
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 7 

 

บทที่ 7 โรคของปลาสวยงามและการรักษา 

 

เนื้อหา  

 1. สาเหตุของการเกิดโรคในปลาสวยงาม 

 2. โรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  

 3. โรคท่ีเกิดจากปรสิต 

4. โรคท่ีเกิดจากพยาธิภายใน 

5. โรคท่ีเกิดจากกลุมครัสเตเซียน 

6. โรคท่ีเกิดจากไวรัส 

7. โรคท่ีเกิดจากเชื้อรา  

8. โรคท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือศึกษาบทท่ี 7 แลวนักศึกษาสามารถ 

1. บอกสาเหตุของการเกิดโรคท่ีไมใชจากเชื้อโรคในปลาสวยงามได 

 2. บอกชนิดของเชื้อโรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในปลาสวยงามได 3 ชนิด 

 3. บอกชนิดของเชื้อโรคท่ีเกิดจากเชื้อปรสิตในปลาสวยงามได 3 ชนิด 

4. บอกชนิดของเชื้อโรคท่ีเกิดจากพยาธิภายในได 3 ชนิด 

5. บอกชนิดของเชื้อโรคท่ีเกิดจากกลุมครัสเตเซียนได 

6. บอกชนิดของเชื้อโรคท่ีเกิดจากไวรัสและเชื้อราในปลาสวยงามไดอยางละ 1 ชนิด  

7. บอกโรคปลาสวยงามท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ ได 2 ชนิด 

จํานวนคาบท่ีเรียน       8  คาบเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟงคําบรรยายประกอบการใช PowerPoint เก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน 

 2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอธิปราย 

 3. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปประเด็นท่ีสําคัญ 



128 

 4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

 5. ตอบคําถามทายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1. สื่อ PowerPoint ประกอบดวยคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมดวยเครื่องฉายภาพ 

 2. เอกสารประกอบการสอนและหนังสืออานประกอบ 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น 

 2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และบันทึกการทํากิจกรรม การตอบคําถาม การ

ใหความสนใจในขณะอภิปรายและซักถาม 

 3. ตรวจการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน และเก็บคะแนน 
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บทท่ี 7 

โรคของปลาสวยงามและการรักษา 
 

โรคปลาสวยงามเปนปญหาท่ีสําคัญตอการเลี้ยงปลาสวยงามทุกชนิด เนื่องจากภาวะการเกิด

โรคจะสรางความเสียหายใหกับปลาและผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามได การเลี้ยงปลาสวยงามนั้นจะมีโรค

และพยาธิเกิดข้ึนมาเสมอ ซ่ึงมีสาเหตุหลายอยางไดแก การเปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอมท่ี

ไมไดเกิดจากเชื้อโรค สาเหตุท่ีเกิดจากเชื้อโรคโดยตรง และสาเหตุอ่ืน ๆ โรคของปลาเม่ือเกิดข้ึนแลว

จะรักษาใหหายทําไดยาก แมวาปลาสวยงามจะอยูในบริเวณท่ีกักขังแคบ ๆ แตก็ตองเสียเวลาในการ

จัดการ การดูแลรักษารวมท้ังเสียคาใชจายมากข้ึน ดังนั้นการปองกันโรคจึงเปนสิ่งท่ีควรกระทํามาก

ท่ีสุด โดยเฉพาะการจัดการดานสภาพแวดลอมของปลา ท่ีจะสงผลตอสุขภาพของปลาโดยตรง ซ่ึงปลา

สวยงามสวนใหญจะมีสุขภาพแข็งแรง แตเม่ือสภาพแวดลอมในน้ําเปลี่ยนแปลงไป ปลาจะมีการปรับ 

ตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมและถาปลาปรับตัวมากเกินไปจะทําใหสูญเสียพลังงาน ทําใหปลาเกิด

ความเครียด สุขภาพปลาจะออนแอลง และเสี่ยงตอการเกิดโรคได วิธีการปองกันการเกิดโรคในปลา

สวยงามนั้น สามารถทําไดโดยการจัดการเก่ียวกับสุขภาพ การดูแลรักษาความสะอาดของตู หรือ

ภาชนะท่ีใชเลี้ยงปลา มีการเปลี่ยนถายน้ํา การลางทําความสะอาดตูปลาอยางสมํ่าเสมอ ใหอาหารท่ีท่ี

มีคุณภาพในปริมาณท่ีพอเหมาะ เลี้ยงปลาในปริมาณ  ท่ีเหมาะสมกับชนิดและขนาดของตู ใชยาหรือ

สารเคมีเพ่ือปองกันและกําจัดโรคและปรสิตของปลา อยางถูกตอง ก็สามารถปองกันการเกิดโรคและ

พยาธิไดเปนอยางดี  แตในกรณีท่ีปลาสวยงามเกิดโรคหรือพยาธิข้ึนมา ผูเลี้ยงปลาสวยงามจําเปนตอง

ศึกษาหาขอมูลเพ่ือรักษาเบื้องตน เนื่องจากปลาสวยงามมักจะมีราคาแพง เม่ือปลาปวยทําใหปลาขาด

ความสวยงาม หรือมีการตายเกิดข้ึน กอใหเกิดผลเสียหายมากท้ังดานเศรษฐกิจและดานจิตใจ เนื้อหา

ในบทนี้ผูเขียนไดเสนอขอมูลเก่ียวกับโรคของปลาสวยงามและการรักษาเบื้องตน ซ่ึงผูอานสามารถนํา

ความรูไปใชปฏิบัติได 

สาเหตุของการเกิดโรคในปลาสวยงาม 

 การเกิดโรคในปลาสวยงามแบงออกเปน 2 กลุมไดแก สาเหตุท่ีเกิดจากเชื้อโรคโดยตรง และ 

การเปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอมและสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีไมไดเกิดจากเชื้อโรค โดยการเกิดโรค 

แตละประเภทมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (กมลพร ทองอุไร และ สุปราณี ชินบุตร, 2544) 
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 1. โรคปลาสวยงามท่ีเกิดจากการติดเช้ือ  

 โรคปลาสวยงามท่ีเกิดจากการติดเชื้อ แบงเปนสาเหตุการเกิดโรคได 7 กลุมใหญ ๆ ไดแก 

สาเหตุท่ีเกิดจากแบคทีเรีย ปรสิต พยาธิภายใน กลุมครัสเตเซียน ไวรัส เชื้อรา และโรคปลาท่ีเกิดจาก

สาเหตุอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดของโรคตาง ๆ ดังนี้ (กมลพร ทองอุไร และ สุปราณี ชินบุตร, 2544) 

 1.1 โรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 

 โรคของปลาสวยงามท่ีเกิดจากแบคทีเรียมีหลายโรคท่ีกอใหเกิดความเสียหายกับผู

เลี้ยงปลาสวยงาม เชน วัณโรคปลา โรคทองบวม โรคครีบกรอน โรคตัวดาง และโรคแผลตามลําตัว 

เปนตน ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละโรคดังนี้ (กมลพร ทองอุไร และ สุปราณี ชินบุตร, 2544) 

 1.1.1 วัณโรคปลา (Mycobacteriosis) วัณโรคปลา หรือโรคติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium sp. พบในปลาสวยงามท้ังน้ําจืดและน้ําทะเล สาเหตุของโรค 

สันนิษฐานวาปลาอาจไดรับเชื้อจากอาหารมีชีวิต เชน ไรแดง หนอนแดง หนอนแกว และลูกน้ํา หรือ

อาจไดรับเชื้อจากทางน้ํา ผานเขาสูทางเดินอาหารโดยตรง หรือติดเชื้อทางบาดแผล นอกนี้ยัง

สันนิษฐานวา ปลาอาจจะไดรับเชื้อติดตอผานทางพอแมไดดวย  

อาการ ปลาท่ีเปนโรคจะผอมลง สีลําตัวจางลงหรือคล้ําดํา เกล็ดตั้ง ไมกิน

อาหาร  ตาโปน วายน้ํา ไมมีทิศทาง หงายทอง ลอยตัวบริเวณผิวน้ํา บางครั้งจมตัวอยูบนพ้ืนตู 

