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บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาสภาพการเลี ย้ งกบและโรคที่ พ บในเขตจังหวัด สกลนครและ
นครพนม ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 โดยศึกษาสภาพการเลี ้ยงจากฟาร์ มเกษตรกร และสุ่ม
เก็บตัวอย่างมาตรวจในห้ องปฏิบัติการ ผลการศึกษา สภาพการเลี ้ยงจากฟาร์ มเกษตรกร พบว่าผู้เลี ้ยงส่วน
ใหญ่ เป็ น วัย ผู้ใหญ่ ที่ มี อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จบการศึก ษาระดับ ประถมศึกษาชัน้ ปี ที่ 6 พื น้ ที่ ถื อครองอยู่
ระหว่าง 1-10 ไร่ มีรายได้ เฉลี่ย 10,000 – 50,000 บาทต่อครอบครัวต่อปี ผู้เลี ้ยงกบทัง้ 2 จังหวัด ใช้ พ่อแม่พนั ธุ์
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นพั น ธุ์ ก บนา (Rana tigerina) รองลงมาเป็ น พั น ธุ์ บู ล ฟร็ อ ก (Lithobates catesbeianus)
ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 60 ของผู้เลี ้ยง ได้ รับองค์ความรู้ ในการเลี ้ยงกบจากเพื่อนบ้ านเป็ นหลัก ตลาดในการจาหน่าย
กบและลูกอ๊ อดกบ พบว่า ส่วนมากจะมีพ่อค้ าคนกลางจากตลาดเข้ ามารั บซื ้อที่ฟาร์ ม สถานที่เลี ้ยงหรื อที่ตงั ้
บ่ อ เลี ย้ ง ส่ ว นใหญ่ ร้ อยละ 90 เลี ย้ งในบ่ อ ดิ น รองลงมาเลี ย้ งในบ่ อ ซี เมนต์ และกระชัง คิ ด เป็ น ร้ อยละ 5
ตามลาดับ อาหารที่เกษตรกรใช้ พบว่าใช้ อาหารสาเร็ จรู ปเป็ นหลัก ทาให้ มีต้นทุนค่าอาหารอยู่ระหว่าง 3,000 –
20,000 บาทต่อรอบการเลี ้ยง ในด้ านเทคโนโลยีการจัดการเลี ้ยง มากกว่าร้ อยละ 60 มีการจัดการคุณภาพน ้าใน
บ่อเลี ้ยง แต่ไม่ค่อยมีการรักษาโรค สาเหตุการตายของกบในรอบปี ที่ผ่านมา ผู้เลี ้ยงพบว่ากบท้ องบวม ขาแดง
ขาบวม ว่ายน ้าควงสว่าน ตาโปน
ผลการตรวจในห้ องปฏิบตั ิการพบว่า ในจังหวัดสกลนคร พบโรคแบคทีเรี ย Aeromonas hydrophila
มากที่ สุด รองลงมาคือ Flavobacterium meningosepticum และ Pseudomonas aeruginosa ตามลาดับ
ส่วนเชื ้อราตรวจไม่พบ ขณะที่ในจังหวัดนครพนม พบปรสิตมากที่สดุ ชนิดที่พบ Opalina sp. Balantidium sp.
และ Trichodina sp. ตามลาดับ ส่วนเชื ้อแบคทีเรี ยพบส่วนน้ อย คุณภาพน ้าของทังสองจั
้
งหวัด พบว่าปริ มาณ
แอมโมเนีย และออกซิเจนที่ละลายในน ้ามีค่าไม่เหมาะสาหรับการเลี ้ยงกบ เนื่องจากมีค่าเกินเกณฑ์ มาตรฐาน
ซึง่ ส่งผลให้ สตั ว์น ้าอ่อนแอเกิดความเครี ยดและติดโรคได้ ง่าย
คาสาคัญ: นครพนม สกลนคร โรคกบ
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Abstract
This research was conducted to study the frog raising condition and disease of frog in
Sakon Nakhon and Nakhon Phanom provinces. This study was started from October 2013 to
September 2014. This research was survey at farm frog culture and work at laboratory.
The survey at frog farm found that the farmer were 41 – 50 years old and graduated at
Pathom 6. The owner has area for culture about 1 to 10 rai per family and average income per
households range from 10,000 to 50,000 baht/year. The most of farmers use frog (Rana tigerina)
and Bulfrog (Lithobates catesbeianus). About 60% of farmers received that knowledge from the
neighborhood. When they raised finish they sold to middleman at farm. The patterns of frog culture
were in earth pond, tank and cage about 90%, 5% and 5% respectively. One hundred percentage
of feed they were used commercial feed inducing to high cost of production about 3,000 – 20,000
baht/crop. The management for frog raising found that 60% were control water quality, but not
therapeutic. The farmers found that the frog death with swelling red-leg, abnormal swimming and
exophthalmia.
The result at laboratory showed that there were 3 species of bacteria isolated: Aeromonas
hydrophila was the most and Flavobacterium meningosepticum, and Pseudomonas aeruginosa
respectively at Sakon Nakhon. Whereas, there were 3 species of parasitic infection found: Opalina
sp., Balentidium sp., and Trichodina sp. respectively at Nakhon Phanom. According to the quality
of the water, the ongoing analyses showed that ammonia and dissolved oxygen were unsuitable for
frog that causes frog stress and infection.
Keywords: Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Frog disease

