
อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
Ruminant Medicine

วีรพล ทวีนันท
หนวยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปรสิตที่สําคัญในโคนม



คํานํา 
 
 เอกสารการสอนชุดนี้ถูกเรียบเรียงขึ้น เพื่อประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชา อายุรศาสตรสัตวเคี้ยว
เอื้อง (Ruminant Medicine) สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในสวน
ของปรสิตในโคนม โดยไดกลาวถึงปรสิตที่สําคัญทั้งในสวนของหนอนพยาธิ และโปรโตซัว โดยผูเขียนไดเรียบเรียง
จากตําราหลายเลม จากรายช่ือเอกสารอางอิงดานทาย หากมีคําติชม ประการใด เก่ียวกับเอกสารชุดนี้  ผูเขียนขอ
นอมรับดวยความยินดีย่ิง เพื่อจะไดปรับปรุงใหดย่ิีงขึ้น 
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สารบัญ 
 

ปรสิตที่พบในทางเดินอาหาร, 1 
 พยาธิใบไมในกระเพาะอาหาร, 1 
 พยาธิตัวกลมที่พบในทางเดินอาหาร, 2 
  พยาธิในกระเพาะอาหาร (พยาธิเสนลวด), 2 
   Haemonchus contortus และ Haemonchus placei, 2 
   Mecistocirrus digitatus, 2  
  พยาธิเม็ดตุม (Nodular worm), 3 
   Oesophagostomum radiatum, 3 
  พยาธิปากขอของโค (Hookworm), 4 
   Bunostomum phlebotomum, 4 
  พยาธิไสเดือน (cattle roundworm), 4 
   Toxocara (syn.Neoascaris) vitulorum, 4 
  พยาธิแสมา (Whipmorm), 5 
   Trichuris ovis และ Trichuris globulosa, 5 
  พยาธิเสนดาย (Intestine threadworm), 6 
   Strongyloides papillosus, 6 
  การรักษาโรคจากหนอนพยาธิตัวกลม, 7 
ปรสิตที่พบในอวัยวะอื่นๆ, 8 
  พยาธิใบไมในตับ, 8 
   Fasciola gigantica, 8 
ปรสิตที่พบในระบบไหลเวียนเลือด, 9 
   ทริปปาโนโซมา อีแวนซัย (Trypanosoma evansi), 9 
   อะนาพลาสมา (Anaplasma), 9 
   บาบีเซีย (Babesia), 10 
   ไทเลอเรีย (Theileria), 12 
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๑

 

ปรสิตทีส่ําคัญในโคนม 
 

ปรสิตที่พบในทางเดินอาหาร 
พยาธิใบไมในกระเพาะอาหาร 
ตําแหนง ตัวเต็มวัยอาศัยอยูในกระเพาะหมัก (rumen) ตัว
เยาววัยอาศัยอยูที่ลําไสเล็ก 
 พยาธิใบไมที่อาศัยอยูในทางเดินอาหารของโค 
กระบือ แพะ แกะ มีหลายชนิด มีลักษณะลําตัวหนา (รูปที่ 1) 
มีเวนทรัลซัคเคอรอยูดานทายลําตัว และมีขนาดใหญ 
แข็งแรง มีออรัลซัคเคอรเล็ก ตัวอยางพยาธิเหลานี้ ไดแก 
Paramphistomum Cotylophoron Gygantocotyl 
Gastrothylax และ Fischoederius เปนตน 
 พยาธิใบไมเหลานี้มีวงจรชีวิตเปนแบบ ทางออม 
โดยมีหอยน้ําจืดพวก Indoplanorbis หรือ Lymnea เปน
โฮสตก่ึงกลาง สัตวติดโรคโดยกินพวก วัชพืชน้ําหรือน้ําที่มี
เมตาเซอรคาเรียเขาไป ตัวแกเต็มวัยมักไมคอยกอโรคนัก 
(ในเขต endemic area โคอาจติดโรคมากถึง 80 
เปอรเซ็นตของฝูง) แตตัวเยาววัยอาจกอโรคได หากมี
จํานวนมาก โดยเฉพาะเมื่อมันออกจากคราบที่ลําไสเล็ก ทํา
ใหเกิดลําไสอักเสบ มักพบในชวงปลายหนารอน 
 

 
รูปที ่1 พยาธิใบไมในกระเพาะอาหาร (ภาพโดย วีรพล ทวีนันท) 

 

อาการทางคลินิก 

 ลําไสอักเสบ พรอมกับมีอาการทองเสีย โปรตีนใน
เลือดต่ํา ออนเพลีย โดยเฉพาะในชวงที่พยาธิตัวเยาววัยอยู
ในลําไสเล็กและมักพบอาการในลูกโค  สําหรับพยาธิตัวเต็ม
วัยนั้นไมคอยจะกอโรค 

ความสําคัญ 

 อาการทองเสียอยางแรง และการออนเพลีย 
เนื่องจากตัวเยาววัยของพยาธิอาจทําใหสัตวถึงตายได 

การวินิจฉัย 

 โดยการตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระ  (รูปที่ 2) 
การพบตัวเยาววัยปนออกมากับอุจจาระ รวมทั้งประวัติ
การเกิดโรคระบาดมากอน 

 

  
รูปที ่2 ไขพยาธิใบไมในกระเพาะอาหาร (Soulsby, 1982) 

การรักษา 

 Niclosamide 90 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม    
Resorantel 65 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  
Triclabendazole 12 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  
Albendazole 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  

การปองกัน 

 หลีกเลี่ยงการติดพยาธิ โดยไมปลอยสัตวไป
หากินบริเวณแหลงน้ําที่มีโรคระบาด 
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พยาธิตัวกลมที่พบในทางเดินอาหาร 
พยาธิในกระเพาะอาหาร 

พยาธิฮีมอนคุส (Haemonchus contortus และ 
Haemonchus placei) 

ตําแหนง กระเพาะแท (abomasum) 