การรักษา การใชยาตานจุลชีพไมไดผลในการรักษา 

1.1.2 โรคทองบวม (Bloater Disease) โรคทองบวม เปนโรคท่ีพบบอยอีกชนิดหนึ่งใน

ปลาสวยงาม สาเหตุของโรค คือ เชื้อแบคทีเรียเขาไปทําอันตรายกับอวัยวะภายในของปลา เชน ตับ 

ไต มามทําใหมีขนาดใหญข้ึน ประกอบกับคุณภาพน้ําไมดี โดยเฉพาะมีอาหารเนาเสียในบอมาก 

อาการ สวนทองของปลาจะบวมทําใหเกล็ดตั้งข้ึน บางครั้งอาจมีตาโปนรวม

ดวย  ถาไมไดรับการรักษาปลาจะตายภายใน 1-3 สัปดาห 

การรักษา ใหกินยาตานจุลชีพผสมอาหาร ในอัตรา 1-3 กรัม ตออาหาร          

1 กิโลกรัม นาน 7 วัน  

1.1.3 โรคครีบกรอน (Fin Rot Disease) 

โรคครีบกรอนเปนโรคท่ีพบบอยในปลาสวยงามหลายชนิด โดยอาการเริ่มจาก

การท่ีปลายครีบและผนังท่ียึดกานครีบกรอนแหวง จากนั้นกานครีบจะคอย ๆ กรอนไปดวยจนหมดท้ัง

ครีบ สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila, Pseudomonas sp. และ 

Myxobacteria sp. เขาทําลายในขณะท่ีปลาออนแอและสภาพแวดลอมไมดี 
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อาการ ปลายครีบและผนังท่ียึดกานครีบทุกครีบเริ่มกรอน ตอจากนั้นกานครีบ

จะกรอนไปจนหมด 

การรักษา ใชยาตานจุลชีพออกซีเตตราซัยคลิน 1 - 3 กรัมตอน้ํา 100 ลิตร   

แชตลอด  

1.1.4 โรคตัวดาง (Columnaris Disease) 

โรคนี้เกิดจากแบคทีเรีย Flexibacter columnaris ปลาปวยจะมีรอยดางท่ัวไป

ตามบริเวณลําตัวและครีบ โรคนี้จะพบบอยในชวงท่ีอากาศเย็นหรืออุณหภูมิในรอบวันมีการ

เปลี่ยนแปลงมาก สามารถเกิดไดกับปลาท่ีมีเกล็ดและไมมีเกล็ด และมักเกิดหลังการขนสงปลา 

อาการ บริเวณท่ีติดเชื้อจะมีสีจางลงเปนแถบตาง ๆ อาจมีการตกเลือดรวมดวย 

บางครั้งครีบและหางกรอน ปลาจะวายน้ําอยูบริเวณผิวน้ํา หรืออาจจมตัวอยูบริเวณกนตู 

การรักษา ใชดางทับทิม 2-3 กรัมตอน้ํา 1,000 ลิตร แชตลอด  

 

 
(ก) โรคครีบกรอน 

 
(ข) โรคแผลลําตัวในปลาทอง 

 

ภาพท่ี 7.1 โรคครีบกรอน (Fin Rot Disease) และ โรคแผลลําตัวในปลาทอง (Ulcer Disease) 

ท่ีมา :  ก. Dawes (2002):  ข. Fletcher (2000) 

1.1.5 โรคแผลลําตัว (Ulcer Disease) 

 สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชน Aeromonas hydrophila และ 

Pseudomonas sp. เปนโรคท่ีเกิดข้ึนแลวรักษาคอนขางยากมักมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอม เชน การขนยายปลา หรือสภาพแวดลอมท่ีไมสะอาด 

อาการ เกิดแผลบวมแดงตามลําตัว เกล็ดหลุด และบริเวณแผลจะเปอย ถา

ปลอยไวนานจะเปนแผลหลุมลึกลงไป มีโอกาสติดเชื้อราทางบาดแผลไดอีกโดยงาย  



132 

การรักษา ใชยาปฏิชีวนะไนโตรฟูราโซน 1-2 มิลลิกรัมตอน้ํา 1 ลิตร แช       

2-3 วัน หรือแชในยาปฏิชีวนะออกซีเตตราซัยคลิน 1-3 กรัมตอน้ํา 100 ลิตร นาน 1-2 วนั ติดตอกัน 

3-4 ครั้ง  

1.2 โรคท่ีเกิดจากเช้ือปรสิต  

 ปรสิตเปนสิ่งมีชีวิตท่ีตองอาศัยอยูรวมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนโดยกินเซลลเนื้อเยื่อหรือ

เลือดของเจาบาน (Host) เปนอาหาร ปรสิตสามารถพบไดท่ัวไปท้ังในปลาท่ีอยูในธรรมชาติและปลาท่ี

เพาะเลี้ยงโดยปกติปรสิตจะไมทําอันตรายตอปลาถามีจํานวนไมมากนัก แตเม่ือใดท่ีปรสิตมีจํานวน

เพ่ิมข้ึนมากจะสงผลกระทบตอปลาโดยจะทําใหปลาออนแอลง ปรสิตท่ีพบในปลาของไทยสวนใหญจะ

เปนพวกโปรโตซัวและไมกอใหเกิดโรคกับปลาโดยตรงแตจะทําใหเกิดบาดแผลเปนจุดเล็ก ๆ ท่ีตัวปลา

ทําใหปลาเครียด กลุมปรสิตท่ีกอใหเกิดโรคในปลาสวยงามไดแก (ปภาศิริ ศรีโสภาภรณ, 2537) 

1.2.1 โปรโตซัว (Protozoa) โปรโตซัวเปนจุลินทรียประเภทสัตวเซลลเดียวสามารถ

ดํารงชีวิตอยูไดอยางสมบูรณมีขบวนการยอยอาหาร การแลกเปลี่ยนกาซ และการสืบพันธุ มี Cilia 

หรือ Flagella ชวยในการเคลื่อนท่ีและหาอาหาร โปรโตซัวท่ีกอโรคในปลาสวยงาม เชน Trichodina 

spp. Epistylis sp. Glossatella sp. Oodinium sp. Myxobolus sp. Henneguya sp. 

Ichthyophthirius sp. และ Tetrahymena spp. เปนตน (ปภาศิริ ศรีโสภาภรณ, 2537) ซ่ึงแตละ

โรคมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.1.1 โรคเห็บระฆัง (Trichodinid Disease) โรคเห็บระฆังเปนโรคท่ีพบ

บอยในปลาสวยงามเกิดจากโปรโตซัวชื่อ Trichodina spp. ซ่ึงมีรูปรางคลายระฆังคว่ํา มีอวัยวะ

สําหรับยึดเกาะกับผิวหนังและ เหงือกของปลา ลักษณะคลายตะขอ สามารถแพรพันธุไดรวดเร็วมาก  

อาการ ปลาเกิดแผลตามลําตัว เหงือกซีด กรอน ปลาตายเพราะขาด

ออกซิเจน 

การรักษา หากพบวาปลาเปนโรคนี้ตั้งแตระยะเริ่มแรก การรักษา

และควบคุมโรคจะคอนขางไดผลดีมาก โดยใชฟอรมาลินในอัตรา 25 มิลลิลิตรตอน้ํา 1,000 ลิตร แช

นาน 24 ชั่วโมง  

1.2.1.2 โรคตกเลือดตามผิวหนัง (Epistylis Disease) โรคนี้เกิดจากโปรโตซัว

พวก Epistylis sp. หรือ Glossatella sp. โดยปกติจะอาศัยอยูในน้ําหรือเกาะอยูตามพืชน้ํา เม่ือปลา

เปนโรคจะพบโปรโตซัวนี้เกาะเปน กลุมตามผิวหนัง เกล็ด และครีบของปลาทําใหเกิดแผลเปนจ้ํา ๆ 

ถาเปนมาก ๆ จะมีอาการเกล็ดหลุด และเห็นเปนปุยสีขาวหรือสีเหลืองคลายรา โรคนี้มักจะเกิดข้ึน

หลังจากขนสงยายปลา  
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อาการ ปลาจะมีแผลตกเลือดสีแดงตามลําตัว และบนครีบ บางครั้ง

เกล็ดปลาจะหลุดออกมา 

การรักษา ใชเกลือ 1-2 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร แชนาน 1-2 วัน หรือ