คานา
การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าอย่างการเลี ้ยงปลา การเลี ้ยงกุ้ง และการเลี ้ยงกบ นับเป็ นอาชีพที่สามารถสร้ าง
รายได้ ให้ กบั เกษตรกรผู้เลี ้ยงได้ อย่างดี นอกจากนัน้ สัตว์น ้าเหล่านี ้ยังมีบทบาทที่สาคัญในแง่ของการเป็ นอาหาร
แหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูง และเป็ นที่นิยมบริ โภคของคนทั่วไป จังหวัดสกลนคร และนครพนม เป็ นจังหวัด ใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่มีหลายหมู่บ้านประกอบอาชีพการเพาะเลี ้ยงสัตว์นา้ โดยเฉพาะการเลี ้ยงกบและ
ลูกอ๊ อด เพราะสามารถขายได้ ราคาค่อนข้ างสูง ซึ่งลูกอ๊ อดหรื อฮวกขายได้ ราคากิ โลกรั มละ 200 - 250 บาท
ขณะที่กบรุ่ นถึงช่วงกบโตเต็มวัยขายได้ ราคากิโลกรัมละ 80 – 120 บาท ตามลาดับ สามารถสร้ างรายได้ ให้ กับ
เกษตรกรผู้เลี ้ยงเฉลี่ยปี ละหลายแสนบาท เนื่องจากความต้ องการบริ โภคกบมีแนวโน้ มสูงขึ ้น และการลงทุนยัง
ต่ากว่าเมื่อเทียบกับการทานา
อย่างไรก็ตาม จากการลงพืน้ ที่ พบปะกับเกษตรกรผู้เลี ้ยงกบได้ ให้ ข้อมูลว่า ในช่วงปี แรกที่เลี ้ยงนัน้ ได้
ผลผลิตดี แต่ในปี ต่อมามักเกิดปั ญหาเรื่ องโรคขึ ้น ส่งผลให้ กบและลูกอ๊ อดกบตายเป็ นจานวนมากก่อนที่จะจับ
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ขาย ทาให้ เกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยงต้ องขาดทุนถึงขันที
้ ่ต้องเลิกทาการเพาะเลี ้ยงไป แม้ จะหาทางแก้ ไขหลายวิธีแล้ ว
ยังไม่เกิดผล เนื่องจากโรคที่เกิดขึ ้นนันมี
้ อาการไม่แน่นอน และไม่ทราบสาเหตุที่แท้ จริ งของการเกิดโรค เพราะ
ปั จจัย ที่ ก่อให้ เกิ ดโรคในสัตว์ นา้ มีหลายปั จจัย ที่ เข้ ามาเกี่ ยวข้ องว่าเกษตรกรผู้เพาะเลีย้ งจะรู้ ว่าสัตว์ นา้ ป่ วย
บางครัง้ ก็สายเกินไป เพราะสัตว์น ้าตายเป็ นจานวนมาก หรื อเลี ้ยงแล้ วแคระแกรนไม่เจริ ญเติบโตทาให้ ผลผลิต
ลดลงขายไม่ได้ ราคา ดังนัน้ จึงต้ องศึกษาค้ นคว้ าหาสาเหตุที่แท้ จริ งของการเกิ ดโรค เพื่ อหาแนวทางในการ
ป้องกันรักษาให้ เกษตรกรสามารถเพาะเลี ้ยงกบ และลูกอ๊ อดกบอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอย่างยัง่ ยืนได้