ลักษณะทั่วไป 

 พยาธิตัวนี้มีช่ือเรียกวา พยาธิเสนลวด (wire 
worm) หรือพยาธิสีแดงในกระเพาะ (red stomach-worm) 
ของ สัตวเคี้ยวเอื้อง ลําตัวยาว 10-20 มิลลิเมตร  มีสีแดง
ในขณะสด สวนทายตัวผูมีเบอรซา มีสปคูลรูปตะขอ ตัวเมีย
มีลักษณะของ barber’s pole worm เนื่องจากมีมดลูกสีขาว
พันรอบลําไสสแีดง ทําใหมองดูคลายเครื่องหมายรานตัด
ผม วงจรชีวิตเปน แบบตรงเหมือนพยาธิสตรองกายทั่วไป 
ระยะกอนปรากฏประมาณ 19-21 วัน 

อาการทางคลินิก 

 เนื่องจากพยาธิตัวนี้ดูดเลือด มันจึงทําใหสัตวเกิด
โลหิตจาง มีการบวมน้ําโดยเฉพาะใตคาง (bottle jaw) ขน
หยาบ น้ําหนักลด หรือการเจริญเติบโตชาลง 

ความสําคัญ 

 พยาธิฮีมอนคุส พบไดมากและมีความสําคัญมาก
ในการกอโรคในสัตวเคี้ยวเอื้อง ในรายติดพยาธิจํานวนมาก 
ทําใหถึง ตายได โดยเฉพาะในสัตวอายุนอย และในราย
เร้ือรัง ทําใหเกิดโลหิตจาง โปรตีนในเลือดต่ํา และซูบผอม 

การวินิจฉัย 

 ตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระในรายเฉียบพลัน สัตว
อาจตายกอนจะตรวจพบไขพยาธิ และวินิจฉัยโดยการผา
ซาก 

การรักษาและการปองกัน 

 ดูในสวนการรักษาหนอนพยาธิตัวกลม 
 

พยาธิเมซิสโตเซอรัส (Mecistocirrus digitatus) 

ตําแหนง  กระเพาะอาหารสวน abomasum ของสัตวเคี้ยว
เอื้อง อาจพบไดในสกุร 

ลักษณะทั่วไป 

 ลักษณะสวนใหญคลายพยาธิฮีมอนคุส ตัว
เมียมีลักษณะ barber’s pole เชนกัน แตวัลวาอยูหาง
จากดานทายเขามาแค 0.6-0.9 มิลลิเมตร และไมมี 
vulvar flap เบอรซาของตัวผูมี dorsal lobe อยูตรง
กลาง (symmetrical) 
 มีสปคูลยาวผอมคลายแส เปนพยาธิที่ดูด
เลือดเชนกัน 
 

 
รูปที ่3 ไขพยาธิเมซิสโตเซอรัส (Soulsby, 1982) 

 

อาการทางคลินิก 

 ในรายเฉียบพลัน ทําใหเกิดโลหิตจาง 
ออนเพลีย การเจริญเติบโตลดลง และอาจถึงตาย ใน
รายเรื้อรังทําใหเกิดการบวมน้ํา และน้ําหนักลด 

ความสําคัญ 

 M. digitatus กอโรคมากในลูกสัตว การกอ
โรคจะคลายกับ พยาธิฮีมอนคุส และมักพบ การเกิด
พยาธิทั้งสองชนิดนี้รวมกัน 

การวินิจฉัย 

 การตรวจหาไขพยาธิสตรองกายในอุจจาระ  
(รูปที่ 3) ตัวแกอาจพบหลังจาก การผาซาก 

การรักษาและปองกัน 

 ดูในสวนการรักษาหนอนพยาธิตัวกลม 
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พยาธิเม็ดตุม Nodular worm 

Oesophagostomum radiatum 

ตําแหนง  ตัวแกอาศัยอยูในลําไสใหญ (caecum และ 
colon) ตัวออนอาศัยในเม็ดตุม บริเวณระหวางลําไสเล็กกับ
ไสตรง 

ลักษณะทั่วไป 

 วงจรชีวิตแบบตรง  ตัวออนที่ถูกกินเขาไปจะไป
สราง เม็ดตุมในผนังลําไสระหวางลําไสเล็ก กับไสตรง หัว
ของตัวเต็มวัยพองออกเปน cephalic vesicle และมีรอย
คอดตรงกลาง (รูปที่ 4) ไขพยาธิสามารถ ตรวจพบไดภาย 
หลังจากกินตัวออนระยะติดตอประมาณ 40 วัน 

ความสําคัญ 

 เปนพยาธิกอโรคที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง (รูปที่ 5) 
โดยเฉพาะเมื่อมีจํานวนมาก  (>200 ตัวในลูกโค  และ > 
1000 ตัวในโคตัวโต) สัตวอายุนอยอาจถึงตาย เนื่องจาก
การมีพยาธิตัวนี้ 
 

 
รูปที ่4 สวนหัวของพยาธิเม็ดตุม (Kaufmann, 1996) 

อาการทางคลินิก 

 ในรายติดพยาธิรุนแรง สัตวจะแสดงอาการ โลหิต
จาง บวมน้ํา (เนื่อง จากภาวะ hypoalbumin- aemia) และ

ทองเสีย (การดูดซึมน้ํากลับลดลง) พยาธิตัวนี้มักจะ
พบรวมกับพยาธิตัวอื่นๆ 
 

 
รูปที ่ 5 เม็ดตุมจํานวนมากทีผ่นังลําไสใหญ  
เนื่องจากพยาธิเม็ดตุม (Kaufmann, 1996) 

การวินิจฉัย 

 ตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระ (รูปที่ 6) การผา
ซากจะพบ เม็ดตุมที่ผนังลําไส และตรวจพบตัวแกใน
ลําไสใหญ 

การรักษาและปองกัน 

 ดูในสวนการรักษาพยาธิหนอนตัวกลม 
 

 
รูปที ่6 ไขพยาธิเม็ดตุม (Soulsby, 1982) 
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พยาธิปากขอของโค (Hookworm) 

Bunostomum phlebotomum 

ตําแหนง ลําไสเล็ก 

ลักษณะทั่วไป 

 ตัวเต็มวัยยาว 10 -  28 มิลลิเมตร กระพุงแกม

ใหญ มีฟน เล็กๆ 2 คูที่ฐานของกระพุง แกม สวนสปคูล

ยาว 3.5 -  4 มิลลิเมตร (รูปที่ 7)  วงจรชีวิตแบบตรง โค

ติดโรคโดยการกินตัวออน ระยะที่ 3 หรือการไช เขาผิวหนัง

ของตัวออน 

 

