
โรคสตัวน์ ้ากบัคน กองวิจยัและพฒันาสขุภาพสตัวน์ ้า 

กรมประมง

โรคอะมบีำ

อะมีบำท่ีพบในปลำยังไมม่ีรำยงำนว่ำ

มีอันตรำยถึงคน แต่ถำ้อะมีบำชนิด 

Naegleria fowleri เขำ้สู่ร่ำงกำยคน 

โดยตรงจำกกำรส ำลักน ำ้ มีผลท ำให้

โพรงจมกูอักเสบ สมองและเย่ือหุม้

สมองอักเสบ ส่วนกำรสัมผัสกับ

อะมีบำชนิด Acanthamoebo spp. ท ำ

ใหเ้กิดอำกำรตำอักเสบ กำรติดเชื้อท่ี

ไซนสั และเมื่ออะมีบำแพร่เขำ้สู่กระแส

เ ลือดอำจแพร่ไปยังสมอง ท ำ ให้

สมองอักเสบ เป็นฝีหรือเนือ้งอกได้

โรคพยำธิใบไม้

พยำธิใบไมท้ี่ติดต่อถึงคนได ้คือ พยำธิใบไม ้

ระยะเมตำเซอคำเรีย โดยกำรบริโภคอำหำรดิบ

หรือสกุๆ ดิบๆ เช่น ปลำดิบ ปลำรำ้ ปลำสม้ 

ปูดอง อำกำรที่ เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับชนิดของ

พยำธิใบไม ้เช่น เกิดกำรอดุตันกำรไหลเวียน

ของเลือด เ บ่ืออำหำร เ ป็นไข ้ส ูงๆ ต ่ำๆ

ทอ้งเสีย ถ่ำยเหลว ทอ้งอืด ทอ้งบวม ตับโต 

น ำ้หนกัลด ซบูผอม พงุโร ขำบวม กำรป้องกัน

โรคนี้ท ำไดโ้ดยบริโภคอำหำรสัตว์น ำ้ที่ปรงุสกุ

แลว้เท่ำนัน้

โรควณัโรค

กำรก่อโรคในคน ผ่ำนบำดแผลตำมผิวหนงัเมื่อสัมผัสกับ

ปลำที่เป็นวัณโรคปลำหรือน ำ้ที่มีเชื้อมัยโคแบคทีเรียมอยู่ 

อำจเกิดกำรติดเชื้อเป็นแผลเร้ือรังมีสีแดงคล ำ้นนูบริเวณ

ผิวหนงั โดยเฉพำะบริเวณขอ้ต่อและง่ำมนิ้วโรคนี้สำมำรถ

รักษำใหห้ำยไดโ้ดยกำรใชย้ำปฏิชีวนะอย่ำงต่อเนือ่งภำยใต้

กำรดแูลของแพทย์



โรคท่ีพบใน

ปลาสวยงาม

โรคจดุขาว

สำเหตเุกิดจำกปรสิตเซลลเ์ดียวขนำดเล็กมีขนเล็กๆ รอบๆ ตัวมี

นวิเคลียสเป็นรปูเกือกมำ้ ช่ือ lchithyopthirius multifilis หรือ อ๊ิก (Ich) 