ฟอรมาลิน 25 มิลลิลิตรตอน้ํา 1,000 ลิตร แชนาน 2 วัน หากปลายังมีอาการไมดีข้ึนควรพักปลาโดย

เปลี่ยนถายน้ําสะอาดไว 1 วันกอน แลวจึงแชยาซํ้าอีก 1-2 ครั้ง 

1.2.1.3 โรคเมือกขุน สาเหตุของโรคเมือกขุนเกิดจากโปรโตซัวชนิดตาง ๆ 

เชน Chidonodella sp., Costia sp. และ Bodomonas sp. ซ่ึงพบตามผิวลําตัวและเหงือกของปลา

สวยงามหลายชนิด จะทําใหลําตัวเปนแผลและขัดขวางการหายใจทําใหปลาตายอยางรวดเร็ว  

อาการ ปลาวายน้ํากระวนกระวาย มีเมือกสีขาวขุนปกคลุมตามผิว

ลําตัวของปลาเปนหยอม ๆ และปลาขับเมือกออกมามากผิดปกติ 

การรักษา ใชฟอรมาลิน 25 มิลลิลิตรตอน้ํา 1,000 ลิตร แชนาน   

24 ชั่วโมง หรืออาจใชเกลือ 2 กรัม ตอน้ํา 1 ลิตร แชนาน 48 ชั่วโมง  

1.2.1.4 โรคจุดขาว (White Spot Disease) โรคจุดขาว หรอื “โรคอ๊ิก” 

สาเหตุเกิดจาก Ichthyophthirius multifilis โดยจะพบท่ีผิวหนังและเหงือกปลาเปนสวนใหญ 

ตามปกติเชื้อนี้จะอยูตามพ้ืนกนตู เม่ือปลารางกายออนแอก็จะทําใหปลาเปนโรคได (นันทริกา ซันซ่ือ, 

2553) 

อาการ มีจุดสีขาวเล็ก ๆ ตามครีบและลําตัวปลา ปลาจะวายน้ําถูกับ

วัตถุหรือผนังตู จุดขาว จะแพรกระจายมากข้ึนอยางรวดเร็ว ปลาจะตายภายในเวลา 2-3 วัน 

เนื่องจากจุดขาวท่ีเกาะบริเวณเหงือกทําใหการหายใจโดยแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนของปลาไมสะดวก

ปลาจะตายเพราะขาดออกซิเจน  

การรักษา ใชฟอรมาลิน 25 มิลลิลิตรตอน้ํา 1,000 ลิตร รวมกับ 

มาลาไคทกรีน 0.1 กรัมตอน้ํา 1,000 ลิตร หากอากาศเย็นลงควรใชเครื่องปรับอุณหภูมิของน้ําใหอยู

ในชวงประมาณ 29-30 องศาเซลเซียสรวมดวย 

1.2.1.5 โรคเตตราไอมีนา (Tetrahymena spp.) เปนโปรโตซัวท่ีพบไดใน

ท่ัวไปในซากเศษอินทรียสารตาง ๆ โดยเฉพาะในกนตูปลา ในปลาหางนกยูง (Poecilia reticulate) 

ปลาเทวดา (Pterophyllum scalare) ปลาแพลทตี้ (Xiphophorus maculates) และปลานีออน

เตตรา (Paracheriodon innesi) จะเปนปลาท่ีไวตอเชื้อนี้มาก โดยปจจัยทางสิ่งแวดลอมมีสวนสําคัญ

อยางยิ่งตอความรุนแรงของโรค เชน การติดเชื้อจะสูงข้ึนกรณีท่ีปลาอยูในน้ําท่ีมีแอมโมเนียสูง หรือมี

อินทรียสารท่ีเปนของเสียมาก หรืออุณหภูมิน้ําต่ํา (นันทริกา ซันซ่ือ, 2553) ในแหลงน้ําธรรมชาติจะ

กินแบคทีเรียท่ีปนเปอนอยูในแหลงน้ําเปนอาหาร และเปนปรสิตโดยกัดกินเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตอ่ืน

เปนอาหาร  
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อาการ ลักษณะอาการภายนอกท่ีเห็นไดชัดเจน คือ สีผิวลําตัวซีด    

มีแผลเลือดออก เกล็ดตั้งพองข้ึน เม่ือปลาปวยนานข้ึน เกล็ดจะหลุด ในปลาท่ีมีการติดเชื้อคอนขาง

รุนแรงแลว ผิวหนังจะถูกทําลายจนเปนแผลหลุมลึกเขาไปในกลามเนื้อ นอกจากนี้ ปลาจะวายน้ําชา

ลง ซูบผอม บางตัวมีครีบกรอน เหงือกบวม ซีด และทยอยตายในเวลาตอมา 

การรักษา ปลาท่ีเริ่มติดเชื้อ Tetrahymena sp. ในระยะแรก ควร

รีบใชฟอรมาลีนเขมขน 25-30 มิลลิลิตรตอน้ํา 1,000 ลิตร นาน 24 ชั่วโมง แลวเปลี่ยนถายน้ํา       

ใหทําซํ้า 2 ครั้ง สวนสัตวน้ําท่ีติดเชื้อคอนขางรุนแรงแลวควรทําลายใหหมดเพ่ือปองกันการ

แพรกระจายของโปรโตซัวชนิดนี้ 

 

 
(ก) โรคเห็บระฆัง 

 
(ข) โรคตกเลือดตามผิวหนัง 

 
(ค) โรคโอโอดิเนียม 

 
(ง) โรคสปอรโรซัว 

 

ภาพท่ี 7.2 อาการของโรคปลาสวยงามท่ีเกิดจากโปรโตซัว 

ท่ีมา :  กมลพร ทองอุไร และ สุปราณี ชินบุตร (2544) 

1.2.1.6 โรคโอโอดิเนียม (Velvet Disease) โรคโอโอดิเนียมมักพบในปลาท่ีมี

อวัยวะชวยหายใจ กลุม Branchydanio และในกลุมปลาตะเพียนเชนปลาคารพ สาเหตุของโรคนี้เกิด

จากโปรโตซัวท่ีชื่อ Amyloodinium โดยโปรโตซัวเหลานี้จะเกาะตามลําตัวและครีบ กอใหเกิดความ

รําคาญและขัดขวางการหายใจของปลาดวย  
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อาการ เริ่มแรกจะเห็นเปนสีเหลืองปนน้ําตาล หรือ สีขาวเหลืองปก

คลุมตามผิวลําตัวของปลาเปนหยอม ๆ โดยเฉพาะบริเวณใกลครีบหลังและสามารถแผขยายออกไป

อยางรวดเร็วเปนกลุม ๆ กระจายท่ัวไป ปลาจะทยอยตายจนหมด หากไมไดรับการรักษา 

การรักษา ใชเกลือ 10 กรัม ตอน้ํา 1 ลิตร แชนาน 24 ชั่วโมง 

1.2.1.7 โรคสปอรโรซัว (Sporidiasis) โรคสปอรโรซัวเปนโรคท่ีไมอาจรักษาให

หายไดสาเหตุของโรคเกิดจากสปอรโรซัวชนิดตาง ๆ เชน Henneguya sp., Myxobolus sp., 

Thelohanellu sp. และ Plistophora sp. ฝงตัวอยูใตผิวหนังและเหงือกของปลา ลักษณะเปน

เกราะสีขาว โดยจะขัดขวางการหายใจของปลา  

อาการ ในระยะเริ่มแรกของโรคนี้อาจทําใหปลาตายไดหากมีสปอรไปฝงตัวท่ีเหงือก

มากจน ทําใหปลาหายใจไมสะดวก แตหากติดเชื้อท่ีบริเวณผิวหนังจะเห็นเปนตุมบวมสีเหลืองขุน

บางครั้งทําใหปลาเปนแผลช้ําตามลําตัว 

1.3 โรคท่ีเกิดจากพยาธิภายใน 

หนอนพยาธิ หมายถึงสิ่งมีชีวิตหลายเซลลท่ีดํารงชีวิตอยางปรสิต หนอนพยาธิมีมากกวา 

20,000 ชนิด ประกอบดวยไฟลัม Platyhelminthes, Acanthocephala และ Nematoda ชนิด

ของหนอนพยาธิท่ีดํารงชีวิตเปนปรสิตภายในตัวปลามีจํานวนมากมาย ซ่ึงขอยก ตัวอยาง พยาธิท่ีพบ

