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                   ณฎัฐา วศิษิฎวทิยากร*

*สาขาประมง สายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน


ในการเพาะเลีย้งสตัวน้ำเพือ่ใหไดผลผลติสงูสดุนัน้

นอกจากเกษตรกรจะตองมคีวามรแูละมกีารพฒันาทางดาน
เทคนคิในการเพาะเลีย้งสตัวน้ำแลว ยงัจำเปนตองมคีวาม
รเูกีย่วกบัโรคในสตัวน้ำ เนือ่งจากโรคสตัวน้ำเปนอปุสรรค
สำคญัตอการเพาะเลีย้งสตัวน้ำ ซึง่ทำใหผลผลติสตัวน้ำเสยี
หายสงผลตอการขาดทนุของเกษตรกร บอยครัง้ทีก่ารรกัษา
โรคสตัวน้ำนัน้ เกษตรกรยงัขาดความรคูวามชำนาญในเรือ่ง
ยา โดยมกัจะใชยาอยางผดิวธิ ีเลอืกยาทีไ่มถกูตอง ใชยาใน
ขนาดทีไ่มเหมาะสม และใชยาบอยเกนิไปจงึกอใหเกดิการ
ดื้อยาของเชื้อจุลชีพ หรือเกิดปญหาสารตกคางในสัตวน้ำ
และสามารถสงผลกระทบตอสิง่แวดลอม ตอผบูรโิภคและ
ตอการสงออกสินคาสัตวน้ำ ดังนั้น วัตถุประสงคของ
บทความนีเ้พือ่ใหความรคูวามเขาใจพืน้ฐานเกีย่วกบัยา และ
การเลอืกใชยาในการปองกนัโรคสตัวน้ำกบัผสูนใจ

โรคสตัวน้ำ หมายถงึ อาการเจบ็ปวย หรอืกอให
เกดิอาการผดิปกตขิองเนือ้เยือ่ อวยัวะ ทำใหรปูรางอวยัวะ
มีสภาพผิดไปจากปกติ หรือกอใหเกิดการขัดตอการ
ทำหนาทีต่ามปกตขิองอวยัวะตางๆ อาการดงักลาวอาจเกดิ
ขึน้เพยีงชัว่ระยะเวลาหนึง่ หรอืตลอดเวลา

โรคสัตวน้ำสามารถจำแนกออกไดเปน 2 กลุม
ใหญๆ  ดงันี้

1. โรคที่ เกิดจากการติดเชื้อ (infectious
disease) เปนการเกดิโรคทีม่สีาเหตหุลกัจากเชือ้จลุชพีตางๆ
เชน แบคทเีรยี ไวรสั ปรสติ เชือ้รา เปนตน ตวัอยางโรคที่
เกดิจากการตดิเชือ้เชน Actinetobacter disease, Bacte-
rial kidney disease,  Columnaris เปนตน

2. โรคที่ไมไดเกิดจากการติดเชื้อ (non-infec-
tious disease)  เปนการเกดิโรคทีไ่มไดมสีาเหตหุลกัมาจาก
เชือ้จลุชพี แตมสีาเหตจุากสภาวะแวดลอมไมเหมาะสม เชน
คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม การจัดการที่ไมดี อาหารไมได
คณุภาพ และการไดรบัอาหารไมเพยีงพอ เปนตน การเกดิ
โรคในลักษณะนี้มักทำใหสัตวน้ำมีความออนแอ และอาจ
เหนีย่วนำใหเกดิโรคในลกัษณะที ่1 ได ตวัอยางโรคทีไ่มได
เกดิจากการตดิเชือ้ เชน  Bubble disease, Blue disease,
การเกดิกระดกูคดงอในสตัวน้ำ เปนตน
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คำจำกัดความของยาตามพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2522 ของประเทศไทย ใหความหมายไวดงันี้

1) วัตถุที่รองรับไวในตำราที่รัฐมนตรีประกาศ
2) วตัถทุีม่งุหมายสำหรบัในการวเิคราะห บำบดั

บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของ
มนษุยหรอืสตัว

3) วัตถุที่เปนเภสัช เคมีภัณฑ หรือเภสัชภัณฑ
กึ่งสำเร็จรูป

4) วัตถุที่มุงหมายสำหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ
โครงสรางหรือการกระทำหนาที่ใด ๆ ของรางกายมนุษย
หรอืสตัว

จากคำจำกัดความขางตน สามารถสรุปความ
หมายของยาไดคอื สารเคมทีกุชนดิ ยกเวนอาหารซึง่ใชใน
การบำรงุปองกนั หรอืรกัษาสขุภาพของคนและสตัว

ยาที่ใชในการปองกันรักษาโรคสัตวน้ำ สามารถ
แบงออกไดเปนกลมุใหญ ๆ  ตามลกัษณะองคประกอบของ
การผลติยา ดงันี้

1) ยาตานจุลชีพ (Antimicrobial drugs)
หมายถงึ สารประกอบเคมทีีไ่ดจากธรรมชาต ิหรอืจากการ
สงัเคราะห ซึง่มผีลตอตานหรอืทำลายเชือ้จลุชพีอืน่ ๆ  ไดแก
ยาซลัฟา penicillin G เปนตน

2) ยาปฏชิวีนะ  (Antibiotics) หมายถงึ สาร
ประกอบเคมีที่ไดจากเชื้อจุลชีพบางชนิด เชน bacteria,
fungi หรอื actinomycete ซึง่มผีลยบัยัง้หรอืทำลายเชือ้
จลุชพีอืน่ๆ เมือ่ใชในขนาดความเขมขนต่ำ ไดแก penicillin
G,  tetracycline  เปนตน นั่นคือ ยาปฏิชีวนะจัดเปน
ยาตานจุลชีพดวย

3) ยาตานจลุชพีกึง่สงัเคราะห (Semi-synthetic
antimicrobial drugs) หมายถงึ ยาตานจลุชพีทีม่บีางสวน

ของโมเลกุลแยกไดจากเชื้อจุลชีพชนิดใดชนิดหนึ่ง และ
สวนที่เหลือของโมเลกุลที่ไดจากการสังเคราะหทางเคมี
ไดแก ampicillin เปนตน

⌫
1) การจดัจำแนกตามฤทธิต์อเชือ้จลุชพี (Clas-

sification on antibacterial action) สามารถแบงได
2 กลุมตามลักษณะการมีผลทำลายหรือยับยั้งการเจริญ
เตบิโตของเชือ้แบคทเีรยี ไดแก

1.1) ยาที่มีผลไปยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรีย (bacteriostatic antimicrobial drugs)
ไดแก ยาซลัฟา tetracyclines, chloramphenicol, eryth-
romycin, novobiocin, lincomycin เปนตน

1.2) ยาทีม่ผีลไปทำลายหรอืฆาเชือ้แบคทเีรยี
(bactericidal antimicrobial drugs) ไดแก ยากลุม
penicillins, ยากลมุ aminoglycosides, vancomycin,
polymyxin B เปนตน

2) การจดัจำแนกตามขอบเขตการออกฤทธิข์อง
ยาตานจลุชพี (Classification on antimicrobial spec-
trum) สามารถแบงไดเปน 3 กลมุใหญ ๆ ดงันี้

2.1) ออกฤทธิว์งแคบ (narrow spectrum)
เปนยาตานจลุชพีทีอ่อกฤทธิต์อเชือ้แบคทเีรยีเพยีงไมกีช่นดิ
โดยจะออกฤทธิ์เฉพาะแบคทีเรียแกรมบวกหรือแกรมลบ
อยางใดอยางหนึง่เทานัน้ เชน penicillin G จะออกฤทธิ์
ไดดตีอเชือ้แบคทเีรยีแกรมบวก และ polymyxin B  จะออก
ฤทธิไ์ดดตีอเชือ้แบคทเีรยีแกรมลบ เปนตน