อุปกรณ์ และวิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เพื่อให้ ทราบสาเหตุที่แท้ จริ งของโรคที่พบในกบที่เลี ้ยงในฟาร์ มจังหวัดสกลนคร
และนครพนม เพื่อจะหาแนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเรื่ องโรคในกบที่เกิดขึ ้นกับเกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยง ดังนัน้
การวิจยั นี ้จึงเริ่ มต้ นศึกษาตังแต่
้ การออกสารวจเก็บรวบรวมข้ อมูลจากฟาร์ มของเกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยงในช่วงฤดู
ของการเลี ้ยง และเก็บตัวอย่างสัตว์น ้าทังปกติ
้ และที่ป่วย มาตรวจวินิจฉัยในห้ องปฏิบตั ิการ เพื่อสรุ ปหาสาเหตุที่
แท้ จริ งของการเกิดโรค และหาแนวทางในการป้องกันและรักษา แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1) ลงพื ้นที่สารวจเก็บรวบรวมข้ อมูลพร้ อมสุม่ เก็บตัวอย่างกบและน ้าในบ่อเลี ้ยงของเกษตรกร
เริ่ มจากสารวจข้ อมูลผู้ทาฟาร์ มเพาะเลี ้ยงกบ จากหน่วยงานสารสนเทศของกรมประมง แล้ ววางแผน
ลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพการเลี ้ยงโดยใช้ แบบสอบถาม และเก็บตัวอย่างกบจากฟาร์ มของเกษตรกรใน
จังหวัดสกลนคร และนครพนม เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค เช่น แบคทีเรี ย และปรสิตต่างๆ โดยเก็บตัวอย่าง
กบและลูกอ๊ อดกบ ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 จนถึงเดือนกันยายน 2557 รวมทังสิ
้ ้น 151 ฟาร์ ม (อาเภอเมือง
และอาเภอพังโคน จังหวัด สกลนคร จานวน 101 ฟาร์ ม และอาเภอเรณู นคร และ อาเภอธาตุพ นม จังหวัด
นครพนม จ านวน 50 ฟาร์ ม ) การเก็ บ ตัวอย่างกบป่ วยจ านวนฟาร์ มละ 3 ตัว จากทัง้ หมด 151 ฟาร์ ม รวม
จานวนกบตัวอย่างทังสิ
้ ้น 453 ตัว นาไปตรวจหาสาเหตุของการเกิดโรคในห้ องปฏับตั ิการต่อไป
2) การตรวจวินิจฉัยในห้ องปฏิบตั ิการ มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
น าตั ว อย่ า งกบที่ มี อ าการป่ วย โดยเก็ บ จากตั ว อย่ า งกบ จ านวน 453 ตั ว มาตรวจวิ นิ จ ฉั ย ใน
ห้ องปฏิบตั ิการ โดยการตรวจวินิจฉัยทังภายนอกและภายใน
้
ตามวิธีของ Phadee (2006)
การตรวจภายนอก
ทาได้ โดยใช้ แผ่นแก้ วปิ ดสไลด์ (cover glass) ขูดเมือกแล้ วส่องดูด้วยกล้ องจุลทรรศน์ เพื่อสังเกตปรสิต
ชนิดต่างๆ ที่เกาะอยู่ รวมทัง้ สังเกตความผิดปกติต่างๆ ได้ แก่ การเป็ นแผล รอยชา้ เลือด ลักษณะทางพยาธิ
วิทยาต่างๆ การตรวจหาเชื ้อรา (fungi) สามารถมองเห็นด้ วยตาเปล่าโดยพบกระจุกสีขาวคล้ ายปุยฝ้ายเกาะที่
ลาตัวปลา หรื อหากเชื ้อราฝั งตัวในเนื ้อเยื่อตรวจสอบโดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์ แล้ วบันทึกผล และการตรวจภายใน
เพื่อหาปรสิตภายใน (endoparasite) โดยทาการศึกษาในอวัยวะดังนี ้ ได้ แก่ ลาไส้ กระเพาะอาหาร ถุงน ้าดี ตับ
ไต เลือด และกล้ ามเนื ้อ นาปรสิตที่ตรวจพบไปเกลี่ยลงบนสไลด์ แล้ วปล่อยให้ แห้ งในอุณหภูมิห้อง หรื อดองเก็บ
ในน ้ายาฟอร์ มาลีนความเข้ มข้ น 10 % จาแนกชนิดของปรสิตจากรู ปร่ างลักษณะภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์
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การตรวจภายใน
เพื่อหาเชือ้ แบคทีเรี ย โดยการผ่าตัดท้ องของสัตว์ป่วยแล้ วใช้ เข็มเขี่ยเชือ้ (streak) จากบริ เวณอวัยวะ
ภายใน ได้ แก่ ตับ ม้ าม ไต นามาเขี่ยเชือ้ ลงบนอาหารเลี ้ยงเชือ้ TSA (Tryptic Soy Agar) นาไปบ่มที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง สังเกตลักษณะโคโลนีที่เกิดขึ ้นบันทึกผล แล้ วนา Single colony ที่เกิด
ขึน้ มาย้ อมแกรมดูว่าเป็ นแบคที เ รี ยกลุ่มใด หลังจากนัน้ ให้ เก็บเชือ้ ดังกล่าวใน Slant Agar เพื่ อเตรี ยม Stock
solution ส าหรั บ ทดสอบหาชนิ ด ของเชื อ้ โรค โดยการใช้ APi20E และส่ งทดสอบเพื่ อ ยื น ยั น ผลอี ก ครั ง้ ที่
สถาบันวิจยั สุขภาพสัตว์น ้า กรมประมง โดยใช้ วิธีทางชีวเคมี (biochem-test) และ APi20E
การศึกษาคุณภาพนา้
ทาการเก็บข้ อมูลเกี่ ยวกับพารามิเตอร์ จากตัวอย่างนา้ ในบ่อเลี ้ยงกบในช่วงเวลา 8.00 น. โดยวัดค่า
ความเป็ นกรดด่าง (pH) ออกซิเจนที่ละลายน ้า (dissolved oxygen) และอุณหภูมิน ้าด้ วยเครื่ อง pH Meter รุ่ น
CT-6020A ตรวจวัดความเป็ นด่างของนา้ (Alkalinity) แอมโมเนียทัง้ หมด (total ammonia)ตามวิธี Kjeldahl
method ตรวจวัด ความกระด้ า ง (hardness) ด้ วยวิ ธี Titration method ตรวจวัด ไนไตรท์ (nitrite) ไนเตรท
(nitrate)และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (hydrogen sulfide) ด้ วยวิธี Colorimetric method
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สรุ ปผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาด้ วยสถิติคา่ เฉลี่ยและร้ อยละ