บอยในปลาสวยงาม โดยสามารถจําแนกไดดังนี้ (นันทริกา ซันซ่ือ, 2553) 

1.3.1 พยาธิตัวแบน (Trematode) ลักษณะเดนของปรสิตกลุมนี้คือ ลําตัวมีรูปรางแบน 

ลักษณะคลายใบไม จึงถูกเรียกวาพยาธิตัวแบน พบท้ังหมดประมาณ 1,600 ชนิด ท้ังในน้ําจืดและใน

น้ําเค็ม มีขนาดความยาวประมาณ 1 เซนติเมตรหรือยาวกวานั้น มีวงจรชีวิตสั้นและมีเจาบานเพียง

ชนิดเดียว พยาธิตัวแบนมีท้ังท่ีเปนปรสิตภายนอกเกาะท่ีเหงือกและผิวหนัง และท่ีเปนปรสิตภายในอยู

ในตัวปลาจนเปนตัวเต็มวัย ตัวออนจะสรางเกราะหุมตัวอาศัยอยูในทางเดินอาหารหรือผนังชองทอง 

พยาธิสวนใหญจะมีสองเพศในตัวเดียวกันจึงผสมพันธุในตัวเองได และสามารถสืบพันธุโดยการงอก

และเจริญเติบโตจากสวนท่ีถูกตัดออกได  

1.3.2 โรคพยาธิปลิงใส (Monogeneasis) พยาธิปลิงใสเปนปรสิตภายนอกของปลา 

ลําตัวใสมีขนาดประมาณ 1.5-5 มิลลิเมตร สามารถมองเห็นโดยผานกลองจุลทรรศนกําลังขยาย     

10 เทา และบางชนิดสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา มีลําตัวแบนปลายดานหัวแยกเปน 2 แฉก หรือ 

4 แฉก มีลักษณะคอนขางกลม สวนทายมีอวัยวะชวยในการยึดเกาะซ่ึงเปนขอหนามใชยึดเกาะกับ

ลําตัวของปลาเพ่ือกินเซลลผิวหนังและเนื้อเยื่อของปลาเปนอาหาร มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและมี

ท้ังแบบออกลูกเปนไขและออกลูกเปนตัววงจรชีวิตอยูในเจาบานเพียงชนิดเดียวตัวอยางของปรสิตท่ี

เปนพยาธิปลิงใส เชน Dactylogyrus sp. และ Gyrodactyrus sp. เปนตน  
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อาการ ปลาท่ีเปนโรคนี้จะวายน้ําผิดปกติ กระวนกระวาย กระพุงแกมเปด

ตลอดเวลา ลอยตัวอยูตามผิวน้ํา และมักจะตายเนื่องจากขาดออกซิเจน  

การรักษา โดยใชฟอรมาลิน 25 มิลลิลิตรตอน้ํา 1,000 ลิตร แชนาน 24 ชั่วโมง 

ถายังไมหายอาจทําซํ้าไดอีก 1-2 ครั้ง 

 

 
(ก) พยาธิปลิงใสชนิด 17Gyrodactylus salaris 

 
(ข) พยาธิปลิงใสเกาะท่ีเหงือกปลา 

 

ภาพท่ี 7.3 โรคท่ีเกิดจากพยาธิภายใน 

ท่ีมา :  ก. FAO (2016):  ข. กมลพร ทองอุไร และ สุปราณี ชินบุตร (2544) 

1.3.3 พยาธิตัวตืด (Cestode) มีลักษณะลําตัวเปนปลอง สวนหัวมีอวัยวะยึดเกาะท่ีมี

ประสิทธิภาพมาก เปนปรสิตท่ีพบเสมอในธรรมชาติ มีประมาณ 1,500 ชนิด โดยจะเปนปรสิตท้ังหมด 

มีวงจรชีวิต 2 ระยะท่ีอยูในปลาคือระยะท่ีเปนตัวเต็มวัยซ่ึงมักจะพบในลําไส ไสติ่ง และบริเวณชองวาง

ของลําตัว และระยะท่ีเปนตัวออนซ่ึงพบในอวัยวะภายในหรือในกลามเนื้อ พยาธิตัวตืดสามารถวางไข

ไดครั้งละมาก ๆ โดยปลอยออกมานอกตัวของเจาบานและในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตจะเขาไปอาศัย

อยูในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง เชน โคพีพอด กุง เปนตน  

1.3.4 พยาธิตัวกลม (Nematode) พยาธิตัวกลมมีประมาณ 10,000 ชนิด มีท้ังท่ีวายน้ํา

เปนอิสระและท่ีเปนปรสิต มีขนาดตั้งแต 2-3 มิลลิเมตรไปจนถึงขนาด 1-2 เซนติเมตร มีผิวคอนขาง

แข็ง สวนหัวและสวนทายแหลมไมมีอวัยวะสําหรับยึดเกาะ พยาธิตัวกลมสามารถแยกเพศไดอยาง

ชัดเจน มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ สามารถเจริญเติบโตไดดีในทางเดินอาหาร ตัวเต็มวัยพบในลําไส

และชองวางของลําตัวเปนสวนใหญ สวนตัวออนพบในอวัยวะภายในท่ัวไป ตลอดวงจรชีวิตจะอาศัยอยู

ในสัตวหลายชนิด สําหรับปลาจะพบท้ังตัวออนและตัวเต็มวัย ไมทําใหเกิดอันตรายกับปลามากนัก 

1.3.5 พยาธิหัวหนาม (Acanthocephala) พยาธิหัวหนามมีประมาณ 400 ชนิดท่ีเปน

ปรสิต มีรูปรางกลม ขนาดความยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรและมีบางชนิดท่ียาวกวา ท่ีสวนหัวจะมี

อวัยวะคลายงวงและมีหนามเล็ก ๆ จํานวนมากโดยจะใชยึดเกาะกับทางเดินอาหารของเจาบาน และ
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ดูดซึมสารอาหารผานทางผนังเซลลของพยาธิ จัดเปนปรสิตในทางเดินอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง

และเปนปรสิตท่ีพบไดเสมอในลําไส ทําใหเกิดแผลบริเวณลําไส หากพบในปลาขนาดใหญจะไมทํา

อันตรายตอปลามากนัก แตถาพบเปนจํานวนมากในปลาขนาดเล็กจะทําใหเกิดการอุดตันในทางเดิน

อาหาร ทําใหลูกปลาตายได 

1.4 โรคท่ีเกิดจากกลุมครัสเตเซียน  

สิ่งมีชีวิตในกลุมครัสเตเซียน ท่ีกอใหเกิดโรคในสัตวน้ํา แบงออกเปน 2 กลุม ใหญ ๆ 

ไดแก กลุมโคพีโพดา (Copepods) และ กลุมบราชิยูแรน (Branchiurans) (ปภาศิริ ศรีโสภาภรณ, 

2537) 

1.4.1 กลุมโคพีโพดา มีประมาณ 4,500 ชนิด พบไดท้ังในน้ําจืดและน้ําเค็ม วายน้ําได

อิสระ มีเพียง 4-5 ชนิดเทานั้น ท่ีเปนปรสิตกอใหเกิดโรคในปลาสวยงาม เชน หนอนสมอ เปนตน 

1.4.2 กลุมบราชิยูแรน พบวามีประมาณ 75 ชนิดท่ีเปนปรสิตในสัตวน้ํา เชน เห็บปลา 

เปนตน โรคของปลาสวยงามท่ีเกิดจากปรสิตกลุม Crustacean มีหลายโรคท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 

กับ ผูเลี้ยงปลาสวยงามและมักจะพบไดเสมอเชน โรคหนอนสมอ โรคเห็บปลา โรคหมัดปลา เปนตน 

ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละโรคดังนี้ 

1.4.2.1 โรคหนอนสมอ (Anchor Worm) โรคหนอนสมอเปนโรคท่ีเม่ือรักษาหาย

แลวปลามักจะกลับมาเปนโรคไดอีก เพราะไมสามารถกําจัดไขหรือตัวออนหมดเนื่องจากหนอนสมอจะ