2.2) ออกฤทธิ์ระดับปานกลาง (medium
spectrum) เปนยาตานจุลชีพที่ออกฤทธิ์ไดดีตอเชื้อ
แบคทเีรยีทัง้แกรมบวกและแกรมลบ ไดแก ยาซลัฟา และ
ยากลมุ penicillins กึง่สงัเคราะห เปนตน
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2.3) ออกฤทธิ์วงกวาง (broad spectrum)
เปนยาตานจลุชพีทีอ่อกฤทธิต์อเชือ้จลุชพีไดหลายชนดิ คอื
สามารถออกฤทธิ์ไดทั้งตอเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแก
รมลบ เชือ้ rickettsiae  เชือ้ไวรสัขนาดใหญ โปรโตซวั และ
พยาธบิางชนดิ ไดแก chloramphenicol, oxytetracycline
hydrochloride เปนตน

3) การจดัจำแนกตามกลไกการออกฤทธิ ์(Clas-
sification on mechanism of action) สามารถแบงได
เปน 5 กลมุใหญ ๆ ดงันี้

3.1) ขัดขวางการสร างผนัง เซลลของ
แบคทีเรีย ไดแก ยากลุม penicillins, vancomycin,
bacitracin  เปนตน

3.2) ออกฤทธิ์ตอเยื่อหุมเซลล ไดแก poly-
myxin B, colistin เปนตน

3.3) ขัดขวางหรือยับยั้งการสราง nucleic
acid ไดแก nitofuran, novobiocin ยากลมุ quinolones
เปนตน

3.4) ขัดขวางหรือยับยั้งการสรางโปรตีน
ไดแก ยากลมุ tetracyclines, chloramphenicol ยากลมุ
aminoglycosides เปนตน

3.5) ออกฤทธิ์แบบแขงขัน (competitive
antagonism) หรอืขดัขวางการสราง metabolite ทีจ่ำเปน
ตอเซลลแบคทีเรีย ไดแก ยาซัลฟา sulfonamide,
trimethoprim เปนตน

ตารางที ่1  แสดงกลไกการออกฤทธิแ์ละผลตอเชือ้แบคทเีรยีของยาปฏชิวีนะ
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ในการใชยาตานจุลชีพรวมกันนั้น มีการใชกัน
อยางแพรหลาย โดยเฉพาะเมือ่ยาตวัใดตวัหนึง่ใชไมไดผล
ซึง่โดยทัว่ไปจดุประสงคของการใชยาตานจลุชพีรวมกนันัน้
กค็อื

1. ใหยาออกฤทธิ์กวางขึ้น และเสริมฤทธิ์ซึ่งกัน
และกนั

2. รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด
3. ขัดขวางการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย
4. ลดความรนุแรง อาการพษิ ผลขางเคยีง หรอื

ปฏิกิริยาที่ไมพึงประสงคของยา
แตอยางไรกต็าม การใชยารวมกนักอ็าจจะทำให

การรักษาไมไดผลตามที่คาดไว ซึ่งตามปกติแลวผลที่ได
จาการใชยาตานจลุชพีรวมกนันัน้ม ี3 แบบ คอื

1. Additive ฤทธิข์องยาตอเชือ้แบคทเีรยีเทากบั
ฤทธิ์ของยาตานจุลชีพทั้งสองชนิดรวมกัน

2. Synergism ฤทธิข์องยาตอเชือ้แบคทเีรยีจะมี
มากกวาฤทธิ์ของยาตานจุลชีพทั้งสองรวมกัน

3. Antagonism ฤทธิ์ของยาตอเชื้อแบคทีเรีย
จะมีนอยกวาฤทธิ์ของยาตานจุลชีพทั้งสองรวมกัน

ยาตานจลุชพีทีไ่ดรบัการยอมรบักวางขวางทัง้ใน
ทางการแพทยและสัตวแพทยใหใชรวมกันเพื่อออกฤทธิ์
เสรมิกนั คอื ยาซลัฟาและ ยา trimethoprim ทัง้นีเ้พราะ
ยาทัง้สองจะเสรมิฤทธิใ์นขบวนการเดยีวกนั อยางไรกต็าม
กม็ขีอเสนอแนะสำหรบัการใชยาตานจลุชพีรวมกนั ดงันีค้อื