ผลและการอภิปรายผลการวิจัย
สภาพและปั ญหาการเลีย้ งกบและลูกอ๊ อดกบของเกษตรกร
สภาพเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกร จากการลงพื ้นที่สารวจและสัมภาษณ์ เกษตรกร
ผู้เลี ้ยงกบจังหวัดสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จานวน 72 ราย และอาเภอพังโคน จานวน 29 ราย และจังหวัด
นครพนมคือ อาเภอธาตุพนม จานวน 14 ราย อาเภอเรณูนคร จานวน 36 ราย พบว่า มิติทางสังคมนันเกี
้ ่ยวกับ
ด้ านเพศ ผู้เลี ้ยงกบส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มากกว่าเพศหญิ ง ชี ้ให้ เห็นถึงวิถีชีวิตตามเพศสภาพตามสังคมสมัย
เก่า ที่ เพศชายคือเพศที่ แข็ งแรงและเป็ นกาลังหลักในการทางานเลีย้ งครอบครั ว ซึ่งจะเป็ นวัยผู้ใหญ่ ที่มีอายุ
ระหว่าง 41 - 50 ปี ทางด้ านการศึก ษาผู้ เลี ย้ งกบยังคงเป็ น เกษตรกรระดับ รากหญ้ าเป็ น ส่ วนใหญ่ ซึ่งจบ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ในระดับประถมศึกษาชันปี
้ ที่ 6 (ป.6) เป็ นส่วนใหญ่ ลักษณะทางครอบครัวเป็ นครอบครัว
ขนาดกลาง มีจานวนสมาชิกในครัวเรื อนอยู่ระหว่าง 1-5 คน พื ้นที่ถือครองของครอบครัวอยู่ระหว่าง 1-10 ไร่ มี
รายได้ เฉลี่ย 10,000 – 50,000 บาทต่อครอบครัวต่อปี ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการเลี ้ยงปศุสตั ว์ และการปลูก
พืชเศรษฐกิจ โดยอาศัยแหล่งเงินทุนหลักจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) รองลงมาคือ จาก
นอกระบบ (ยืมเพื่อนบ้ าน หรื อญาติสนิท) และทุนส่วนตัว ตามลาดับ
สภาพการเลีย้ งกบของเกษตรกร
ผู้เลี ้ยงกบส่วนใหญ่ของทัง้ 2 จังหวัด มีการคัดเลือกพันธุ์กบรวมทังพ่
้ อแม่พนั ธุ์ ซึง่ คัดเลือกโดยใช้ เกณฑ์
จากการสังเกตลักษณะภายนอกของกบ เลือกกบที่ขนาดตัวโต แข็งแรง เป็ นพ่อแม่พันธุ์ และส่วนใหญ่จะเป็ น
พั น ธุ์ ก บนา (Rana tigerina) เพราะเป็ นที่ นิ ย มของผู้ บริ โ ภค รองลงมาเลี ย้ งพั น ธุ์ บู ล ฟร็ อ ก (Lithobates
catesbeianus ) พ่ อแม่พัน ธุ์ก บได้ มาจากการขอซือ้ จากเพื่ อนบ้ าน (คนที่ เลีย้ งมาก่ อน) เป็ นส่วนใหญ่ อาจ
เนื่องจากได้ มีโอกาสได้ เข้ าไปศึกษาข้ อมูล รวมทัง้ การไปขอคาแนะนาวิธีการเลี ้ยง ซึ่งก็ตรงกับการสัมภาษณ์
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พบว่ามากกว่าร้ อยละ 60 ของผู้เลี ้ยงจะได้ รับองค์ความรู้ ในการเลี ้ยงกบจากเพื่อนบ้ านเป็ นหลัก รองลงมาได้
จากหน่วยงานภาครัฐ สื่อวารสารสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และจากการถ่ายทอดจากพ่อแม่ ตามลาดับ ประเด็นนี ้
สะท้ อนให้ ว่าหน่ วยงานภาครั ฐที่ เกี่ ย วข้ อง โดยเฉพาะกรมประมง ควรมีมาตรการกระตุ้น เจ้ าหน้ าที่ ในเขต
รั บ ผิ ดชอบ (นักวิชาการประมง เกษตรอาเภอและเกษตรตาบล) ให้ ทางานเชิ งรุ ก โดยเป็ นฝ่ ายที่ ลงพื น้ ที่ ไป
สารวจและพบปะเกษตรกรให้ ถี่มากขึ ้นเพื่อรับทราบปั ญหาและให้ คาแนะนาทางวิชาการต่างๆ เพราะความเป็ น
จริ งแล้ วเกษตรกรเองมีข้อจากัดหลายอย่างในการเดินทางไปพบเจ้ าหน้ าที่ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และ
ภารกิจในครัวเรื อนที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตประจาวัน
อย่างไรก็ตาม พบว่า ประสบการณ์ ใ นการเลีย้ งกบของเกษตรกรผู้ เลีย้ งส่วนมากทาอาชี พ นี ม้ านาน
มากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป ในบางรายทามากถึง 10 กว่าปี สาเหตุที่เลี ้ยงมานาน อาจเพราะมีวตั ถุประสงค์หลักของการ
เลี ้ยงไว้ บริ โภคภายในครัวเรื อน เพราะกบใช้ พื ้นที่น้อยและระยะเวลาในการเลี ้ยงสัน้ (สามารถบริ โภคได้ ทุกช่วง
วัยของกบด้ วย) แต่โดยภาพรวมจากลงพืน้ ที่สารวจพบว่า เกษตรกรมีวตั ถุประสงค์ การเลี ้ยงเพื่ อการจาหน่าย
และเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนเป็ นหลัก หรื อแจกจ่ายญาติและขายให้ กบั เพื่อนบ้ าน (กึ่งธุรกิจ) โดยจะเลี ้ยงพ่อแม่
พันธุ์ไว้ ในฟาร์ มของตนเองเพื่อใช้ เพาะพันธุ์ลกู อ๊ อด กบรุ่ น และพ่อแม่พนั ธุ์ไว้ จาหน่าย ตามลาดับ
ตลาดในการจาหน่ายกบและลูกอ๊ อดกบ พบว่า ส่วนมากจะมีพ่อค้ าคนกลาง หรื อแม่ค้าจากตลาดเข้ า
มารับซื ้อถึงฟาร์ มเพื่อนาไปขายต่อ รองลงมาจาหน่ายให้ กบั เพื่อนบ้ านและหมูบ่ ้ านใกล้ เคียง และนาไปขายเองที่
ตลาด ตามลาดับ ส่วนในด้ านราคานัน้ หลักๆ ผู้เลี ้ยงจะเป็ นกาหนดราคาขายเอง รองลงมาเป็ นพ่อค้ ากาหนดให้
และดูจากราคาตลาดและที่เพื่อนบ้ านขาย ตามลาดับ จุดนี ้แสดงให้ เห็นว่าอาชีพการเลี ้ยงกบเป็ นอีกหนึ่งอาชีพ
ที่น่าสนใจ ถึงแม้ ว่ากลุ่มบริ โภคอาจไม่กว้ างขวางเท่ากั บสัตว์ เศรษฐกิจอื่น ถื อเป็ นโอกาสอันดีของผู้เลี ้ยงกบ