ไขไวท่ีพ้ืนตูและไขจะสรางเกราะเพ่ือใหทนตอยาหรือสารเคมี เม่ือสภาพน้ําเหมาะสมก็จะฟกเปนตัวอีก

ครั้ง หนอนสมอมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Lernaea sp. บริเวณสวนหัวจะมีอวัยวะชวยในการยึดเกาะ

กับผิวหนังของปลาลักษณะคลายสมอเรือ จึงเรียกวา หนอนสมอ สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา 

หนอนสมอตัวเมียจะมีถุงไขเห็นไดอยางชัดเจน  

อาการ หนอนสมอจะเกาะบริเวณผิวลําตัว บริเวณโคนครีบ และตาของ

ปลา มองเห็นคลายเสนดายสีขาว จะทําใหบริเวณนั้นมีแผลตกเลือดท่ัวไป บางครั้งอาจเกิดแผล

เนื่องจากปลาวายน้ําถูกับวัสดุอ่ืน ๆ 

การรักษา ใชไตรคลอรฟอน (Trichlorfon) ปริมาณ 0.25-0.75 กรัมตอ

น้ํา 1,000 ลิตรแชนาน 1 วัน เวนระยะ 1 สัปดาห แลวจึงแชยาซํ้าอีก 4-5 ครั้ง เพ่ือกําจัดไขหรือตัว

ออนท่ีหลงเหลืออยูใหหมดไป 
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1.4.2.2 โรคเห็บปลา โรคนี้เกิดจากเห็บปลาท่ีมีชื่อวา Argulus sp. ซ่ึงมีรูปราง

กลม ใส ขนาดประมาณ 5-7 มิลลิเมตร สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาเกาะตามผิวลําตัวเหงือก และ

ครีบของปลา กินเซลลผิวหนังเปนอาหาร สามารถยายตําแหนงการเกาะได ทําใหผิวหนังของปลาเปน

แผล 

อาการ ปลาจะวายน้ําอยางกระวนกระวาย โดยถูกับวัสดุหรือผนังตู 

บริเวณท่ีถูกเห็บปลาเกาะจะเกิดเปนแผล ทําใหตกเลือดบริเวณผิวหนังท่ัวไป การรักษา ใช ไตรคลอร

ฟอนปริมาณ 0.25-0.75 กรัมตอน้ํา 1,000 ลิตร แชนาน 24 ชั่วโมง  

 

 
(ก) เห็บปลาตัวเต็มวัย 

 
(ข) เห็บปลาเกาะบริเวณสวนหางปลาสวยงาม 

 

ภาพท่ี 7.4 เห็บปลา Argulus sp.  

ท่ีมา :  Fletcher (2000) 

1.4.2.3 โรคหมัดปลา โรคหมัดปลาเกิดจาก Isopod ชนิดหนึ่ง มีลักษณะลําตัว

กลมรียาว สังเกตเห็นปลองลําตัวชัดเจนมี ขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร จะวายน้ําอยูอยาง อิสระ 

และเม่ือเกาะบนตัวปลาจะดูดเลือดปลาจนเห็น ตัวหมัดปลาเปนสีแดงเขม เม่ือดูดเลือดปลาแลวก็จะ

ท้ิง ตัวลงกนบอเม่ืออาหารยอยหมดก็จะกลับข้ึนมาเกาะปลา ใหมอีกครั้ง ในกรณีท่ีเห็บปลามีจํานวน

มากจะทําใหปลาตายไดหากไมไดรับการรักษา 

อาการ ปลาจะวายน้ําอยางกระวนกระวาย โดยถูกับวัสดุหรือผนังตู 

บางครั้งปลาจะระคายเคืองและกระโดดข้ึนเหนือผิวน้ํา 

การรักษา ใชไตรคลอรฟอนปริมาณ 0.25-0.75 กรัมตอน้ํา 1,000 ลิตร 

แชนาน 24 ชั่วโมง เวนระยะ 1 สัปดาห แลวจึงแชยาซํ้าอีก 4-5 ครั้งติดตอกัน  
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 1.5 โรคท่ีเกิดจากไวรัส  

กมลพร ทองอุไร และ สุปราณี ชินบุตร (2544) อธิบายลักษณะของโรคไวรัสท่ีมักเกิดใน

ปลาสวยงาม หรือท่ีผูเลี้ยงปลาสวยงามมักเรียกวาโรคแสนปม ไวดังนี้ 

1.5.1 โรคแสนปม (Lymphocystis Disease) โรคนี้เรียกชือ่ตามลักษณะอาการของโรค 

ปลาท่ีเปนโรคจะมีตุมลักษณะคลายหูดสีขาวหรือสีเหลืองบนเหงือก ครีบและตลอดลําตัว พบในปลา

แปนแกวเนื่องจากโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส ดังนั้น ปลาท่ีเปนโรคนี้ไมสามารถรักษาใหหายได  

อาการ พบตุมหรือหูดสีขาว สีขาวอมชมพู ขนาดเล็กบาง ใหญบางกระจายอยูตาม

ลําตัวปลาโดยเฉพาะบริเวณใกลโคนครีบหลัง 

การรักษา รักษาไมหาย จึงควรแยกปลาท่ีเปนโรคออกแลวทําลายท้ิง และทําความ

สะอาดตูเลี้ยงสวนปลาท่ีไมมีอาการของโรคควรยายออกไปเลี้ยงท่ีใหม 

1.5.2 โรค Koi Herpes Virus โดยท่ี ตวงทอง ปจฉิมะศิริ (2559) อธิบายวา โรค Koi 

Herpes Virus นับเปนโรคท่ีสําคัญโรคหนึ่งในปลาคารพ เนื่องจากมีอัตราการตายสูงกอใหเกิดความ

เสียหายทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก ในประเทศไทยยังไมเคยมีรายงานการเกิดโรค แตก็ควร

ระมัดระวัง เนื่องจากมีการนําเขาปลาคารพจากตางประเทศ มีรายงานการเกิดโรคนี้ครั้งแรกใน

ประเทศอิสราเอล ในป 2541 จากนั้นไดแพรระบาดไปในหลายประเทศ ไดแก เบลเยี่ยม เดนมารค 

อังกฤษ เยอรมนี เนเธอแลนด ลาสุดในเดือนตุลาคม 2546 ไดมีการระบาดครั้งใหญในประเทศญี่ปุน  

สาเหตุ เชื้อกอโรคเปนเชื้อไวรัส Herpes Virus ดํารงชีวิตท่ีอุณหภูมิต่ําไดดีกวาท่ี

อุณหภูมิสูง (ไมเกิน 30 องศาเซลเซียส) โรคมักเกิดท่ีอุณหภูมิระหวาง 18 – 28 องศาเซลเซียส  

การรักษา ไมมีการรักษาโรคนี้ไดผลโดยตรง เนื่องจากเปนเชื้อไวรัส มีเพียงการ

รักษาภาวะแทรกซอนตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เชน การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อปรสิต  

 1.6 โรคท่ีเกิดจากเช้ือรา 

Dawes (2002) กลาววา โรคเชื้อรา (Saprolegniasis) มักเกิดรวมกับโรคอ่ืนดวย เชน 

โรคติดเชื้อแบคทีเรีย แตบางครั้งก็เกิดข้ึนเองได สาเหตุเกิดจาก เชื้อราชนิด Saprolegnia sp. ท่ี

เจริญเติบโตบริเวณแผลบนลําตัวปลา สามารถเห็นเปนเสนใยอยางชัดเจนโดยจะเริ่ม จากจุดเล็ก ๆ 

กอนท่ีจะขยายไปท่ัวท้ังตัวปลาอยางรวดเร็ว เชื้อราจะผลิตเอนไซมข้ึนมายอยเซลลเปนอาหาร 

อาการ บริเวณท่ีติดเชื้อรา จะเห็นปุยขาวฟูคลายสําลี 

การรักษา ใชเกลือ 1 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร แชในน้ําเลี้ยงปลา หรืออาจใชมาลาไคทกรีน 

ปริมาณ 1 กรัมตอน้ํา 1,000 ลิตร แชนาน 30 นาที  
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(ก) โรคแสนปมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส 

 
(ข) โรคเชื้อรา 

 