ปลำป่วยมีจดุขำวกระจำยตำมล ำตัว พบโรคนี้ระบำดมำกในช่วง ท่ี

สภำพอำกำศและน ำ้มีอณุหภมูิต ำ่ ประมำณ 25-26 °C พบในปลำ

สวยงำมหลำยชนดิ เชน่ ปลำทอง ปลำออสกำร ์ปลำหมอสี 

ปลำคำรพ์ ปลำตะพัด 

โรคตวัเป่ือย 

มีสำเหตจุำกปรสิตขนำดเล็กมำก มีขนเล็กๆรอบตัว 

ชื่อ เททรำไฮมีนำ (Tetrahymena sp.) พบมำกใน 

ปลำหำงนกยงู ปลำป่วยมีผิวต่ำงขำวและแผลเป่ือย

เนื่องจำกปรสิตไปท ำลำยเซลล์ผิวหนัง กลำ้มเนื้อ 

อวัยวะภำยในตำ่งๆ ตำ สมอง อัตรำกำรตำยสงู 

โรคข้ีขาวหรอื โรคตกหมอก 

พบมำกในปลำปอมปำดัวร ์มีสำเหตจุำกปรสิตเซลลเ์ดียวขนำดเล็ก เช่น 

เฮกซะมีตำ้ (Hexamita sp.) นอกจำกนี้อำจมีสำเหตจุำกกำรท่ีปลำไดรั้บ

อำหำรท่ีมีคณุภำพไมด่ี ปลำปวยจะมีอจุจำระเป็นสีขำว ไมกิ่นอำหำร ซบูผอม 

และมีเมือกปกคลมุตำมล ำตัวมำก รวมกลุม่กันตำมพ้ืนตู ้อัตรำกำรตำยสงู 
กองวิจยัและพฒันาสขุภาพสตัวน์ ้า 