 
รูปที ่7 พยาธิปากขอในโคกระบือ (Reinicke, 1983) 

ความสําคัญ 

 พยาธิตัวนี้มักกอโรคในลูกสัตว โดยเฉพาะชวงฤดู

ฝน ทําให เกิดภาวะโลหิตจาง 

อาการทางคลินิก 

 การไชเขาผิวหนังทําใหเกิดการระคายเคือง สตัว
อาจแสดง อาการคันและอยูไมเปนสุข อาการโลหิตจาง จาก
การขาดธาตุเหล็ก ภาวะโปรตีนในเลือดต่ํา รวมกับการบวม
น้ําโดยเฉพาะใตคาง 

การวินิจฉัย 

 ตรวจหาไขพยาธิสตรองกายในอุจจาระ (รูปที่ 8) 

รวมกับอาการโลหิตจางอยางรุนแรงในลูกโค ในชวงฤดูฝน 

 

 
รูปที ่8 ไขพยาธิปากขอ (Soulsby, 1982) 

การรักษาและปองกัน 

 ดูในสวนการรักษาหนอนพยาธิตัวกลม 
 
 

พยาธิไสเดือน (cattle roundworm) 
Toxocara (syn. Neoascaris) vitulorum 
ตําแหนง ลําไสเล็ก 

ลักษณะทั่วไป 

 พยาธิตัวสีขาว ลําตัวคอนขางใส มองเห็น
อวัยวะภายใน มีขนาดใหญ อาจยาวถึง 30 เซนติเมตร 
หนา 5-6 มิลลิเมตร มีริม ฝปาก 3 อัน ตัวแกเต็มวัย
มักพบในลูกโค พยาธิตัวเมียออกไขมากถึง 8 ลานฟอง
ตอวัน (รูปที่ 9) 
 

 
รูปที ่9 พยาธิไสเดือน (ภาพโดย วีรพล ทวีนันท) 

 
 การกอโรคมักพบในลูกโค ซ่ึงพยาธิตัวแกจะ
ไมพบในโค อายุมากกวา 6 เดือน ไขกลายเปนระยะ
ติดตอภายใน 15 วัน โคติด โรคโดยกินไขระยะติดตอ 
(มีตัวออนระยะที่ 2 อยูภายใน) เมื่อตัวออน ฟกออกมา
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ในลําไส มันจะไชผานผนังลําไสไปยังตับ ปอด หลอดลม 
หลอดอาหารและกลับสูลําไสเลก็ ตัวออนอาจจะเดินทางไป
ยังอวัยวะ อื่นๆ เชน ตอมน้ํานม หรือผานรกไปยังลูกในทอง
แม เมื่อลูกโค คลอดออกมา อาจจะมีพยาธิอยูแลว และติด
เพิ่มจากแมโดยการดูด นมอีก 

อาการทางคลินิก 

 ทองเสียเปนๆ หายๆ  อุจจาระมีไขมัน อาการเสียด
ทอง เนื่องจากการอดุตันของพยาธิ น้ําหนักลด แคระแกรน 
และอาจจะถึงตาย 

ความสําคัญ 

 ในเขตรอนและกึ่งรอน ทําใหเกิดโรคในลูกสัตว 
และมีอัตราการตายสูง 

การวินิจฉัย 

 ตรวจหาไขพยาธิซ่ึงมีลักษณะคอนขางกลม เปลือก
หนา ขรุขระ  (รูปที่ 10) ในลูกโคอายุประมาณ 4 - 6  
สัปดาห บางครั้งตัวแกอาจจะปนออกมากับอุจจาระ 
 

 
รูปที ่10 ไขพยาธิไสเดือน (Soulsby, 1982) 

การรักษา 

 มียาหลายตัวที่ไดผลดี เชน Albendazole  
Fenbendazole Oxfendazole Febantel Mebendazole 
Levamisole และ Ivermectin เปนตน ดูรายละเอียดในสวน
ของการรักษา หนอนพยาธิตัวกลม 

การปองกัน 

 ในเขตที่มีโรคเปนประจํา ลูกโคเกิดใหมควรไดรับ
การถายพยาธิต้ังแตอายุ 2 สัปดาหหลังคลอด 
 

พยาธิแสมา (Whipworm) 
Trichuris ovis และ Trichuris globulosa 
ตําแหนง ลําไสใหญ 

ลักษณะทั่วไป 

ตัวแกยาวประมาณ 3 - 8 เซนติเมตร สวน
หนาเรียวยาว สวนทายจะหนา ดูคลายแสมา สวนทาย
ตัวผูมักขดงอ และมีสปคูล 1 อัน วงจรชีวิตเปนแบบ
ตรง ตัวออนระยะติดโรคเจริญอยูภายในไข และสัตวติด
โรคโดยการกิน ตัวออนออกมาและไชเขาสูผนังลําไส
เล็ก อาศัยอยูประมาณ 2 - 10 วัน กอนจะเดินทางไป
ยังลําไสใหญเพื่อโตเปนตัวแก พยาธิจํานวนมาก 
กอใหเกิดการระคายเคือง และการอักเสบที่ลําไสใหญ 
(รูปที่ 11) 

 

 
รูปที ่11 พยาธิแสมา (Kaukmann, 1996) 

อาการทางคลินิก 

ปกติถาไมมีพยาธิจํานวนมาก จะไมกอโรค 
(พยาธิตัวแกนอยกวา 50 ตัว) การติดพยาธิจํานวนมาก 
ทําใหเกิดลําไสใหญอักเสบ (colitis) ทองเสีย น้ําหนัก
ลด อาจจะบวมน้ําบริเวณใตคางและอก 

ความสําคัญ 

โดยปกติการติดพยาธิตามธรรมชาติไมคอย
กอโรค 

 

  
รูปที ่12 ไขพยาธิแสมา (Soulsby, 1982; Kaufmann, 1996) 