ภาพท่ี 7.5 โรคปลาสวยงามท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อรา 

ท่ีมา :  Dawes (2002) 

 2. โรคปลาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอมและสาเหตุอ่ืน ๆ  

วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ (2543) สรุปสาเหตุการเกิดโรคในปลาสวยงาม ซ่ึงเปนปจจัย

สภาพแวดลอมท่ีไมไดเกิดจากเชื้อโรค ไวดังนี้ 

 2.1 คุณภาพน้ํา ถาปลอยใหน้ําเสียโดยไมมีการเปลี่ยนถายน้ํา อาหารตกคางมาก มี

สารละลายปนอยูจํานวนมาก ทําใหปลาหายใจลําบากอาจเกิดโรคได เนื่องจากคาความเปนกรดดาง

ของน้ําเปลี่ยนแปลง น้ําฝนท่ีตกลงมาใหมก็เปนสาเหตุทําใหคาความเปนกรดดางของน้ําเปลี่ยนแปลง

ไดเชนเดียวกัน  

 2.2 อุณหภูมิและระดับออกซิเจนในน้ํา ถาเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําท่ีปลาอาศัย

อยูอยางรวดเร็วเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเกิน 5 องศาเซลเซียส ในเวลาสั้น ปริมาณออกซิเจนใน

น้ําจะลดลงสงผลใหปลาออนเพลีย ภูมิคุมกันลดลง 

 2.3 กาซตาง ๆ เกิดจากเศษอาหารท่ีหมักหมมและสิ่งขับถายท่ีปลาปลอยออกมา เกิดกาซ

คารบอนไดออกไซดและแอมโมเนียท่ีเปนพิษตอปลา แมวาในตูเลี้ยงปลาจะมีการใหออกซิเจนโดยผาน

แอรปม แตเม่ือเลี้ยงปลาไปเปนเวลานานและไมมีการเปลี่ยนน้ําก็จะทําใหน้ําเนาเสีย โดยเฉพาะตูปลา

ท่ีใชระบบกรองน้ําแบบกรองใตทราย น้ําสวนท่ีอยูใตพ้ืนกรองจะมีของเสียจําพวกเศษอาหารและ       

ข้ีปลาอยูเปนจํานวนมาก บางครั้งเกิดกลิ่นเหม็นคลายกาซไฮโดรเจนซัลไฟด รูสึกไดเม่ือทําการลางตู

ปลาแบบลางแผนกรองดวย 

 2.4 พาหะนําเชื้อโรค ลูกน้ํา ไรแดง หรือ หนอนแดง อาจนําเชื้อโรคและปรสิตบางชนิดมาสู

ปลา เชน หนอนสมอ และโรคจุดขาว เปนตน 

 2.5 การใชเครื่องมือและอุปกรณรวมกับปลาท่ีเปนโรค การใชเครื่องมือและอุปกรณรวมกับ

ปลาท่ีเปนโรค จะเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคได โดยเฉาะเชื้อโรคท่ีเปนไวรัส และแบคทีเรีย ควรมีบอ
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เฉพาะสําหรับรักษาโรค และแยกอุปกรณไวตางหาก หรือควรจัดบอท่ีเติมน้ํายาฆาเชื้อโรคไวเพ่ือลาง

ทําความสะอาดอุปกรณกอนและหลังจากใชเสร็จแลว 

 ถาผูเลี้ยงสังเกตเห็นอาการดังกลาวก็ใหสันนิษฐานไดเลยวา ปลากําลังเริ่มปวยหรือปวยแลว 

ซ่ึงเราจําเปนตองศึกษาอาการอยางละเอียดวาเกิดจากสาเหตุใด จากนั้นก็ทําการรักษาเบื้องตน  

 2.6 ปญหาการกัดกันของปลา (Physical Damage) เนื่องจากปลาบางชนิดมีพฤติกรรมท่ีดุ

ราย กาวราว เม่ืออยูรวมกันในท่ีจํากัดจึงมักเกิดปญหาการทํารายกันจนเกิดบาดแผล และหากไมทํา

การรักษาหรือหาทางแกไขจะสงผลใหเกิดการติดเชื้อตาง ๆ เชน แบคทีเรีย หรือ เชื้อรา เปนตน จน

เปนสาเหตุของการเกิดโรคตาง ๆ ตามมาได 

 อาการ สวนใหญท่ีพบจะมีอาการเกล็ดหลุด ครีบขาด มีแผลบริเวณลําตัวและปาก ซุกตัวอยู

บริเวณกนตูหรือตามขอนไมและกอนหินภายในตู การรักษา แยกปลาท่ีมีบาดแผลออกจากตูและใส

ออกซีเตตราซัยคลิน 10-30 กรัมตอน้ํา 1,000 ลิตร เพ่ือปองกันการติดเชื้อ แลวใสเกลือ 0.5 

เปอรเซ็นต หรือ 5 กิโลกรัมตอน้ํา 1,000 ลิตร เพ่ือลดความเครียดของปลา 

  2.7 ความผิดปกติของกระเพาะลม (Swim bladder Diseases) มักจะพบเสมอในปลา

สวยงาม เชน ปลาทอง  อาการ ปลาทองบวมและลอยอยูท่ีผิวน้ํา หรือวายน้ําหงายทอง ไมสามารถ

ควบคุมทิศทางการวายน้ําได หรือไมสามารถจมตัวลงสูกนตูได การรักษา ยังไมมีการรักษาท่ีไดผล 

 

 
(ก) ปลาทองเปนโรค Swim bladder diseases 

 
(ข) อาการกระเพาะลมพองในปลาท่ีเปนโรค 

 

ภาพท่ี 7.6 ความผิดปกติของกระเพาะลมในปลาทอง 

ท่ีมา :  Halls (2000) 

นอกจากสาเหตุการเกิดโรคท่ีกลาวมาขางตนแลว ผูเลี้ยงปลาสวยงามทุกคน ควรมีการสังเกต

วาปลาท่ีเลี้ยงอยูมีอาการผิดปกติหรือไม ซ่ึงเม่ือปลาเริ่มแสดงอาการปวยจะสามารถรักษาไดทันเวลา 

โดยวิธีการสังเกตปลาท่ีปวย มีขอพิจารณาดังนี้ (วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ, 2543) 
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 1. ลักษณะการเคลื่อนไหวของปลาท่ีเปนโรคจะผิดปกติ มีอาการเซ่ืองซึม อาจวายน้ําเสียดสี

หรือถูกับภาชนะ วายน้ํามาออกันท่ีผิวน้ํา โดยเฉพาะปลาท่ีมีปรสิตเกาะ 

2. ปลาท่ีเปนโรคเวลาวายน้ําจะไมกางครีบออก ครีบอาจจะกรอน หรือแหวงขาดหายไป 

3. เหงือกกางออก บวมแดงเห็นชัดเจน เนื่องจากหายใจไมสะดวก พยายามเปดปดเหงือก

มากท่ีสุด เหงือกอาจบวมจนถึงกระดูกเหงือก 

 4. มีเลือดออกตามเกล็ด หรือมีแผลตามลําตัว 

5. ปลาท่ีเปนโรคจะมีสีซีดกวาปกติ 

6. ปลาขับเมือกออกมามากผิดปกติ น้ํามีสีขาวขุน ภาชนะท่ีใชเลี้ยงมีเมือกเต็มไปหมด 

7. เกล็ดพองลุกชัน ทองโตหรือบวม ท้ัง ๆ ท่ีปลาไมมีไข หรือเรียกวาทองมาร 

8. ปลาผอมไมคอยกินอาหาร ตัวอยางเชน ปลาทอง เปนปลาท่ีกินอาหารเกง กินเกือบ

ตลอดเวลาไมคอยหยุด ถาปลาไมยอมกินอาหารแสดงวาปลาเริ่มมีอาการปวย แตถาชวงหนาหนาวท่ี

อุณหภูมิน้ําเย็น ปลาไมคอยกินอาหารถือวาเปนเรื่องท่ีปกติ 

9. ปลาเสียการทรงตัว เนื่องจากถุงลมผิดปกติ อาจทําใหปลาวายน้ําหมุนควงสวาน หรือวาย

น้ําหงายทองบังคับทิศทางไมได  

โรคที่พบบอยในการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 จากสาเหตุการเกิดโรคตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลว ในหัวขอนี้ขอยกตัวอยางโรคท่ีมักเกิดข้ึนบอยใน

