
วธีิการตรวจสอบโรคปลาดุก 

สาเหตุท่ีท าให้ปลาดุกเป็นโรคนั้น เน่ืองมาจากปลาเครียดและอ่อนแอ ท าให้เช้ือแบคทีเรียเขา้สู่ตวั
ปลา แสดงพิษออกมาไดง่้ายข้ึน ซ่ึงสาเหตุดงักล่าวนั้น มกัเกิดข้ึนเพราะ 

1. น ้าเสีย หรือกน้บ่อมีเศษอาหารเน่าเสียหมกัหมมอยูม่าก 
2. การปล่อยปลามีจ านวนมากเกินไปในบ่อเดียวกนั 
3. โปรโตซวั เช้ือรา แบคทีเรีย ไวรัส 
4. ปลาขาดธาตุอาหาร และมีอาหารไม่เพียงพอในการเล้ียง 

สามารถแบ่งอาการของโรคปลาดุกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดงัน้ี  
1. การติดเช้ือจากแบคทีเรีย จะมีการตกเลือด มีแผลตามล าตวัและครีบ ครีบกร่อน ตาขุ่น หนวด หงิก 

กกหูบวม ทอ้งบวมมีน ้าในช่องทอ้ง กินอาหารนอ้ยลงหรือไม่กินอาหาร ลอยตวั  
2. อาการจากปรสิตเขา้เกาะตวัปลา จะมีเมือกมาก มีแผลตามล าตวั ตกเลือด ครีบเป่ือย จุดสีขาว ตาม

ล าตวั สีตามล าตวัซีดหรือเขม้ผดิปกติ เหงือกซีดวา่ยน ้าทุรนทุราย ควงสวา่นหรือไม่ตรงทิศทาง  
3. อาการจากอาหารมีคุณภาพไม่เหมาะสม คือ ขาดวิตามินบีกะโหลกร้าว บริเวณใตค้างจะมี การตก

เลือด ตวัคด กินอาหารนอ้ยลงถา้ขาด วติามินบีปลาจะวา่ยน ้าตวัเกรงและชกักระตุก 
 4. อาการจากคุณภาพน ้ าในบ่อไม่ดี ปลาจะวา่ยน ้ าข้ึนลงเร็วกวา่ปกติลอยหวัครีบกร่อนเป่ือย หนวด

หงิก เหงือกซีดและบวม ล าตวัซีดไม่กิน อาหาร ทอ้งบวม มีแผลตามตวั 
 

ลกัษณะของปลาดุกที่ป่วยเป็นโรค 
ลกัษณะทีส่ามารถสังเกตได้จากภายนอก 

1. กินอาหารลดลงหรือไม่กินอาหาร 
2. พฤติกรรมการวา่ยน ้ าผิดปกติ เช่น การวา่ยน ้ าควงสวา่น วา่ยหงายทอ้ง วา่ยน ้ าไร้ทิศทาง ชอบเอา

ตวัถูกบัตูห้รือวสัดุอ่ืน ชอบแยกจากฝงู 
3. ความผิดปกติตามอวยัวะต่าง ๆ เช่น ครีบกร่อน มีแผลตามตวั สีซีดหรือเปล่ียนไป เช่นสีเหลือง

หรือคล ้ามีขลุยหรือปุยขาวเกาะตามตวั มีจุดตกเลือดตามล าตวั ตาโปน ตาขาวขุ่น ตาหลุด มีเมือกมาก เหงือก
กร่อน มีส่ิงสกปรกเกาะตามเหงือก หนวดกุด ทอ้งหรือโคนครีบบวม ลกัษณะท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากภายใน 
มีของเหลวสะสมในช่องทอ้ง อาจมีสีใส เหลืองหรือมีเลือดปน ตบัหรือมา้มมีสีซีด มีจุดขาวหรือด าตาม
อวยัวะภายในต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 



โรคที่เกดิจากปรสิตภายนอก 
ปลงิใส 

 

 

 

 

 

 

เห็บระฆงั 

 

 

 

 

 

 

จุดขาว 

 

 

 

 

 

 

อาการหรือลกัษณะความผดิปกติ 
ครีบของปลากร่อน มีแผลตกเลือดตามผิวหนงั อาจมีบาดแผลตามล าตวั ปลาขบัเมือกออกมามาก