เนื่ องจากจานวนผู้เลี ย้ งอาจยั งไม่มากนัก ขณะที่ จานวนผู้บ ริ โภคมีเพิ่ มขึน้ (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และ
ภาคเหนือ) ซึง่ เป็ นจานวนประชากรมากกว่าครึ่งของประเทศ ที่ยงั นิยมและต้ องการบริ โภคอย่างต่อเนื่อง ทาให้
เกษตรกรผู้เลี ้ยงกบหรื อเจ้ าของฟาร์ มสามารถกาหนดราคาขายได้ เอง รวมทังกบเองก็
้
อาจมีจาหน่ายเพีย งบาง
ฤดูกาลเท่านัน้ ช่วงฤดูฝน-ต้ นฤดูหนาว ซึง่ จะแพงมากในช่วงต้ นๆ ฝน และต้ นฤดูหนาวราคากบกิโกรัมละ 100150 บาทและราคาลูกอ๊ อดกบกิโลกรัมละ 150-200 บาท และจึงเป็ นช่วงที่สร้ างรายได้ สาหรับผู้เลี ้ยงอย่างมาก
และสิ่งหนึง่ ที่ท้าทายนักวิชาการ ทาอย่างไรจึงจะมีกบออกจาหน่ายได้ ตลอดฤดูกาล
สถานที่ เลี ้ยงหรื อที่ ตงบ่
ั ้ อเลีย้ ง โดยส่วนใหญ่ จะเลี ้ยงในที่นา สวนหลังบ้ าน โดยประมาณร้ อยละ 90
จะเลี ย้ งในบ่ อดิ น รองลงมาเลี ย้ งในบ่ อ ซี เมนต์ และกระชัง ตามล าดับ เหตุผ ลเพราะว่า บ่ อดิน จะให้ ความ
ใกล้ เคียงกับสภาพตามธรรมชาติที่กบชอบอยู่อาศัยมากกว่า บ่อซีเมนต์ และกระชัง รวมถึงง่ายในการสร้ าง และ
ต้ นทุนอาจไม่สงู เท่าการใช้ บ่อซีเมนต์ กบไม่เกิดบาดแผลถลอกจากการกระโดดชนขอบบ่อซีเมนต์ และขอบของ
กระชัง ซึ่งหากเกิ ดบาดแผลก็ทาให้ มีโอกาสติดเชื อ้ จากแบคที เรี ยจากน า้ เสียหรื อปรสิตอื่น ๆ ได้ ง่าย จึงเป็ น
เหตุผลหลักที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้ เพราะทาให้ ผลผลิตกบที่เลี ้ยงในบ่อดินดีกว่านัน้ เอง และพบว่าส่วน
ใหญ่แล้ วเกษตรกรมากกว่าร้ อยละ 60 มีการเลือกทาเลที่ตงในการเลี
ั้
้ยง มีการวางผังบ่อสาหรับการเลี ้ยงกบแต่
ละช่วงวัย ชีใ้ ห้ เห็นว่าประสบการณ์ ในการเลี ้ยงมีส่วนสาคัญ ที่ทาให้ เกษตรกรสามารถมีทักษะสูง เข้ าใจและ
เรี ยนรู้ จากประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะกับพื ้นที่ของตน
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อาหารที่เกษตรกรใช้ ผลการสารวจพบว่าร้ อยละร้ อย (100%) เกษตรกรผู้เลี ้ยงใช้ อาหารสาเร็ จรู ปทาง
การค้ าเป็ นหลัก มีการเสริ มด้ วยราบ้ างบางครัง้ และแมลงที่มากับไฟล่อในตอนกลางคืน ทาให้ ต้นทุนการเลี ้ยง
ของเกษตรกรเพิ่มขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อมูลที่สารวจ พบว่าต้ นทุนค่าอาหารอยู่ระหว่าง 3,000 – 20,000 บาท
ต่อรอบการเลี ้ยง (กบเล็ก -จับขาย) (ขึน้ กับจานวนกบที่เกษตรกรเลี ้ยงแต่ละฟาร์ ม) เพราะกบเป็ นสัตว์กินเนื อ้
(carnivore) ต้ องการโปรตีนต่อวัน ค่อนข้ างสูง (โปรตีน 40 - 35%CP) (กบเล็ก -กบโตเต็มวัย) วัตถุดิบ แหล่ง
โปรตีนในสูตรอาหารส่วนใหญ่จะได้ จากปลาป่ นเพราะให้ โปรตีนสูง รวมทังมี
้ ราคาสูงด้ วยเช่นกัน จึงทาให้ ราคา
อาหารกบสาเร็ จรู ปแพงด้ วย (กระสอบบรรจุขนาด 25 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 580 - 600 บาท) กิโลกรัมละ 23 – 24
บาท ชี ้ให้ เห็นว่า ปั ญหาด้ านต้ นทุนค่าอาหารกบยังคงต้ องการ ความช่วยเหลือจากนักวิชาการประมง หรื อนัก
โภชนศาสตร์ สตั ว์ ที่จะหาแนวทางการนาวัตถุดิบแหล่งโปรตีนที่มีศกั ยภาพ ที่ เหมาะสมต่อการใช้ เลี ้ยงกบได้
และราคาไม่แพง เพื่อลดต้ นทุนค่าอาหารให้ กบั เกษตรกร ช่วยให้ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ ้น รวมทังผู
้ ้ บริ โภคก็อาจ
ได้ ประโยชน์ในแง่ของการที่จะได้ ซื ้อกบในราคาที่ถกู ลง
ในด้ านเทคโนโลยีการจัดการเลี ้ยง ส่วนใหญ่มากกว่าร้ อยละ 60 มีการจัดการเปลี่ยนถ่ายน ้ากบ สังเกต
การเกิดโรคระบาด คัดแยกกบป่ วยหรื อตายออกไปจากบ่อ มีการทาลายซากกบตาย แต่ไม่ค่อยมีการรักษาโรค
ส่วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะไม่มีความรู้ มีการใช้ สารเคมีหรื อยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น ปูนขาว dolomite เป็ นหลัก
รองลงมาเป็ นยาเหลือง (acliflavin) เกลือแกง ด่างทับทิม และฟอร์ มาลีน ตามลาดับ
สาเหตุการตายของกบในรอบปี ที่ผ่านมา จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู ลี ้ยง ให้ ข้อมูลว่า จะพบกบท้ องอืดท้ อง
บวม (swelling) ขาแดง (red leg lesion) ผิวหนังเป็ นแผล (ulceration cutaneous) (Figure 1.) ซึง่ เมื่อตรวจใน
ห้ องปฏิบัติการพบว่าเกิดจากเชื ้อ Aeromonas hydrophila และอาการว่ายน ้าควงสว่าน ตีลงั กา (abdominal
movement) ต า ข า ว โป น (exophthalmia) เป็ น อั ม พ า ต (paralysis) (Figure 2.) ซึ่ ง เกิ ด จ า ก เชื ้ อ
Flavobacterium meningosepticum ซึง่ เป็ นเชื ้อแบคทีเรี ย ที่เกิดจากการสะสมของเศษอาหารที่ตกค้ างเน่าเสีย
ในน ้า