การวินิจฉัย 

ตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระ ซ่ึงมีลักษณะเปน
รูปกระสวย มีปลั๊กใส ที่ข้ัวทั้งสองดาน (รูปที่ 12)  
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การรักษา 

ยารักษาหลายตัวรักษาไดผล แตอาจจะตองเพิ่ม
ขนาดของการให เชน Albendazole Fenbendazole 
Oxfendazole  นอกจากนี้ Ivermectin 0.2 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม พบวาไดผลดีมาก 

การปองกัน 

คอนขางยาก เนื่องจากไขพยาธิคอนขางทนทานตอ
สิ่งแวดลอม อาจจะชวยลดอัตราการติดโรค โดยกําจัด
อุจจาระในคอกอยูเสมอ 
 

พยาธิเสนดาย (Intestinal threadworm) 

Strongyloides papillosus 

ตําแหนง ลําไสเล็ก 

ลักษณะทั่วไป 

 เปนพยาธิตัวกลมที่มีขนาดเล็กมาก ยาวประมาณ 
3.5 - 6 มิลลิเมตร และหนาแคเพียง 0.05 - 0.06 
มิลลิเมตร เฉพาะตัวเมียซ่ึงเปนพวกพารทีโนจีเนติค 
(parthenogenetic; ตัวเมียที่สามารถออกไขไดโดยไมตอง
ผสมกับตัวผู) เทานั้นที่เปนปรสิตในรางกายของสัตว  โดย
มันจะฝงตัวอยูในผนังลําไสเล็ก  สวนพยาธิตัวผูและตัวเมีย
ที่เปนพวกชีวิตอิสระจะสืบพันธุและอาศัยอยูในสิ่งแวดลอม 
การติดโรคเกิดโดยการกินตัวออนระยะที่ 3 หรือการไชเขา
ผิวหนังของตัวออน 
 พยาธิเสนดายของโคสามารถติดผานรกไปยังลูก
ในทองและปนออกมากับน้ํานม ไดเมื่อโคกินตัวออนระยะ
ติดตอหรือเมื่อตัวออนไชเขาสูผิวหนัง มันจะเดินทางไปยัง
ปอด ชอนไชถุงลม และถูกกลืนลงสูลําไสเลก็เจริญเปนตัว
แกภายใน 9 วัน 

อาการทางคลินิก 

 ระยะที่มันชอนไช จะทําใหสัตวมีอาการไอ และ
ปอดบวม อาจจะมีการติดเชื้อแทรกซอน โดยเฉพาะในลูกโค
ที่อยูในที่ที่ไมคอยถูกสุขลักษณะ ตัวแกทําใหเกิดการระคาย
เคือง และการอักเสบของลําไสเล็ก โดยเฉพาะลําไสอักเสบ
แบบลอกหลุด ความผิดปกติในการทํางาน ของทางเดิน
อาหารและมีอาการทองเสียเปนๆ หายๆ ในลูกโคที่อยูใน
ระยะดูดนมอาจถึงตายได 

ความสําคัญ 

 พยาธิเสนดายมีความสําคัญในบริเวณที่
อบอุนและความชื้นสูง ทําใหเกิดความเสียหาย มาก
โดยเฉพาะในลกูโค 

การวินิจฉัย 

 ตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระ ซ่ึงมีลักษณะ
เปลือกเรียบ รูปไข ขนาดเล็ก ภายในมีตัวออน (รูปที่ 13) 
เมื่อผาซาก อาจสังเกตเห็นพยาธิตัวแกตัวเมียไดยาก
เนื่องจากมีขนาดเล็ก ดังนั้น ควรขูดผิวของชั้นเยื่อเมือก
ของลําไสเล็ก ไปสองกลองจุลทรรศนจึงจะมองเห็น 
 

   
รูปที ่13 ไขพยาธิเสนดาย (Soulsby, 1982; Kaufmann, 1996) 

การรักษา 

 ยาถายพยาธิบางตัวเทานั้นที่ไดผล และไดรับ
การพิสูจนวาใชกับพยาธิเสนดายได เชน Albendazole  
Febantel และ Fenbendazole เปนตน ยากลุม 
modern benzimidazole สวนใหญจะใชไดผล 
Thiabendazole 75 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมไดผลดี 
รวมทั้ง Ivermectin 0.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ก็
ไดผลดีมากเชนกันในการกําจัดพยาธิตัวแก สวน 
Levamisole และ Mebendazole ใหผลไมดีนักสําหรับ
พยาธิตัวนี้  

การปองกัน 

 การจัดการทุงหญาที่ดี การทําใหคอกลูกโค
แหง สะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงการไข เชาสูรางกายสัตว
ทางผิวหนัง แมโคที่ทองควรไดรับการถายพยาธิเพื่อ
ปองกันการติดผานรก การถายพยาธิซํ้าควรจะทําบอย
กวาพยาธิตัวอื่นๆ เนื่องมีระยะเวลากอนปรากฏคอนขาง
สั้น 
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การรักษาโรคจากหนอนพยาธิตัวกลม 
 สําหรับ Haemonchus Mecistocirrus 
Trichostrongylus Bunostomum และ 
Oesophagostomum 
 การพบพยาธิตัวกลมในโคเปนเรื่องปกติ การ
ควบคุมพยาธิเหลานี้ อยูที่การพยายามลด จํานวนพยาธิลง

มากกวาการกําจัดพยาธิใหหมดสิ้นไป โคที่หยานมแลว 
ควรจะไดรับยาถาย พยาธิหลายครั้งในชวงยางเขาฤดู
ฝน ลูกโคที่ปลอยลงแปลงหญาครั้งแรกควรจะไดรับ 
การถายพยาธิอยางนอย 2 คร้ังในชวงหนาฝนคือ 4 
สัปดาหหลังเขาสูหนาฝนและเมื่อสิ้นสุดหนาฝน การ
ปลอยโคลงแปลงหญาเปนระยะเวลานานๆ ข้ึน และให
ยืนโรงสั้นลง ชวยลดความเสี่ยงจากการติดพยาธิลงได  

  
 