บริเวณเหงือกและผิวหนงั ในปลาขนาดใหญ่อาจท าให้เกิดการระคายเคือง วา่ยน ้ าผิดปกติ ไม่ค่อยกินอาหาร 
ถา้เกิดในปลาขนาดเล็กลูกปลาจะแสดงอการลอยหวั กินอาหารลดลง วา่ยน ้ า เช่ืองช้าและทยอยตายเป็น
จ านวนมาก 

 
 
 
 



โรคที่เกดิจากการตดิเช้ือแบคทีเรีย 
โรคตัวด่าง 

 

 

 

 

 

 

สาเหตุ 

เกิดจากแบคทีเรียท่อนยาว (แฟคซิแบคเตอร์ คอลมันารีส) มกัเกิดในช่วงคุณภาพน ้ า เกิดการเปล่ียน

อยา่งรวดเร็ว จะท าความเสียหายมากในลูกปลาอายุ 20-45 วนั 

อาการหรือลกัษณะความผดิปกติ   
ในปลาขนาดใหญ่ปลากินอาหารน้อยลง บางส่วนของผิวมีสีซีดหรือขาวเป็นป้ืนชัดเจนหรือมี

บาดแผลหลุมลึกตามล าตวั ปลาวา่ยน ้ า เช่ืองชา้ท่ีผิวน ้ า ทยอยตายเร่ือย ๆ และจะตายมากอยา่งรวดเร็วในช่วง
ท่ีคุณภาพน ้าไม่ดี 

ในปลาขนาดเล็ก ลูกปลาจะแสดงอการลอยหัว กินอาหารลดลง วา่ยน ้ าเช่ืองชา้ ผิวหนงัมีสีขาวเป็น
ป้ืน หรือหนวดกุด ตวัตั้งตรงท่ีผวิน ้าและทยอยตายเป็นจ านวนมาก 
 

โรคกกหูบวม ท้องบวมน า้ 
 
 
 
 
 
 
สาเหตุ 

เกิดจากแบคทีเรียท่อนสั้น (Aeromonas hydrophila) เม่ือท าการแยกเช้ือจากตบัหรือมา้ม สามารถพบ
แบคทีเรียจ านวนมาก และมีสาเหตุโน้มน ามาจาก การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม เช่น ฝนตก อากาศ
เปล่ียนโดยเฉพาะช่วงน ้าหลากหรือปลายฝนตน้หนาว ท าใหป้ลาอ่อนแอ เกิดโรคง่าย 
อาการหรือลกัษณะความผดิปกติ 

สามารถเกิดข้ึนไดท้ั้ง ในปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ปลาท่ีเกิดโรคจะแสดงอาการทอ้งบวมน ้ า 
บริเวณครีบหู บวมโต หนวดกุดหรืออาจมีบาดแผลและจุดตกเลือดตามล าตวั เม่ือผา่ช่องทอ้งจะมีน ้ าสีเหลือง
ทะลกัออกมาเป็นจ านวนมาก ตบัมีสีซีด 



โรคที่ไม่ได้เกดิจากการตดิเช้ือ 
โรคทีเ่กดิจากการขาดวติามินซี 
 
 
 
 
 
 
 
อาการหรือลกัษณะความผดิปกติ 

ตวัคดงอ คอพบั หวักะโหลกเป็นรู กะโหลกร้าว มีแผลระหวา่งคอ ปลาจะตายจ านวนมากระหวา่ง
การจบัหรือขนส่ง 

 
โรคดีซ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหตุ  
เกิดจากปลากินอาหารท่ีมีไขมนัท่ีเหมน็หืน เช่น คอไก่ ไส้ไก่หรือเศษเคร่ืองในสัตวท่ี์เน่าหรือเก็บไว้

นาน รวมทั้งอาหารส าเร็จรูปท่ีช้ืน หรือเก็บไวใ้นท่ีๆ มีความร้อนสูง 
อาการหรือลกัษณะความผดิปกติ 

ล าตวัโดยเฉพาะส่วนทอ้งมีสีเหลือง ภายในช่องทอ้งจะมีของเหลวสีเหลืองสะสมอยู ่ ไขมนัสะสม
ภายใน ผนงัช่องทอ้ง รวมทั้งล าไส้ มีสีเหลือง ถุงน ้าดีมีสีเขม้ หากคุณภาพน ้ าไม่ดีและอุณหภูมิของน ้ าสูงปลา
จะทยอยตายเป็นจ านวนมาก 
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