทั้งชวยเตือนภัยยามที่เกิดปญหาน้ําหลาก น้ําทวม หรือ
การลอบปลอยน้ําทิ้งที่ไมไดบําบัดลงสูแหลงน้ํา
หากในบอมีเลนกนบอปริมาณมาก โดยเฉพาะบอที่เลี้ยงปลามาแลวหลายรุน ทําใหเกิดการ
สะสมของเสียตาง ๆ ที่พื้นบอ เกิดสารพิษที่เปนอันตรายตอปลา ทําใหปลาเกิดโตชา เกิดโรคไดงาย
รวมทั้งอาจสงผลใหปลามีกลิ่นโคลนและขายไดราคาไมดี ดังนั้นกอนปลอยปลาเลี้ยงทุกครั้งตองมี
การเตรียมบอที่ดี กําจัดเลนกนบอ ตากบอใหแหงสนิท ปรับสภาพพืน้ บอดวยปูนขาว ระวังไมให
อาหารมากจนเกินไป
โรคที่เกิดจากอาหาร ในชวงฤดูหนาวปลาจะกินอาหารลดลง เราจะตองปรับปริมาณอาหารที่ใหลง
ดวย เพื่อไมใหอาหารเหลือและน้ําในบอเนาเสียเสีย สวนที่ปลาที่ปลอยลงบอใหม ๆ เชนกัน ไม
จําเปนตองใหอาหารทันที เนื่องจากปลามักจะเครียดจากการขนสงและไมกนิ อาหาร ควรจัดหา
อาหารที่มีคุณคาทางอาหารครบถวนจากบริษัทที่มีชื่อเสียง จัดเก็บไวในทีแ่ หง และไมควรจัดเก็บ
เกิน 3 เดือน อยางไรก็ตาม การใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปมากเกินความจําเปนทําใหปลานิลอวนและมี
กอนไขมันสะสมในชองทองจํานวนมาก ถุงน้ําดีจะขยายขนาดใหญขึ้น ทําใหปลาเหลานี้ออนแอ
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และตายไดงายหากสภาพแวดลอมไมดี มีงานวิจยั หลายชิ้นทดลองใหอาหารเพื่อกระตุนภูมิคุมกัน
ปลานิล เชน ชนกันตและคณะ (2549) ไดทดลองใชกระเจีย๊ บแดงในการผสมอาหารเพื่อเลี้ยงปลานิล
พบวา กระเจีย๊ บแดงสามารถชวยกระตุนภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะแตไมมีผลตอการเจริญเติบโต
อัตรารอดตายและอัตราแลกเนื้อของปลา Christybapita et al. (2007) ไดใชใบกระเม็ง (Eclipta alba)
ผสมอาหารใหปลานิล พบวา ปลานิลมีภูมิคุมกันโรคแบบไมจําเพาะเพิ่มสูงขึ้นและมีอัตราการตาย
ลดลงเมื่อทดสอบใหปลาไดรบั เชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila
โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ทําใหปลามีลักษณะรางกายที่ไมสมบูรณ ออนแอ ติดโรค
ไดงาย อัตรารอดต่ํา สาเหตุนาจะมาจากการใชพอแมพนั ธุจํานวนนอยคู ทําใหเกิดการผสมเลือดชิด
ปลานิลเปนปลาที่คอนขางแข็งแรง แตการตายของปลาและโรคระบาดปลาที่เกิด สวนใหญ
มีสาเหตุเหนีย่ วนํามาจากปลาเกิดอาการเครียด เนื่องจากคุณภาพน้ําที่แยลง การเลี้ยงที่หนาแนน
เกินไป การใหอาหารไมเพียงพอ การตัดสินใจในการรักษาโรคปลานั้น ตองวินิจฉัยโรคใหถูกตอง
กอน วา ปลาเกิดโรคจากการติดเชื้ออะไร หรือปลาเปนโรคไมติดเชื้อ เพื่อที่จะทําการปองกันรักษา
ไดถูกตองและทันเวลา แตสวนใหญโรคระบาดปลา มักจะเกิดจากสาเหตุรวมกันของเชื้อโรคและ
สภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสม การรักษาปองกันจึงตองใชวิธีการจัดการควบคูไปกับการใชยาและ
สารเคมี ควรมีการปรึกษานักวิชาการประมงหรือสัตวแพทยใกลบาน เนื่องจากการใชยาในบอขนาด
ใหญอาจจะไมคุมคุมกับคายา
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