สําหรับยาที่ใชในการรักษาโรคจากหนอนพยาธิตัวกลม แสดงในตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 ยาถายพยาธิสําหรับใชในโค 
 

ยาถายพยาธิ ใชกับพยาธิ ขนาดท่ีใช 
(mg/kg) 

วิธีให 

Albendazole 
Febantel 
Fenbendazole 
Ivermectin 
Ivermectin + Clorsulon 
Ivermectin 
Levamisole 
Levamisole 
Levamisole 
Mebendazole 
Netobimin 
Morantel tartrate 
Oxfendazole 
Phenothiazine 
Pyrantel tartrate 
Thiabendazole 
Moxidectin 

Nematodes, Cestodes, Trematodes 
Nematodes 
Nematodes, Cestodes 
Nematodes, Arthropods 
Nematodes, Arthropods, Trematodes 
Nematodes, Arthropods 
Nematodes 
Nematodes 
Nematodes 
Nematodes 
Nematodes, Cestodes 
Nematodes 
Nematodes, Cestodes 
Nematodes 
Nematodes 
Nematodes 
Nematodes, Arthropods 
 

10 
7.5 
7.5 
0.2 
0.2/7 
0.5 
5 
7.5 
10 
20 
7.5 
10 
4.5 
220 
12.5 
44-75 
0.2 
 

po. 
po. 
po. 
po. or sc. 
po. 
pour on 
sc. or im. 
po. 
pour on 
po. 
po. 
po. 
po. 
po. 
po. 
po. 
po. 
 

 
po. = orally, sc. = subcutaneously, im. = intramuscularly 
 
 
 
 
 



 

วีรพล ทวีนันท ปรสิตที่สําคัญในโคนม 

๘ 

ปรสิตที่พบในอวัยวะอื่นๆ 
พยาธิใบไมในตับ 

Fasciola gigantica 

ตําแหนง ตัวเต็มวัยอาศัยอยูในทอน้ําดี สวนตัวเยาววัย 
อยูในเนื้อเยื่อตับ บางครั้งอาจพบพยาธิอยูผิดที่ 
(aberrant) เชน สรางเปนแคปซูลที่ปอด 

ลักษณะทั่วไป 

มีรูปรางเหมือนใบไม สีเทาน้ําตาล  ยาว 2.5 - 
7.5 เซนติเมตร  มีเวนทรัลซัคเคอรบริเวณไหล (รูปที่ 14)  
วงจรชีวิต มีหอยพวก Lymnaea (หอยคัน) เปนโฮสต
ก่ึงกลาง สัตวติดโรคโดย กินเมตาเซอรคาเรีย ซ่ึงเกาะอยู
ตามพืชน้ํา วงจรชีวิตใช เวลาประมาณ 13 - 15 สัปดาห 

 

 
รูปที ่14 พยาธิใบไมในตับ (ภาพโดย วีรพล ทวีนันท) 

อาการทางคลินิก 

อาการจะไมแนนอน ข้ึนกับระยะที่พยาธิกอโรค 
แบบเฉียบพลันเกิดจากระยะตัวเยาววัย ทําลายเนื้อเยื่อ 
ตับและสัตวอาจถึงตายได สวนใหญที่พบจะเปนแบบ
เร้ือรัง มีตัวแกอยูที่ทอน้ําด ี สัตวจะซูบผอม โลหิตจาง 
โปรตีน ในเลือดต่ํา บวมน้ําใตคาง หรือทองมาน 

ความสําคัญ 

พยาธิใบไมกินเนื้อเยื่อตับ และดูดเลือด  อุดตัน 
ทอน้ําดี เหนี่ยวนําใหทอน้ําดีหนาตัว เสียเลือดออกมาใน 
ทอน้ําดี และทําใหนมลดดวย 

การวินิจฉัย 

วินิจฉัยไดจากอาการ หรือประวัติการปลอยให
สัตวไปหากินยังแหลงน้ํา ตรวจหาไขพยาธิซ่ึงมีลักษณะรูป
ไข สีเหลือง ขนาดใหญ มีฝาปดซึ่งมองไมชัดเจน  และ
ภายในมีเซลลเอมบริโอที่แบงตัวแลว (รูปที่ 15) 

 

 
รูปที ่15 ไขพยาธิใบไมในตับ (Soulsby, 1982; Kaufmann, 1996) 

การรักษา และควบคุม 

การควบคุมทําไดโดยลดจํานวนประชากรหอย 
และการใชยาถายพยาธิ การควบคุมหอย ทําไดโดยอยา
ปลอยใหมีน้ํา ขัง ระบายน้ําดี และใชสารเคมีกําจัดหอย
ไดแก จุนสีหรือคอปเปอรซัลเฟต (copper sulfate) และ 
N - trityl morpholine เปนตน อาจจะฆาหอยในชวง
หนาฝน เพื่อควบคุมประชากรหอยไมใหแพรพันธุหรือใช
ในชวงหนารอนเพื่อกําจัดหอยที่มีพยาธิ ปนเปอน การ
ควบคุมหอยนี้จะตองทําควบคูไปกับการใชยาถายพยาธิใน
สัตว ยาที่ใชไดแก 
 Closantel 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ไดผลดี
ทั้งตัวเยาววัยและตัวเต็มวัย 

 Rafoxanide (Ranide®) 7.5 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม  ไดผลดีทั้งตัวเยาววัยและตัวเต็มวัย 

 Triclabendazole (Fasinex®) 20 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม  ไดผลดีทั้งตัวเยาววัยและตัวเต็มวัย 
 Nitroxynil 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ไดผล
ทั้งตัวแกและตัวเยาววัย 
 Albendazole 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ฆาตัวแก
ไดผลดี 
 ในการถายพยาธิเพื่อควบคุมพยาธิใบไมในตับ
จะตองทําอยางนอยปละ 2 คร้ัง คือชวงเดือนกันยายนถึง
เดือนตุลาคม และชวงเดือนมีนาคมถึง เดือนเมษายน 
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ปรสิตที่พบในระบบไหลเวียนเลือด 