1. เมือ่ใชยา bactericidal รวมกบัยา bacteri-
cidal พบวาจะเกดิการเสรมิฤทธิก์นั (synergism)  ไดแก
penicillin รวมกบั streptomycin

2. เมือ่ใชยา bacteriostatic  รวมกบัยา bacte-
riostatic พบวายาแตละชนดิตางกอ็อกฤทธิ ์(additive)

3. เมือ่ใชยา bactericidal รวมกบัยา bacterio-
static  พบวาจะเกดิการขดัฤทธิก์นั (antagonism)

⌫⌫⌫


สำหรบัการใชยาตานจลุชพีในสตัวน้ำ เพือ่ใหเกดิ
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใชยา รวมทั้ง
ปองกันการเกิดปญหาการดื้อยานั้น จึงควรมีการกำหนด
หลกัเกณฑของยาตานจลุชพีทีด่สีำหรบัใชในโรคสตัวน้ำ เชน
เดียวกับในปศุสัตวและทางการแพทย เกณฑของยาตาน
จลุชพีทีด่สีำหรบัใชในโรคสตัวน้ำ ไดแก

1. ยานั้นตองทำลายเชื้อแบคทีเรียอยางรวดเร็ว
โดยไมมีผลเสียหรืออันตรายตอสัตวน้ำ และไมทำให
สภาพการติดเชื้อแยลง

2. ยานัน้ตองไมเปนอนัตรายตอผใูช
3. ยานั้นตองซึมผานเขาเนื้อเยื่อและเขาถึงเชื้อ

แบคทเีรยี รวมทัง้ตองแตกตวัและขบัถายอยางรวดเรว็เพือ่
ปองกนัการตกคางในเนือ้เยือ่สตัวน้ำ  และสารทีเ่กดิจากการ
แตกตัว (metabolite) จะตองไมเปนอันตรายตอสัตวน้ำ
และสตัวอืน่

4. ในกรณทีีม่กีารตกคางหรอืปนเปอนในเนือ้เยือ่
จะตองไมเกิดสารพิษหรือสารกอมะเร็ง (carcinogenic
product) เมือ่นำมาประกอบอาหาร

5. ตองมเีสถยีรภาพ (stable) ภายใตสภาวะปกติ
(normal condition) ของการเกบ็และการใช รวมทัง้ตอง
ผานการควบคุมคุณภาพอยางเข็มงวดทุกขั้นตอนของการ
ผลิต
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ปจจุบันผูผลิตยาหลายบริษัทไดนำยาออกมา
จำหนายในทองตลาดเปนจำนวนมาก ดังนั้นในการที่
เกษตรกรจะเลอืกซือ้ยาจากบรษิทัใดนัน้ ควรมหีลกัเกณฑ
กวางๆ ในการพจิารณาเลอืกซือ้ยาเพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุ
ในการเพาะเลีย้งสตัวน้ำ ดงันี้

1) ชื่อของยา นอกเหนือจากชื่อทางการคาแลว
สนิคาทีด่จีะตองมชีือ่ทางเคม ีและองคประกอบของยาอยาง
ครบถวน