กรมประมง



โรคติดเช้ือแบคทีเรยี 

เป็นโรคติดเชื้อแทรกซอ้น หลังจำกที่ปลำเครียด  

และอ่อนแอ ลักษณะอำกำรของปลำป่วย มีแผล

เลือดออก แผลเป่ือยตำมผิวตัว เกล็ดตั้ง มีน ำ้เลือด 

น ำ้เหลืองสะสมในชอ่งทอ้ง ตบั มำ้ม ไตบวม 

โรคปรสิตปลิงใส เห็บปลา และหนอนสมอ

พบมำกในปลำสวยงำมหลำยชนดิ เชน่ ปลำทอง ปลำคำรพ์ 

ปลำตะพดั ปลำหมอสี ท ำใหป้ลำมอีำกำรระคำยเคืองมแีผล

เลือดออกและตดิเชือ้โรคอื่นแทรกซอ้นไดง้ำ่ย 

โรคติดเช้ือไวรสั 

พบไดใ้นปลำคำร์พและปลำทอง ในปลำคำร์พ มีอำกำรแผล

เลือดออกเป็นจดุแดงจ ้ำๆ กระจำยทัว่ตัว ส่วนในปลำทอง 

พบไดใ้นหลำยสำยพันธุ ์แต่พบอำกำรนี้ไดช้ดัเจน ในปลำทอง

รักเร่ สิงห์ด ำ ปลำป่วยว่ำยน ้ำรวมกลุ่มลอยตัวที่ผิวน ้ำ ไต 

มำ้มซีดและบวม อตัรำกำรตำยสงู พบโรคนีร้ะบำดมำกในชว่ง

อณุหภมูนิ ำ้ต ำ่ 

โรคท่ีพบใน

ปลาสวยงาม

กองวิจยัและพฒันาสขุภาพสตัวน์ ้า 

กรมประมง



กองวิจยัและพฒันาสขุภาพสตัวน์ ้า

กรมประมง

อาการผิดปกติอ่ืนๆ 

โรคทอ้งบวม 

เกิดไดจ้ำกหลำยสำเหต ุแต่ท่ีพบมำกคือกำรติดเชื้อโรคใน

ระบบทำงเดินอำหำร ถงุลม เนื่องจำกกำรไดร้ับอำหำรท่ีไม่

มีคณุภำพ เน่ำเสีย มีเชื้อโรคปนเป้ือนหรือไดร้ับอำหำรผิด

ประเภท กำรป้องกัน ควรเขม้งวดเร่ืองควำมสะอำดระบบ

กำรจัดกำรฟำร์มและสขุอนำมัยฟำร์มท่ีดี คณุภำพของ

อำหำร กำรรกัษำท ำตำมสำเหตุ

โรคท่ีพบใน

ปลาสวยงาม



กองวิจยัและพฒันาสขุภาพสตัวน์ ้า

กรมประมง

อาการผิดปกติอ่ืนๆ โรคท่ีพบใน

ปลาสวยงาม

ตาเป็นฝ้าขาว 

ตำโปน เกิดขึ้นไดห้ลำยสำเหต ุเช่น คณุภำพน ำ้ ปรสิต 

หรือตดิเชื้อแบคทีเรีย หรือผลจำกกำรใชย้ำหรือสำรเคมี 

อำกำรตำฝ้ำ ท่ีเกิดขึ้นใหม่ๆ อำจหำยเป็นปกติไดเ้มื่อรีบ

รักษำตำมสำเหตแุละควบคมุคณุภำพน ้ำใหเ้หมำะสม

กรณีท่ีรักษำไม่ตรงตำมสำเหต ุจะย่ิงท ำใหป้ลำมีอำกำร

ตำบวมโปนถลนออกกมำและหลดุไปในท่ีสดุ 



กองวิจยัและพฒันาสขุภาพสตัวน์ ้า

กรมประมง

อาการผิดปกติอ่ืนๆ โรคท่ีพบใน

ปลาสวยงาม

การว่ายน ้าหงายทอ้ง 

พบมำกในตระกลูปลำทองและปลำหมอสีที่มีอำยมุำกและมีขนำดใหญ่ 

เนื่องจำกปลำกลุ่มนี้มีร ูปร่ำงกลม สั้น ต ำแหน่งที่ตั้งของถุงลม

ผิดปกติไดง้ำ่ย กำรรักษำ จะไดผ้ลในปลำที่เร่ิมมีอำกำรใหม่ๆ โดยใช ้

เกลือแกง 300-500 กรัมต่อน ำ้ 100 ลิตร เมื่อเปลี่ยนถ่ำยน ำ้ใหใ้ส่

เกลือซ ้ำในอัตรำเดิม จัดอปุกรณ์ช่วยพยงุตัวปลำจะช่วยใหอ้ำกำร

ทเุลำลงจนหำยไปได ้กรณีที่ไม่สำมำรถรักษำใหห้ำยได ้ถำ้ปลำยังคง

กินอำหำรจะมชีวิีตอยู่ไดน้ำน 



กองวิจยัและพฒันาสขุภาพสตัวน์ ้า

กรมประมง

อาการผิดปกติอ่ืนๆ โรคท่ีพบใน

ปลาสวยงาม

จงอยปากบวม เจ่อ ตวัคดงอ 

เป็นอำกำรที่เกิดจำกว่ำยน ำ้ไปชนตูก้ระจกอย่ำงรนุแรง พบมำก

ในปลำตะพัด ปลำหมอสี สำมำรถใชย้ำเหลืองอะควิฟลำวิน

(Acriflavin) ระหว่ำงกำรขนส่งเคลื่อนยำ้ยปลำ เพ่ือลดกำร

อักเสบระหว่ำงกำรขนส่งเคลื่อนยำ้ย และกำรติดเชื้อแทรกซอ้น 

แตร่ปูทรงปำกหรือล ำตวั อำจไมห่ำยเป็นปกติได ้



กองวิจยัและพฒันาสขุภาพสตัวน์ ้า 

กรมประมง

อาการผิดปกติอ่ืนๆ 

การเกิดเน้ืองอก ภายนอกและภายในตวั 

เกิดไดจ้ำกหลำยสำเหต ุเช่น ควำมผิดปกติทำง

พันธกุรรม กำรใชย้ำและสำรเคมีท่ีมำกเกินไปโดย

ไมจ่ ำเป็น ยังไมม่ีวิธีกำรรักษำท่ีมีประสิทธิกำพ

ล าไสส้่วนปลายทะลกัออกมาทางรกูน้ 

พบมำกในปลำเพศเมียท่ีมีไขเ่ต็มทอ้ง หรือติด

เชื้อในล ำไสม้ีผลท ำใหล้ ำไสท้ะลกัออกมำ กำร

ป้องกันอำจท ำไดโ้ดยกำรรีดไขท้ิ่งเป็นระยะๆ 

หรือใชย้ำฆำ่เชื้อ

การมีอวยัวะมากเกินปกติหรือขาดหาย 

เช่น มี 2 หัว 2 หำง ครีบกดุ หนำ้สั้น ตัวสั้น 

มีสำเหตุจำกควำมผิดปกติทำงพันธุกรรม 

เป็นลักษณะท่ีแปลกตำและมีจ ำนวนไม่มำกนัก 

จึง เ ป็นท่ีต ้องกำรสะสมของนัก เ ล้ียงปลำ

ทั้งหลำย

โรคท่ีพบใน

ปลาสวยงาม