ทริปปาโนโซมา อีแวนซัย (Trypanosoma 
evansi) 
 เช้ือทริปปาโนโซมา อีแวนซัย ทําใหเกิดโรคทริป
ปาโนโซมิเอซิส (Trypanosomiasis)    หรือโรคเซอรา 
(Surra) ในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมหลายชนิด รวมทั้งโค
ดวย 
ตําแหนง พบอยูอยางอิสระในกระแสเลือด 

ลักษณะทั่วไป 

 เปนโปรโตซัวที่มีรูปรางยาวเรียว ขนาดยาว
ประมาณ 24 ไมครอน ดานหนามีแส (flagellum) 1 เสน  
(รูปที่ 16) การติดโรคมีแมลงดูดเลือด ไดแก เหลือบ 
แมลงวันคอก หรือยุง เปนพาหะ โดยเปนการติดเชื้อแบบ
กลไก (Mechanical transmission) 
 

 
รูปที ่16 ทริปปาโนโซมา อีแวนซัย  (ภาพโดย วีรพล ทวีนันท) 

อาการทางคลินิก 

 โคเปนโฮสตที่คอนขางทนทาน แตความ
เสียหายมักเก่ียวของกับทางดานเศรษฐกิจ โดยโคมักจะ
แทงในชวงทายๆ ของการตั้งทอง อาการทั่วไปที่พบ ไดแก 
มีไขข้ึนๆ ลงๆ เบื่ออาหาร ผอมโซ บวมน้ํา โดยเฉพาะ
บริเวณสวนลางของรางกาย เชน คาง คอ หรือทอง  
โลหิตจาง น้ํานมลด อาจพบอาการดีซานดวย 

การวินิจฉัย 

 โดยดูจากประวัติ อาการ และการตรวจวินิจฉัย
ทางหองปฏิบัติการ เชน การทํา fresh smear การทํา 
thin blood film smear แลวยอมดวยสียิมซา  วิธี 
Haematocrit capillary tube technique หรือ Woo’s 

technique การตรวจทางซีรัมวิทยา เชน Latex 
agglutination technique   และ Indirect fluorescent 
antibody technique (IFAT) เปนตน นอกจากนี้อาจนํา
เลือดของโคที่สงสัยวาเปนโรคเซอรา มาฉีดเขาชองทอง
หนูขาว ซ่ึงจะสามารถตรวจพบเชื้อไดภายใน 3 วัน 

การรักษา 

ในปจจุบัน ยาที่มีการใชแพรหลายในบานเรา มี

เพียงชนิดเดียว คือ Diminazine aceturate (Berenil®)  
ขนาด 3.5-7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีทั้งที่เปนเม็ดแกรนูล
ในซอง ตองผสมน้ํากลั่น และเปนของเหลวบรรจุขวด
พรอมฉีดเขากลามเนื้อ 

การควบคุม 

 คอนขางยาก เนื่องจากแมลงดูดเลือดทีมี่อยู
ทั่วไปในบานเรา โดยเฉพาะเหลือบทั้ง 3 ชนิด ไดแก 
Tabanus spp. Chrysops spp. และ Haematopota 
spp. รวมทั้ง แมลงวันคอกดวย ซ่ึงเปนพาหะที่สําคัญ 
อยางไรก็ดี ในชวงที่มีการระบาดของโรคมาก โดยเฉพาะ
ในหนาฝน ควรมีการฉีดพนยาฆาแมลงบนตัวสัตวหรือ
ตามแหลงแพรพันธุของแมลงดูดเลือด  สิ่งที่ดีที่สุดใน
การปองกันควบคุมไมใหเกิดความเสียหายขึ้น ไดแก คอย
สังเกตอาการสัตวปวย หากพบวามีอาการไขสูง เบื่อ
อาหาร ตองรีบตามนายสัตวแพทยมาตรวจวินิจฉัยใหเร็ว
ที่สุด เพื่อทําการรักษาทันที 
 

อะนาพลาสมา (Anaplasma) 
ตําแหนง พบในเม็ดเลือดแดง  ทําใหเกิดโรคอะนาพ
ลาสโมซิส (Anaplasmosis) 

ลักษณะทั่วไป 

 มีลักษณะเปน inclusion body กลม ขนาดเล็ก 
ติดสีมวง อยูในเม็ดเลือดแดง เมื่อยอมเลือดดวยสียิมซา 
(รูปที่ 17) Anaplasma ที่พบในบานเรามี 2 ชนิด ไดแก  
Anaplasma marginale  เปนชนิดที่กอโรค และ A. 
centrale เปนชนิดที่ไมกอโรค การติดตอมีเห็บ 
Boophilus microplus เปนพาหะ และยังมีการติดตอ
แบบกลไก เชน การติดโดยแมลงดูดเลือด โดยเฉพาะ
เหลือบ และแมลงวันคอก  รวมทั้งการปนเปอนของ
เครื่องมือผาตัด เชน การสูญเขา (dehorning) การตอน 
(castration) หรือการผาตัดอื่นๆ ที่ไมสะอาด การ
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ปนเปอนจากเข็มฉีดยา เชน การทําวัคซีน หรือการเจาะ
เลือด เปนตน 
 

 
รูปที ่17 อะนาพลาสมา มาจินาเล (ภาพโดย วีรพล ทวีนันท) 