Figure 1. clinical presentation may include swelling, red
leg lesion and ulceration cutaneous (infected Aeromonas
hydrophila)

Figure 2. clinical presentation may include exophthalmia,
abdominal movement and paralysis (infected Flavobacterium
meningosepticum)

ชี ้ให้ เห็นว่าเกษตรกรยังขาดความรู้ เกี่ยวกับโรคกบ ซึง่ แหล่งข้ อมูลที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับโรคกบ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ให้ ข้อมูลว่าจะมีนกั วิชาการประมงมาให้ คาแนะนาบ้ างซึง่ ไม่บ่อยนัก รองลงมาได้ จากเพื่อนบ้ าน และ
สื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุหรื อโทรทัศน์ ตามลาดับ ประเด็นนี ้ก็สะท้ อนให้ เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอาจต้ องมีการ
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จัดอบรมเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคกบ หรื อโรคสัตว์ สาคัญๆ ให้ กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะทาให้
เกษตรกรเกิดความรู้ และทักษะในการป้องกันโรค เพื่อลดความเสียหาย
ปั ญหาและความต้ องการของเกษตรกร
ข้ อมูลที่ผ้ เู ลี ้ยงสะท้ อนให้ กบั ทีมวิจยั ถึงปั ญหาและความต้ องการของเกษตร มี 3 ประเด็นหลัก คือ
1) ด้ านการตลาด ส่วนมากจะมีปัญหาช่วงที่กบออกสู่ตลาดพร้ อมกันในช่วงกลางฤดูฝน ซึง่ จะมีทงกบ
ั้
จากธรรมชาติ หรื อมีเกษตรกรผู้เลี ย้ งรายใหม่เพิ่ มเข้ ามา ท าให้ ราคากบลดลงและขายได้ ย ากจึงอยากให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องช่วยแก้ ปัญหาจุดนี ้
2) การจัดการเลี ้ยง ส่วนใหญ่จะเป็ นในเรื่ องของต้ นทุนอาหารกบ ที่ มีราคาแพง รองลงมาคือ เรื่ องโรค
กบ และการจัดการสภาพน ้าในบ่อเลี ้ยงกบ
3) ในด้ านแหล่งของเงินทุน อาจไม่สาคัญเร่ งด่วนมากนัก เนื่องจากว่า การลงทุนเลี ้ยงกบเริ่ มต้ นอาจใช้
ทุนไม่สงู หากเทียบกับสัตว์ชนิดอื่น เพราะอาจใช้ การเพาะพันธุ์เอง ลดต้ นทุนค่าพันธุ์กบลง ที่เหลือ ก็จะเป็ นค่า
วัสดุอปุ กรณ์ ที่เป็ นต้ นทุนคงที่ อาจขอกู้จากแหล่งทุน ได้ แต่ที่ต้องรับภาระหนักคือ ค่าอาหาร ซึง่ เป็ นต้ นทุนผัน
แปร ที่ ต้ องใช้ จ่ ายตลอดวงรอบการเลี ย้ ง หากมี ห น่ วยงานหรื อสถาบัน การเงิ น ให้ สิ น เชื่ อดอกเบี ย้ ต่าก็ เป็ น
แนวทางหนึง่ ที่จะช่วยให้ เกษตรกรลดภาระลงได้ จึงขอฝากถึงผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องพิจารณาด้ วย
ผลการตรวจโรคกบทางห้ องฏิบัตกิ าร
จากการสุ่ ม ตั ว อย่ า งกบจากแต่ ล ะฟาร์ ม เพื่ อ น ามาตรวจวิ เคราะห์ ห าสาเหตุ ข องการตายใน
ห้ องปฏิบัติการ พบว่ากบนาที่เลี ้ยงในอาเภอเมืองและอาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ตรวจพบเชือ้ แบคทีเรี ย
จานวน 2 ชนิด คือ Aeromonas hydrophila และ Flavobacterium meningosepticum ส่วนอาเภอเรณูนคร
และอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตรวจพบเชือ้ แบคทีเรี ยที่ก่อโรค 3 ชนิด คือ Aeromonas hydrophila,
Flavobacterium meningosepticum และ Pseudomonas aeruginosa ตามลาดับ (Table 1)
Table 1 Types of bacteria found in Sakon Nakhon and Nakhon Phanom
Province
Sakon nakhon
Muang District
Pang Khon District

Aeromonas
hydrophila

Types of bacteria
Flavobacterium
Pseudomonas
meningosepticum
aeruginosa

No. of isolate

+
+

+
+

-

2
2

Renu Nakhon District

+

+

+

3

That Phanom District

+

+

+

3

Nakhon Phanom

ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ ทาให้ พบเชื ้อแบคทีเรี ยจากฟาร์ มต่างๆ ทุกฟาร์ มในจังหวัดสกลนคร
และจังหวัดนครพนม คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนฟาร์ มทัง้ หมด (อาเภอเมือง สกลนคร จานวน 72 ฟาร์ ม
อาเภอพังโคน สกลนคร จานวน 29 ฟาร์ ม อาเภอเรณูนคร จานวน 36 ฟาร์ ม อาเภอธาตุพนม จานวน 14 ฟาร์ ม)
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โด ย เชื ้อ แ บ ค ที เรี ย ที่ พ บ ได้ แ ก่ Aeromonas hydrophila, Flavobacterium meningosepticum แ ล ะ
Pseudomonas aeruginosa โดยตรวจพบเชื อ้ Aeromonas hydrophila มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อยละ 66.88
รองลงมาคือเชื ้อ Flavobacterium meningosepticum คิดเป็ นร้ อยละ 27.15 และสุดท้ ายคือ Pseudomonas
aeruginosa คิดเป็ นร้ อยละ 5.96 ตามลาดับ (Table 2)
Table 2 Types of bacteria found in Sakon Nakhon and Nakhon Phanom (151 farms)
Province
Sakon nakhon
Muang District
Pang Khon District
Nakhon Phanom
Renu Nakhon District
That Phanom District
total (farm)
percentage