2) ปริมาณของตัวยาหรือเปอรเซ็นตตัวยาใน
สินคานั้น

3) องคประกอบอืน่ ๆ  ทัง้ในแงชนดิ และปรมิาณ
ทีเ่ปนสวนผสม

4) วนัผลติและวนัหมดอายุ

5) คุณสมบัติของยาในแงของโรคที่ใชรักษาและ
วิธีการใชอยางชัดเจน

6) ชื่อและที่อยูของบริษัทผูผลิต
สำหรบัการเลอืกวาจะใชยาชนดิใดมาทำการรกัษา

โรคสตัวน้ำนัน้ โดยทัว่ไปแลว กอนเลอืกชนดิยาทีจ่ะนำมา
รักษานั้น จำเปนจะตองมีการแยกพิสูจนเชื้อแบคทีเรีย
(isolation and classification) และหาความไวของ
เชื้อตอยาตานจุลชีพเสียกอน เพื่อเลือกใชยาตานจุลชีพที่
เหมาะสม แตขัน้ตอนดงักลาวจำเปนตองใชเวลาอยางนอย
48 ชั่วโมง ซึ่งอาจทำใหเชื้อเกิดการแพรกระจายและเกิด
ความเสียหายอยางรุนแรงได ดังนั้นในบางครั้งจึงจำเปน
ตองทำการรกัษาไปกอน โดยเลอืกยาทีเ่หมาะสมและเคยให
ผลดีตอการติดเชื้อนั้นมากอน ดังนั้นในบทความนี้จึงได
ทำการรวบรวมรายชือ่ยาตานจลุชพีทีม่กัใชรกัษาโรคตดิเชือ้
แบคทเีรยีในสตัวน้ำไว ดงัตารางที ่2 และ ตารางที ่3

 
 

(Drug of first choice) 

  

(Alternative drugs) 

Gram-positive coccus, aerobic 

   Beta-hemolytic Streptococcus 

 

   Alpha-hemolytic Streptococcus 

   Staphylocoocus, non-penicillinase-producing 

   Staphylocoocus, penicillinase-producing 

 

Gram-positive rods, aerobic 

   Bacillus sp.  

   Corynebacterium species 

   Erysipelotrix rhusiopathiae 

   Listeria monocytogenes  

    

   Norcardia sp. 

   Rhodococcus equi 

 

Penicillin 

 

Penicillin 

Penicillin 

Penicillinase-resistant 

Penicillin 

 

Penicillin 

Penicillin 

Penicillin 

Ampicillin 

 

Sulfonamides 

Erythromycin-rifampin 

 

Erythromycin, 

Cephalosporins 

Cephalosporins 

Cephalosporins 

Cephalosporins 

 

 

Erythromycin 

Erythromycin 

Erythromycin 

Tetracyclins, 

Chloramphenicol 

Minocycline 

PenicillinG, Gentamycin 

ตารางที ่2  การเลอืกใชยาตานจลุชพีตามลกัษณะเชือ้แบคทเีรยี
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(Drug of first choice) 

  

(Alternative drugs) 

Gram-negative rods, aerobic 

Coliforms (  Escherichia coli, Klebsiella, 

Proteus  Serratia) 

  Actinobacillus sp. 

   

  Bordetella bronchiseptica 

  Brucella canis 

    

  Pseudomonas aeroginosa 

    

  Pasteurella multocida 

  Pasteurella haemolytica 

 

Aminoglycosides 

 

Trimethoprim-

Sulfonamide 

Aminoglycosides 

Minocycline- 

Streptomycin 

Aminoglycosides 

 

Penicillin 

Aminoglycosides 

 

Trimethoprim-

Sulfonamide 

Tetracyclines 

 

Tetracyclines 

Trimethoprim-

Sulfonamide 

Antipseudomonal 

Penicillin 

Aminoglycosides 

Chloramphenicol 

Spirochetes 

  Leptospira 

   

  Treponema hyodysenteriae 

Anaerobes 

   Gram-positives (  Clostridium) 

 

   Bacteroides fragilis 

   Gram-negatives   

Mycoplasma 

Chlamydia 

Rickettsia 

 

Penicillin 

 

Tiamulin 

 

Penicillin 

 

Clindamycin 

Penicillin 

Tetracyclines 

Tetracyclines 

Tetracyclines 

 