อาการทางคลินิก 

 โคอายุนอยมักมีความตานทานตอโรค สวนโค
โตเต็มที่ โดยเฉพาะอายุชวง  2- 3 ป จะไวตอโรคมาก 
และโคอายุมากกวา 3 ปมักมีอาการรุนแรง เช้ือใชเวลาฟก
ตัวประมาณ  15 - 36 วัน สตัวจะมีไขสูง และอาจจะตาย
ในชวงนี้ เช้ือจะปรากฏอยูในเม็ดเลือดนานหลายวัน 
กอนที่สัตวจะมีไข โดยเริ่มแรกจะพบเชื้อจํานวนนอย 
ตอมาจะพบเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ และสัตวจะเริ่มมีไขดวย 
เม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้ออาจเพิ่มขึ้นมากถึง 70% สัตวจะ
เบื่ออาหาร (anorexia) และมีภาวะโลหิตจางอยางรุนแรง
ในชวงที่มีไขสูงนี้ 
 อาการสัตวปวยที่พบ ไดแก มีไขสูง (40 - 41 
องศาเซลเซียส) โลหิตจาง ดีซาน เบื่ออาหาร หายใจ
ลําบาก ในแมโค น้ํานมจะลด และโคที่ทองอาจจะแทงได  
ในรายเฉียบพลัน สัตวอาจตายในวันแรกที่เร่ิมแสดง
อาการ 
 ในสัตวที่ไมเคยรับเช้ือมากอน อตัราตายอาจสูง
ถึง 80% แตในเขตที่มีการระบาดของโรคประจํา 
(enzootic area) อัตราตายอาจจะแคเพียง 10% เทานั้น 
สําหรับในรายที่เร้ือรัง สัตวจะมีภาวะโลหิตจาง และสัตว
จะฟนตัวอยางชาๆ แตอาจทําใหเกิดผลเสียตอสัตว
ตามมาอีกหลายอยาง เชน สัตวจะซูบผอม มีการติดเชื้อ
ไวรัสเปนตน ซ่ึงอาจทาํใหสัตวถึงตายได จาก
ภาวะแทรกซอนเหลานี้ 
 ในการผาซากสัตวที่ตาย พบภาวะดีซาน  ถุง
น้ําดีขยายใหญ  ตับขยายใหญและมีน้ําดีแทรก  มามและ
ตอมน้ํา เหลืองขยายใหญและมีเลือดคั่ง กลามเนื้อหัวใจมี
จุดเลือดออก  สีของปสสาวะปกติ ซ่ึงตางจากโรคไขเห็บ 

การวินิจฉัย 

 ในเขตที่มีโรคเปนประจํา ดูจากอาการสัตวปวย
โดยเฉพาะสัตวที่โตเต็มที่ ซ่ึงจะแสดงอาการโลหิตจาง

เร้ือรัง ไมมีภาวะฮีโมโกลบินในปสสาวะ (ปสสาวะสีปกติ) 
ผอม มีอาการดีซานชัดเจน บางครั้งอาจจะพบโรคนี้
ภายหลังจากการติดเชื้อ บาบีเซียมากอน  การยอมเลือด
ดวยสียิมซา เพื่อดู Anaplasma ในเม็ดเลือดแดงจะชวย
เปนการยืนยันการติดเชื้อ หรือการ ทดสอบทางซีรัม
วิทยา เชน complement fixation test หรือ 
agglutination test เปนตน 

การรักษา 

 ยาที่ใหผลดีไดแก ยากลุม Tetracycline เชน 
Chlortetracycline Tetracycline และ Oxytetracycline 
ที่นิยมใชคือ Oxytetracycline ขนาด 20 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ฉีดเขากลามเนื้อหรือใหทางเสนเลือด  
 ยาอีกชนิดที่นิยมใชในบานเราและตางประเทศ 

ไดแก Imidocarb dipropionate (Imizol®) ขนาด 2 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สามารถรักษาโรคไดดี และกําจัด
เช้ือในสัตวที่เปนพาหะของโรคไดอีกดวย นอกจากนี้ยัง
ตองมีการรักษา ตามอาการ เชน การใหยาลดไข หรือการ
รักษาเพื่อเสริมหรือพยุงอาการ เชนการใหสารน้ํา  อาจ
ตองมีการใหเลือด ในปริมาณ  4 - 6 ลิตร และใหซํ้าอีก
คร้ังในอีก 48 ช่ัวโมงตอมา  สัตวควรถูกขังที่รม สงบและ
มีน้ํา อาหารใหกินพอเพียง 

การควบคุมและปองกัน 

 สําหรับสถานการณในบานเรานั้น สิ่งที่ดีที่สุด
ไดแก การควบคุมเห็บ มีการฉีดพนยาฆาเห็บเปนประจํา 
นอกจากนี้ในตางประเทศอาจทําไดโดยการใช วัคซีนจาก 
A. centrale ซ่ึงเปน Anaplasma ชนิดที่ไมกอโรค หรือ
การใหเช้ือ A. marginale ปริมาณนอยๆ เขาไปในตัวสัตว 
พรอมทั้งยารักษาดวย เพื่อควบคุมเชื้อ นอกจากนี้ ยังมี
การทําวัคซีนเชื้อเปนของ A. marginale โดยการใชรังสี 
หรือการผานเชื้อเขาไปในกวางหรือแกะ 
 

บาบีเซีย (Babesia) 
ตําแหนง อยูในเม็ดเลือดแดง  

ลักษณะทั่วไป 

 เปนสาเหตุของโรคบาบีซิโอซิส (Babesiosis) 
หรือโรคไขเห็บ (tick fever) ซ่ึงทําใหเกิดโลหิตจาง 
(anaemia) และภาวะมีฮีโมโกลบินในปสสาวะ 
(haemoglobinuria) โรคไขเห็บมักจะรุนแรงในสัตวที่ ไม
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เคยสัมผัสกับโรคมากอน หรือในสัตวที่เขาไปยังเขตที่มี
โรคเปนประจํา  ระยะ merozoites มีรูปรางคลายหยดน้ํา 
(pyriform or pear shape) กลม (round) รูปไข (oval) 
หรือรูปรางไมแนนอน (amoeboid) สวนใหญมักพบ
รูปรางหยดน้ําตามากกวา  (รูปที่ 18) แบงตัวแบบ 
schizogony หรือแบบไมมีเพศในเม็ดเลือดแดง โดยอาจ
พบเปนเซลลเดี่ยวหรือเปนคู หรือมากกวา 2 ก็ได แต
สวนใหญมักจะอยูเปนคู ทํามุมตอกัน ที่สําคัญและพบได
ในบานเรา มี 2 ชนิด ไดแก 

Babesia bigemina เปนบาบีเซียขนาดใหญ 
(ขนาดมากกวา 3 ไมครอน) รูปรางเปนหยดน้ําตา เห็น
ซัยโตพลาสซึมติดสีชมพู นิวเคลียสติดสีมวง มักอยูเปนคู
หรือเดี่ยว ทํามุมแหลมตอกัน 