No. of
farm

Aeromonas
hydrophila

Types of bacteria
Flavobacterium
meningosepticum

Pseudomonas
aeruginosa

total

percentage

72
29

50
18

18
9

4
2

72
29

100
100

36
14
151
-

24
9
101
66.89

10
4
41
27.15

2
1
9
5.96

36
14
-

100
100
-

ชนิดของปรสิต จากการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ พบว่า กบนาที่เลี ้ยงใน อาเภอเมือง และอาเภอพัง
โคน จังหวัดสกลนคร มีก ารตรวจพบปรสิตจ านวน 2 ชนิ ด คือ Opalina sp. และ Bilantidium sp. ขณะที่
อาเภอเรณูนคร และอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการตรวจพบปรสิตที่ก่อโรค 3 ชนิด คือ Opalina sp.
,Bilantidium sp. และ Trichodina sp. (ดังแสดงใน Table 3) โดย Balantidium sp. และ Opalina sp. พบใน
ลาไส้ ซึง่ การติดเชื ้อปรสิตเหล่านีแ้ ม้ จะไม่ทาให้ กบเกิดโรคโดยตรง แต่ก็มีผลทาให้ กบมีอตั ราการเจริ ญเติบโต
ลดลง มีภูมิค้ มุ กันต่าลง และอาจทาให้ กบตายได้ ขณะที่ Trichodina sp. หรื อเห็บระฆัง จะใช้ denticles เกาะ
ที่ผิวหนังกบทาให้ เกิดบาดแผลและการระคายเคืองผิวหนังกบ ทาให้ กบสุขภาพอ่อนแอ
Table 3 Types of parasite was found from frog at Sakon nakhon and Nakhon phanom farm
Province
Sakon nakhon
Muang District
Pang Khon District
Nakhon Phanom
Renu Nakhon District
That Phanom District

Opalina sp.

Type of parasite
Balantidium sp.

Trichodina sp.

+
+

+
+

-

2
2

+
+

+
+

+
+

3
3

No. of parasite

ข้ อมูลปรสิตในการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่าตรวจพบปรสิตจากฟาร์ มของเกษตรกรผู้เลี ้ยงกบ คิดเป็ นร้ อยละ
84.1 จากฟาร์ มทังหมด
้
(151 ฟาร์ ม) โดยในจังหวัดสกลนครอาเภอเมือง ตรวจพบปรสิตจานวน 64 ฟาร์ ม คิด
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เป็ น ร้ อยละ 88.89 จากทัง้ หมด 72 ฟาร์ ม อาเภอพังโคน ตรวจพบปรสิ ตจ านวน 23 ฟาร์ ม คิดเป็ นร้ อยละ
79.31 จากทังหมด
้
29 ฟาร์ ม ส่วนจังหวัดนครพนม ที่อาเภอเรณูนคร ตรวจพบปรสิต จานวน 32 ฟาร์ ม คิดเป็ น
ร้ อยละ 88.88 จากทังหมด
้
จานวน 36 ฟาร์ ม และอาเภอธาตุพนม ตรวจพบปรสิต จานวน 8 ฟาร์ ม คิดเป็ นร้ อย
ละ 57.14 จากทัง้ หมด 14 ฟาร์ ม โดยปรสิตที่ พบได้ แก่ Opalina sp., Balantidium sp. และ Trichodina sp.
โดยตรวจพบเชื ้อ Opalina sp มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 73.10 รองลงมาคือเชื ้อ Balantidium sp. คิดเป็ นร้ อย
ละ 19.69 และ Trichodina sp. คิดเป็ นร้ อยละ 7.09 ตามลาดับ ดังแสดงใน Table 4
อวัยวะที่ตรวจพบปรสิต ได้ แก่ ลาไส้ เล็ก พบปรสิตจานวน 3 ชนิด ที่พบมากที่สดุ ได้ แก่ Opalina sp.
สูงสุด รองลงมาคื อ Balantidium sp. และน้ อยที่ สุดคือ Trichodina sp. ตามลาดับ รองลงมาคือ ลาไส้ ใหญ่
พบ 1 ชนิด คือ Opalina sp. ในกระเพาะไม่พบปรสิตชนิดใดเลย ส่วนในตับ ไต เลือด กล้ ามเนือ้ และถุงนา้ ดี
ตรวจไม่พบปรสิต
สาเหตุของการก่อโรคที่ พบในกบตัวอย่าง พบเชือ้ แบคที เรี ย และปรสิต ส่วนเชื อ้ ราตรวจไม่ พบใน
ตัวอย่างกบ โดยเชื ้อแบคทีเรี ยที่ตรวจพบในตับเท่านัน้ มี 3 ชนิด ส่วนในอวัยวะส่วนอื่นไม่พบ แบคทีเรี ยชนิดที่
พ บ ม า ก ที่ สุ ด คื อ Aeromonas hydrophila ร อ ง ล ง ม า คื อ Flavobacterium meningosepticum แ ล ะ
Pseudomonas aeruginosa ซึง่ สอดคล้ องกับ Sririkanonda (2009) ที่ศกึ ษาโรคที่พบในกบในเขตภาคใต้ โดย
สามารถแยกเชื อ้ แบคที เรี ย จากตับ เท่ านัน้ ในขณะที่ แ ตกต่ างจาก Yang et.al (2006) ที่ ส ามารถแยกเชื อ้
แบคทีเรี ยจากกบได้ ในปริ มาณสูงจากเลือด ตับ ลาไส้ ตา และแผลถลอก
Table 4 Parasites found from frog at Sakon nakhon and Nakhon phanom farm (151 farms)
Province

Quantity of
farm

No. of farms found parasite
Opalina sp.
Balantidium sp. Trichodina sp.

total

percentage

Sakon nakhon
Muang District
Pang Khon District
Nakhon Phanom
Renu Nakhon District
That Phanom District
Total
percentage