Streptomycin, 

Tetracyclines 

Carbadox 

 

Clindamycin, 

Tetracyclines 

Chloramphenicol 

Chloramphenicol 

Tiamulin 

Erythromycin 

Chloramphenicol 

ตารางที ่2  การเลอืกใชยาตานจลุชพีตามลกัษณะเชือ้แบคทเีรยี (ตอ)

(ดดัแปลงจาก Prescott, J.F. and Baggot, J.D, 1990)
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ตารางที ่3  ยาตานจลุชพีทีม่กัจะใชรกัษาโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีในสตัวน้ำ
 

  

Actinetobacter disease 

Bacterial kidney disease 

 

Columnaris 

 

Edwardsiellosis 

Enteric redmouth 

 

Enteric septicaemia 

Fin rot 

Flavobacteriosi 

Oxytetracycline 

Chloramphenicol, Clindamycin, Kitamycin, Sulfisoxazole, 

Erythromycin, Penicillin G  

Chloramphenicol, Chlortetracycline, Furanance, Oxolinic acid, 

Oxytetracycline, Tetracycline 

Oxytetracycline 

Chloramphenicol, Tiamulin, Sulfonamides, Oxolinic acid, 

Oxytetracycline, Sulfamerazine 

Oxytetracycline 

Chloramphenicol, Oxytetracycline, Furanance, Kanamycin,  

Iodophores 

Furunculosis 

 

 

Gill disease 

Haemorrhagic septicaemia 

 

Mycobacteriosis 

Nocardiosis 

Pasteurellosis 

Saltwater columnaris 

Streptococcicosis 

Vibriosis 

 

Chloramphenicol, Furazolidone, Furanance, Oxolinic acid, 

Oxytetracycline, Tetracycline, Sulfonamide, Sulfisoxazole, 

Sulfamerazine 

Furanace, Oxytetracycline 

Chloramphenicol, Kanamycin, Furanance, Oxolinic acid, 

Oxytetracycline, Streptomycin, Sulfamerazine 

Kanamycin, Penicillin, Streptomycin, Sulfisoxazol, Tetracycline, 

Doxycycline 

Sulfonamide 

Chloramphenicol 

Chlortetracycline, oxytetracycline 

Ampicillin, Erythromycin, Oxytetracycline, Tetracycline 

Chlortetracycline, Chloramphenicol, Furanace, Kanamycin, 

Oxolinic acid, Oxytetracyclin, Sulfamerazine 

(ดดัแปลงจาก B. Austin and D.A. Austin, 1987)
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  ⌫⌫


การใชยาตานจลุชพีเพือ่รกัษาโรคในสตัวน้ำนัน้ ในกรณทีีใ่หกนิจะคดิเปนหนวยของยาทีใ่หตอน้ำหนกัอาหารหรอื
น้ำหนกัตวัสตัว ตอวนั ตามระยะเวลาทีก่ำหนด แตในกรณทีีใ่ชผสมลงในน้ำนัน้จะคดิตอปรมิาตรน้ำทีใ่ชแช ซึง่ขนาดทีใ่ช
และวธิกีารพอสรปุไดดงัตารางที ่ 4
ตารางที ่ 4 ขนาดของยาและวธิกีารใชยาตนจลุชพีทีใ่ชรกัษาโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีในสตัวน้ำ

 
              

Ampicillin 

Aureomycin 

 

Chloramphenicol 

 

Chlortetracycline 

200 ./ .    

10-20 ./ .  

10-20 ./ .  

50-70 ./ .   5-10  

10-50 ./ .  

10-20 ./ .   4  

 ( ) 

 

 ( ) 

 

 ( ) 

 

Clindamycin 

Doxycycline 

Erythromycin 

Furanace 

 

Furazolidone 

Iodophors 

Kanamycin 

Minocycline 

Nitrofurantoin 

Oxolinic acid 

 

Oxytetracycline 

Rifampicin 

Streptomycin 

Sulfisoxazole 

Sulfamerazine 

Tetracycline 

125 ./ .    10  

500 ./ .  