การเลี้ยงปลาสวยงาม 3 กลุม ไดแก กลุมปลาทอง ปลาคารพ และกลุมปลาออกลูกเปนตัว ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้  

 1. โรคท่ีพบบอยในกลุมปลาทอง ไดแก โรคหนอนสมอ โรคเห็บปลา โรคจุดขาวหรืออ๊ิค โรค

เชื้อรา โรคครีบและหางเปอย โรคเหงือกอักเสบหรือเหงือกเนา โรคเวลเวทหรือโรคโอโอดิเนียม โรค

ทองบวม การเกิดฟองอากาศ โรคเสียการทรงตัว (วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ, 2543) 

2. โรคท่ีพบบอยในกลุมปลาคารพ แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก โรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อ 

และโรคท่ีไมไดเกิดจากการติดเชื้อ (นันทริกา ซันซ่ือ, 2553) 

2.1 โรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อ ไดแก การติดเชื้อแบคทีเรีย เชน โรคบวมน้ําหรือโรคไต แผล

เปอย (Furunculos หรือ Ulcer Disease) โรคตัวดาง (Columnaris Disease) โรคครีบติดเชื้อ

แบคทีเรียหรือหางเนา โรคเหงือกติดเชื้อแบคทีเรีย วัณโรคปลา การติดเชื้อรา (Fungus) เชน Body 

Slim Fungus และ Branchiomycosis การติดเชื้อไวรัส เชน ไวรัสปลาคารพ เชื้อไวรัส KHV      

(Koi Herpes Virus) เชื้อไวรัสชนิดนี้ จะทําลายระบบภูมิคุมกัน ของปลา จึงทําใหเกิดการติดเชื้อจาก 

แบคทีเรียไดงาย มีตุมพุพองเกิดข้ึนท่ีตัวปลา โรคนี้ไดระบาด ครั้งใหญในจังหวัด อิบารากิ ประเทศ



143 

ญี่ปุน การทําใหปลาคารพ ในประเทศญี่ปุนตายไปถึง 1,124 ตัน ธุรกิจเลี้ยงปลาคารพเสียหายคิดเปน

เงินสูงถึง 280 ลานเยน เม่ือป 2546 

2.2 โรคท่ีไมไดเกิดจากการติดเชื้อ ไดแก ทองผูกหรืออาหารไมยอย โรคถุงลม เนื้องอก  

ตาโปน ซ่ึงอาการของแตละโรคมีลักษณะ ดังนี้ (นันทริกา ซันซ่ือ, 2553) 

2.2.1 ทองผูกหรืออาหารไมยอย ปลา Koi ท่ีทองผูกหรือทุกขทรมานจากอาหารไม

ยอยมักจะไมคลองแคลว นอนอยูท่ีกนบอ และทองบวม สาเหตุมาจากการใหอาหารไมสมดุล อาหาร

ไมถูกกับปลา หรือใหอาหารมากเกิน ตองเปลี่ยนอาหารใหม จะเติมเกลือแมกนีเซียมซัลเฟต 1 ชอนชา

ตอน้ํา 5 แกลลอน ในถังพยาบาล ควรลดอาหารปลา 3-5 วันจนกวามันจะแข็งแรง ใหอาหารสดหรือ

อาหารแชแข็งตลอด 1 สัปดาห หลังจากนั้นเอาปลากลับลงบอ ควรสังเกตดูปลาใหดี เพราะอาการ

เหลานี้มีแนวโนมวาจะเกิดข้ึนอีก 

2.2.2 โรคถุงลม สังเกตจากการท่ีปลาวายน้ําไดไมเต็มท่ี โรคนี้สามารถวินิจฉัยไดงาย 

จากการเสียสมดุลในการวายไปขางใดขางหนึ่ง หรืออาจหงายทองเลย โรคนี้เกิดจากทองผูก การฟกซํ้า

ในระหวางสัมผัส การตอสู การผสมพันธุหรือจากการติดเชื้อแบคทีเรียท่ีมีสาเหตุมาจากคุณภาพน้ําไม

ดี สิ่งเหลานี้แกโดยการรักษาบริเวณทีฟกซํ้า แตปญหาคือไมสามารถตรวจดูแผลท้ังหมดได ถาสงสัยวา

อาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ก็ควรปรับปรุงคุณภาพของน้ํา และรักษาปลาดวยยาปฏิชีวนะ ถา

เกิดจากการทองผูก ควรเปลี่ยนอาหารปลาและสังเกตดูความเปลี่ยนแปลง 

เนื้องอก กอนบวม นูน หรือเนื้องอก ดูเหมือนเม็ดพุพอง หรือหูดสามารถเอาเนื้องอก

บางจุดออกได เนื้องอกบนเซลลผิวท่ีถูกยอมสีเปนอันตรายถึงตาย และสังเกตไดจากกอนท่ีหลัง     

เนื้องอกท่ีตับก็ถูกพบในปลา Koi และกอใหเกิดอาการทองบวม พอง เนื้องอกท้ังสองชนิดไมสามารถ

รักษาได 

2.2.3 ตาโปน โรคนี้ทําใหปลาตาโปนจากเบาตา และอาการนี้สังเกตไดงาย ปลาท่ีเปน

โรคมักอยูในน้ําท่ีคุณภาพไมดีและมีแรงกดดัน การรักษาอาจตองใชเวลาหลายวันถาจะพัฒนาคุณภาพ

ของน้ํา บางคนบอกวาควรงดใหอาหารปลา 2-3 วัน จนกวาบอจะไดรับการแกไข 

3. โรคท่ีพบบอยในกลุมปลาออกลูกเปนตัว  

 วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ (2545) อธิบายวา โรคท่ีพบบอยในกลุมปลาออกลูกเปนตัว 

แบงออกเปน 2 กลุมไดแก  

3.1 กลุมปลาหางนกยูง ไดแก โรคจุดขาว โรคสนิม โรคปลิงใส โรคท่ีเกิดจากหนอนสมอ 

โรคครีบและหางกรอน โรคตัวดาง และโรคตัวเปอย 
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3.2 โรคท่ีพบในกลุมปลาสอด ไดแก โรคครีบเนาหรือฟนรอท โรคเกล็ดตั้งหรือโรคทอง

บวม โรคจุดขาวหรืออ๊ิค โรคตัวดาง โรคท่ีเกิดจากหนอนสมอ โรคท่ีเกิดจากปลิงใส โรคเวลเวทหรือโรค

โอโอดิเนียม  

ยาและสารกําจัดปรสิตและเช้ือราในปลาสวยงาม 

การรักษาโรคปลาสวยงามนั้นมีหลายวิธี ผูเลี้ยงปลาควรเลือกใชใหถูกตองและเหมาะสม จะ

เกิดผลดีในการรักษาและประหยัดคาใชจาย ดังท่ี ศักดิ์ชัย ชูโชติ (2536) ไดแนะนําวิธีการรักษาโรค

ปลาน้ําจืด ดังนี้ 

1. การจุมปลาปวยลงในยาหรือสารเคมี ซ่ึงอยูในรูปของสารละลายท่ีมีความเขมขนสูง ใน

ระยะเวลาสั้น ๆ ไมควรเกิน 1 นาที วิธีนี้ตองระมัดระวังอยาใหปลาเกิดอันตรายข้ึนเนื่องจากความ

เขมขนของยา หรือสารเคมีสูงเกินไป หรือจุมปลานานเกินไป 

2. การแชปลาในระยะสั้น วิธีนี้ใชกับบอปลาท่ีมีขนาดเล็ก เชน กะละมัง หรือตูปลา ซ่ึง

สามารถถายเทน้ําไดสะดวก แชปลาปวยลงไปในสารละลาย หรือสารเคมีนานไมเกิน 1 ชั่วโมง 

3. การแชปลาระยะยาว วิธีนี้ทําไดโดยไมตองเปลี่ยนน้ํา เหมาะสําหรับบอเลี้ยงปลาท่ีขนาด

ใหญ เชนบอเลี้ยงปลาคารพท่ีมีการถายเทน้ํายาก เสียเวลานานและสิ้นเปลือง ปลาปวยจะถูกแชอยูใน