72
29

48
15

12
6

4
2

64
23

88.89
79.31

36
14
151
-

24
6
93
73.10

6
1
25
19.69

2
1
9
7.09

32
8
127
84.11

88.88
57.14
-

และพบว่าจังหวัดที่พบเชือ้ แบคทีเรี ยหลายชนิดที่สดุ คือ จังหวัดนครพนม ในเขตอาเภอเรณูนครและ
ธาตุพนม นอกจากนี ย้ ังตรวจพบปรสิตอีก 3 ชนิ ด ดังนี ้ Opalina sp., Balantidium sp. และ Trichodina sp.
โดยตรวจพบในลาไส้ แล็กมากที่สดุ รองลงมาคือในลาไส้ ใหญ่ ส่วนในตับ ไต เลือด กล้ ามเนื ้อตรวจไม่พบปรสิต
และพบว่าจังหวัดนครพนมมีจ านวนชนิ ด ของแบคที เรี ยมากที่ สุด ผลการศึกษาชนิ ดปรสิตในครั ง้ นี ม้ ีความ
สอดคล้ องกับ Sririkanonda (2009)
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คุณภาพนา้ ในบ่ อเลีย้ งกบของเกษตรกร
จากตัวอย่างนา้ ในบ่อเลี ้ยงกบที่สุ่มเก็บ ผลการตรวจ (Table 5) พบว่า นา้ ในฟาร์ มเลีย้ งกบนา มีค่า
แอมโมเนี ย ทั ง้ หมด (Total ammonia)สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน และออกซิ เจนที่ ล ะลายในน า้ (Dissolved
oxygen) ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึง่ ไม่เหมาะสมในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า โดยเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง
รายงานว่าในนา้ ควรมีค่าแอมโมเนี ย (Total ammonia) ไม่ควรเกิน 0.02 mg/l ส่วนออกซิเจนที่ละลายนา้ ไม่
ควรต่ากว่า 3 mg/l ส่วนค่าอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
คุณภาพน ้าในบ่อเลี ้ยงก็มีผลต่อการเกิดโรค ซึ่งพบว่าค่าแอมโมเนียในบ่อเลี ้ยงทังในจั
้ งหวัดสกลนคร
และนครพนมล้ วนสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐานที่กาหนดคือมีค่าสูงกว่า 0.02 มิลลิกรั มต่อลิตร (Duangsawat and
Somsiri, 1992) ทาให้ สตั ว์น ้าเกิดความเครี ยด อ่อนแอ และเกิดการติดเชิ ้อก่อโรคได้ ง่าย ส่วนค่าออกซิเจนก็ต่า
กว่าค่ามาตรฐานคือน้ อยกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร แต่ในกบเป็ นสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งนา้ ที่สามารถหายใจได้ หลายทาง
เช่น ผิวหนัง และปอด จึงทาให้ ปริ มาณออกซิเจนไม่มีผลเท่าแอมโมเนีย

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาโรคที่พบในเขตจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม พบว่ามีสาเหตุจากเชื ้อแบคทีเรี ย
จ าน วน 3 ชนิ ด เชื อ้ ก่ อ โรคม ากที่ สุ ด คื อ Aeromonas hydrophila, รองล งม าคื อ Flavobacterium
meningosepticum และ Pseudomonas aeruginosa ปรสิตจานวน 3 ชนิด ที่ ก่อโรคมากที่ สุด คือ Opalina
sp. รองลงมาคือ Balantidium sp. และ Trichodina sp. ตามลาดับ
Table 5 Water quality of frog farm in Sakon nakhon and Nakhon phanom
Water quality
pH
Temperature, C
Alkalinity, mg/l
Hardness, mg/l
Total ammonia, mg/l
Dissolved oxygen, mg/l
Nitrite, mg/l
Nitrate, mg/l
Hydrogen sulfide, mg/l

Sakon Nakhon Nakhon Phanom
6.9±0.018
29.5±0.012
190±0.034
69±0.121
0.09±0.110
2.70±0.102
0.25±0.051
0.42±0.075
0.20±0.014

6.8±0.120
30.5±0.041
188±0.021
72±0.098
0.15±0.021
2.82±0.201
0.19±0.032
0.38±0.034
0.25±0.091

The optimum of water
quality for aquaculture
6.5-8.5
 40
50-300
> 20
 0.02
>3
<0.017
 10
< 0.002
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คุณภาพน ้าในบ่อเลี ้ยงกบ พบว่า ค่าแอมโมเนีย ค่าออกซิเจนที่ละลายในน ้า มีค่าเกินมาตรฐานในการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าซึง่ ส่งผลให้ สตั ว์น ้าอ่อนแอ เกิดความเครี ยด และเกิดการติดเชื ้อได้ ง่าย
แนวทางที่ดีที่สดุ ที่ไม่ให้ กบเป็ นโรคคือ การป้องกันตังแต่
้ แรกเริ่ มได้ แก่ การควบคุมคุณภาพนา้ ให้ ดีอยู่
เสมอ การฆ่าเชื อ้ ในนา้ ก่อนนามาใช้ มีการถ่ายเทนา้ อย่างสม่าเสมอ ไม่เลี ้ยงหนาแน่นเกิ นไป และให้ อาหาร
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อย่างเหมาะสม สาหรับการรักษานันเมื
้ ่อกบเกิดโรคแล้ ว จะทาได้ ค่อนข้ างยากจะทาได้ เมื่อกบอาการยังไม่หนัก
มาก แต่ถ้ากบป่ วยมากแล้ วการรักษามักจะไม่ได้ ผล

ข้ อเสนอแนะ
ควรมีก ารศึกษาวิเคราะห์ ห าแนวทางการจัดการระบบการเลี ย้ ง ต้ น ทุน การผลิต ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงศึกษาข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ จากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้ องต่าง ๆ เช่นเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐที่จะมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาการเลี ้ยงกบต่อไป
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