25-100 ./ .    4-21  

2-4 ./ . /   3-5  

0.5-1 ./ .  5-10  

25-75 ./ . /   20  

50-200 ./ .   10-15  

50 ./ .   7  

500 ./ .  

50 ./ .  1  

5 ./ . /   10  

1 ./ .  24  

50-75 ./ .   10  

60 ./ .  

50-75 ./ . /   5-10  

200 ./ . /   14  

200 ./ . /   14  

75-100 ./ . /   10-14  

 

 

 

 

 ( ) 

 

 ( ) 

 

 

 ( ) 

 

 ( ) 
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การใชยาตานจุลชีพในการรักษาโรคสัตวน้ำที่ใช
บรโิภคนัน้ จำเปนตองมรีะยะเวลาหยดุยาหลงัการใช (with-
drawal period) ทีเ่หมาะสมกอนทีจ่ะสงขายในทองตลาด
เพือ่ใหสวนทีต่กคางของสารออกฤทธิ ์และสารทีเ่กดิจากการ
แตกตวัไดถกูขบัถายออกใหหมด  จะไดไมมอีนัตรายหรอื
ผลเสยีตอผบูรโิภค เชน oxolinic acid ขนาด 10 มก./กก./
วนั เปนเวลา 10 วนั ควรจะตองมรีะยะเวลาหยดุยานาน 28
วัน เปนตน


ปจจัยที่จะทำใหผูประกอบการธุรกิจการเพาะ

เลี้ยงสัตวน้ำ ไดรับผลผลิตและกำไรที่สูงสุดนั้นมีหลาย
ประการ นอกจากจะตองคำนงึถงึเทคนคิการเพาะเลีย้งสตัว
น้ำเพือ่ลดตนทนุใหไดมากทีส่ดุแลว การปองกนัรกัษาโรค
ในสตัวน้ำกเ็ปนอกีปจจยัหนึง่ทีส่ำคญั โดยทัว่ไปเมือ่สตัวน้ำ

เกดิโรค เกษตรกรหรอืผปูระกอบการมกันกึถงึการใชยาเพือ่
การรกัษาโรคนัน้ๆ หากเกษตรกรไมมคีวามรคูวามชำนาญ
ในการใชยา กจ็ะเกดิผลลบมากกวาผลบวก ซึง่หลกัเกณฑ
กวางๆในการเลอืกใชยานัน้คอื ตองคำนงึถงึคณุภาพของผู
ผลิต องคประกอบของสินคา(ยา)ที่จะเลือกใช คุณสมบัติ
และประสทิธภิาพของยาทีจ่ะนำมาใชกบัโรคทีเ่กดิขึน้ และ
สิ่งสำคัญที่ตองคำนึงถึงสำหรับการใชยาในสัตวน้ำเพื่อการ
บรโิภคนัน้คอื ยาชนดินัน้ตองดดูซมึเขาตวัสตัวน้ำ และขบั
ถายออกจากตวัสตัวน้ำไดอยางรวดเรว็ ทัง้นีเ้พือ่ปองกนัการ
ตกคางในเนือ้สตัว นอกจากนีเ้กษตรกรยงัตองมรีะยะหยดุ
ยาหลงัการใชทีเ่หมาะสมสำหรบัการใชยาชนดินัน้ๆอกีดวย
แตอยางไรกต็าม การรกัษาโรคสตัวน้ำไมใชวธิกีารทีด่ ีเพราะ
การรกัษานัน้ทำไดยาก และในขณะทีท่ำการรกัษาจำเปนตอง
คำนงึถงึการปรบัปรงุสภาพแวดลอม นัน่กค็อืคณุภาพน้ำให
ดดีวย ดงันัน้การปองกนัไมใหเกดิโรคในสตัวน้ำจงึถอืไดวา
เปนมาตรการการควบคุมโรคที่ดีที่สุด
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