สารละลายหรือสารเคมีเจือจางตลอดไป โดยไมมีการถายเทน้ําท้ิง  

4. การผสมยาในอาหาร วิธีการผสมยาในอาหารปลาท่ีนิยมใชกันมี 2 วิธี ไดแก  

4.1 ผสมยาในอาหารกอนอัดเม็ด หรือกอนปนเปนกอน 

4.2 ละลายยาในน้ําแลวนําไปคลุกกับอาหาร ผึ่งใหแหง แลวนําอาหารไปใหปลากิน  

 5. การฉีดยา วิธีนี้สามารถใชกับปลาท่ีมีจํานวนนอย ๆ มีขนาดใหญ และราคาสูง เชน พอ แม

พันธุ ปลาคารพ ตําแหนงท่ีฉีดยาคือกลามเนื้อ ชองทอง และใตผิวหนัง การฉีดยาเขาชองทองมีความ

อันตรายมาก จําเปนตองใหสัตวแพทยหรือผูมีความชํานาญเปนผูดําเนินการ แตจะใหการรักษาท่ีไดผล

รวดเร็ว และยาคงอยูในตัวปลาไดนาน การฉีดยาเขากลามเนื้อทําไดสะดวก แตจะใหผลการรักษาท่ีชา

กวา 

การรักษาปลาท่ีปวยหรือติดเชื้อปรสิตในปลาสวยงามนั้น การรักษาท่ัวไปควรทราบถึงสาเหตุ

กอนจึงพิจารณาเลือกใชยา โรคท่ีเกิดจากปรสิตในสัตวน้ํา มีท้ังปรสิตภายในและภายนอก โดยปรสิต  

1 ชนิด สามารถใชยาและสารเคมีไดหลายชนิด และยาหนึ่งชนิดก็สามารถรักษาปรสิตไดหลากหลาย

เชนกัน ซ่ึงจะมีระยะเวลาท่ีรักษาและการใหยาท่ีแตกตางกันไป ข้ึนกับวงชีวิตของปรสิตชนิดนั้น ๆ มี 

แนวทางการรักษาท่ัวไป แสดงไวในตารางท่ี 7.1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7.1 การรักษาโรคปรสิตท่ีสําคัญในปลา 

 

ปรสิต ยาและสารเคมีท่ีสามารถใช 

จุดขาว  เกลือ ฟอรมาลิน, มาลาไคท กรีน และการเพ่ิมอุณหภูมิ 

ปลิงใส คอปเปอร ซัลเฟต, มาลาไคท กรีน, ไตรคลอฟอน (Dipterex) 

โปรโตซัวภายนอก (Velvet) ฟอรมาลิน หรือ มาลาไคท กรีน หรือท้ังสองชนิดรวมกัน เกลือ  

ดางทับทิม 

เห็บปลาและตัวออนแมลงท่ี

เหงือก 

ฟอรมาลิน, ดางทับทิม, metriphonate 

หนอนสมอ ไตรคลอฟอน (Dipterex) ใชปากคีบเอาพยาธิออกจากตัวปลา 

รวมท้ังใชยาฆาเชื้อในบอกอนการเลี้ยงครั้งตอไป อาจจําเปนตอง

ใชยาปฏิชีวนะปองกันการติดเชื้อแทรกซอน ถาปลามีแผลตามตัว 

ตัวออนของพยาธิตัวแบน ออรการโนฟอสเฟต (Organophosphate) 

Hexamita และ Spironucleus Metronidazonle 

ปรสิตในเลือด หากเปนกลุมพยาธิตัวแบนอาจใช Praziquantel แตหากเปน

ปรสิตกลุมอ่ืน การรักษาไมดีนัก 

พยาธิตัวกลมและพยาธิหัวเข็ม

หมุด 

Levamizole, Fenbendazole, Piperazine รวมกับการนําปลา

ตายออก 

พยาธิตัวตืด Praziquantel 

พยาธิตัวแบน การรักษาสวนใหญมักไมไดผล อาจใช Praziquantel แต

ผลการรักษาไมแนนอน 

 

ท่ีมา : นันทริกา ซันซ่ือ (2553) 

 

บทสรุป 
สาเหตุการเกิดโรคของปลาสวยงามนั้น มีหลายประการไดแก ปญหาคุณภาพน้ํา เชน น้ําเสีย

จากอาหารท่ีตกคางมากทําใหน้ําเนาเหม็น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ํา ท่ีปลาอาศัยอยูอยาง

รวดเร็ว สงผลใหปลาออนเพลียและภูมิคุมกันลดลง การเกิดกาซคารบอนไดออกไซดและแอมโมเนียท่ี

เปนพิษตอปลา อาหารปลาท่ีมีชีวิตอาจเปนพาหะนําเชื้อโรคไดเชนกัน เชน การเกิดโรคหนอนสมอ 

และโรคจุดขาว รวมท้ังการใชเครื่องมือและอุปกรณรวมกับปลาท่ีเปนโรคจะเปนสาเหตุทําใหเกิดโรค
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ได สาเหตุการเกิดโรคในปลาสวยงามนั้น แบงเปนสาเหตุการเกิดโรคได 7 กลุมใหญ ๆ ไดแก สาเหตุท่ี

เกิดจากแบคทีเรีย ประกอบดวย วัณโรคปลา โรคทองบวม โรคครีบกรอน โรคตัวดาง โรคแผลลําตัว 

สาเหตุท่ีเกิดจากปรสิต ไดแก โรคเห็บระฆัง โรคตกเลือดตามผิวหนัง โรคเมือกขุน โรคจุดขาว หรือ 

“โรคอ๊ิก” โรคเตตราไอมีนา โรคโอโอดิเนียม โรคสปอรโรซัว สาเหตุท่ีเกิดจากพยาธิภายใน ไดแก 

พยาธิตัวแบน พยาธิตัวตืด พยาธิตัวกลม พยาธิหัวหนาม และโรคพยาธิปลิงใส สาเหตุจากกลุมครัสเต

เซียนมี 2 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมโคพีโพดา และกลุมบาชิยูแรน เชน โรคหนอนสมอ และโรคเหบ็ปลา 

สาเหตุจากเชื้อไวรัสไดแก โรคแสนปม โรค Koi Herpes Virus โรคท่ีเกิดจากเชื้อรา สวนโรคปลาท่ีเกิด

จากสาเหตุอ่ืน ๆ ไดแก ปญหาการกัดกันของปลา และความผิดปกติของกระเพาะลม เปนตน 
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คําถามทายบท 
 

1. จงบอกอาการท่ีปลาเริ่มแสดงอาการผิดปกติหรือปวย 5 ขอ 

2. จงบอกชนิดของเชื้อโรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในปลาสวยงาม 3 ชนิด 

3. จงบอกชนิดของเชื้อโรคท่ีเกิดจากเชื้อปรสิตในปลาสวยงาม 3 ชนิด 

4. จงบอกชนิดของเชื้อโรคท่ีเกิดจากพยาธิภายใน 3 ชนิด 

5. บอกชนิดของเชื้อโรคท่ีเกิดจากกลุมครัสเตเซียน 2 ชนิด 

6. จงบอกชนิดของเชื้อโรคท่ีเกิดจากไวรัสและเชื้อราในปลาสวยงามอยางละ 1 ชนิด  

7. จงบอกโรคท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ ในปลาสวยงาม 3 ชนิด 

8. จงอธิบายวิธีการรักษาปลาสวยงามท่ีปวยดวยโรคจุดขาว 

9. การปองกันการเกิดโรคในปลาสวยงามชวงหนาหนาว สามารถทําไดโดยวิธีใด 

10. ยาหรือสารเคมีชนิดใดท่ีสามารถรักษาและปองกันโรคจากโปรโตซัวไดดีท่ีสุด 

11. หากปลาสวยงามเกิดการติดเชื้อโรคกลุมหนอนสมอ จะสามารถใชฟอรมาลีนในการรักษา

ไดหรือไม เพราะเหตุใด 

12. กรณีท่ีปลาคารพหรือปลาอะโรวานา ติดเชื้อแบคทีเรีย จะมีวิธีการรักษาอยางไรจึงจะ

เหมาะสมท่ีสุด 
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