B.bovis เปนบาบีเซียขนาดเล็ก (ขนาดนอยกวา 
3 ไมครอน)  รูปรางมีหลายแบบ เชนหยดน้ํา วงแหวน 
กลม อาจอยูเปนคูหรือเดี่ยว ถาอยูเปนคูมักทํามุมปานตอ
กัน 

การติดโรค มีเห็บ Boophilus microplus เปน
พาหะ โดยเชื้อสามารถผานจากแมเห็บไปยังลูกเห็บได 
(transovarial transmission) 
 

 
รูปที ่18 บาบีเซีย ไบเจมินา (ภาพโดย วีรพล ทวีนันท) 

อาการทางคลินิก 

 B. bovis  เปนบาบีเซียชนิดที่กอโรคมากที่สุด   
อาการที่มักพบ ไดแก มีไข โลหิตจาง แตภาวะมี
ฮีโมโกลบินใน ปสสาวะไมคอยเดนชัด อยางไรก็ดี แมจะ
พบการติดเชื้อในเม็ดเลือดแดงนอยกวา 1%  แตสัตวก็มี
ภาวะโลหิตจางมาก โดยคาเม็ดเลือดแดงอัดแนน อาจจะ
ตํ่ากวา 20 เปอรเซ็นต 
 นอกจากนี้ B. bovis ยังทําใหเม็ดเลือดแดงไป
คั่งที่เสนเลือดฝอยเล็กๆ ในสมองสวนซีรีบรัม 

(cerebrum) จะพบเม็ดเลือดที่ติดเชื้อไปคั่ง ทําใหเกิด
ภาวะขาดออกซิเจน (anoxia) และการเสียหายของ
เนื้อเยื่อสมอง สัตวจะมีอาการทางประสาท และตายใน
ที่สุด  โดยอัตราการตายอาจสูงถึง 70 - 80 
เปอรเซ็นต สวนในรายเรื้อรัง อาจจะพบแคอาการมีไข 
เบื่ออาหาร และดีซานออนๆ 

ในสัตวที่ตาย ซากจะมีลักษณะซีดและเหลือง
เนื่องจากดีซาน น้ําดีจะเขมขนและอาจมีลกัษณะเปนเม็ด
แกรนูล (granular) นอกจากนี้ อาจจะพบภาวะเลือดออก 
(haemorrhage) ที่บริเวณถุงหุมหัวใจดวย 
 เมื่อเร็วๆ นี้ มีรายงานวา การติดเชื้อ B. bovis 
ทําใหมีการเหนี่ยวนําใหรางกายสรางสารบางชนิดที่ทําให
ระบบไหลเวียนเลือดหยุดหรือชาลง เกิดภาวะช็อก และ
การตกตะกอนในกระแสเลือด 

 สวน B. bigemina กอโรคไมรุนแรงเทา B.  
bovis แมจะมีการติดเชื้อในเม็ดเลือดแดงมากถึง 40% 
สัตวอาจมีอาการแบบเฉยีบพลัน โดยมีการทําลายเม็ด
เลือดแดงมาก หากไมตายสัตวก็จะหายจากการเจ็บปวยได
โดยอาจใช เวลาระยะหนึ่ง  

 ในรายเฉียบพลัน อาการที่มักพบเสมอไดแก มี
ไขสูง (40 - 41 องศาเซลเซียส) และมีฮีโมโกลบินใน
ปสสาวะ (haemoglobinuria or redwater) ปสสาวะจะมี
สีน้ําโคก เยื่อเมือกจะเริ่มมีการคั่งเลือดในตอนแรก ตอมา
จะพบลักษณะซีดเหลือง หรือดีซาน อัตราการหายใจและ
การเตนของชีพจรเร็วข้ึน หัวใจเตนแรงขึ้น การบีบตัวของ
กระเพาะหมักนอยลง และอาจพบการแทงได หากไมได
รับการรักษา สัตวอาจจะถึงตายในระยะนี้ อัตราการตาย
อาจมากถึง 30 เปอรเซ็นต  หรือมิฉะนั้น สัตวจะซูบผอม
ลง น้ําหนักลด ทองเสีย และตามดวยทองผูก 

การวินิจฉัย 

 ประวัติและอาการทางคลินิกเปนสิ่งสําคัญใน
การวินิจฉัย ทั้งนี้ตองแยกใหออกกับโรคอะนาพลาสโมซิส
หรือโรคเซอรา โดยทั่วไปสัตวจะมีไขสูง โลหิตจาง 
ปสสาวะเปนสีน้าํโคก (ในราย B.bigemina) หรือแสดง
อาการทางประสาท (ในราย B.bovis) และยืนยันโดยการ
ตรวจโดยการยอมสีฟลมเลือดบาง ยอมดวยสียิมซา  จะ
พบปรสิตในเม็ดเลือดแดง โดยอาจพบตั้งแต 2.5-10 
เปอรเซ็นต (ในราย B.bigemina) หรือการทํา 
impression smear จากอวัยวะภายใน เชน สมอง มาม 
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ในสัตวที่แสดงอาการทางประสาทและตายเนื่องจาก 
B.bovis 

การักษา 

 ยาที่มีการใชในบานเราและไดผลดี ไดแก 

 Diminazene aceturate (Bebrenil®) 3.5 – 
7  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ฉีดเขากลามเนื้อ 

Imidocarb dipropionate (Imizol®) 2 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ฉีดเขาช้ันใตผิวหนัง หรือเขา
กลามเนื้อ 
 ในตางประเทศ อาจมีการใชยาตัวอื่นๆ ไดแก 

 Quinuronium sulfate  (Babesan®) 1 - 2 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

 Phenamidine (Lomadine®) 8 - 13.5 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 Amicarbilide  5 - 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 ในการรักษานั้น ไมควรจะใชยาเพื่อใหปรสิต
หมดไปจากสัตว แตเพื่อลดจํานวนใหนอยลง ทําใหสัตวมี
ภูมิตานทาน นอกจากนี้จะตองมีการรักษาเพื่อเสริมหรือ
พยุงอาการ เชน การใหยาลดไข สารน้ํา สารอาหาร ยา
บํารุงเลือด หรือแรธาตุตางๆ เปนตน  

การควบคุม 

 ในลูกสัตวที่เกิดใหม ตองไดรับนมน้ําเหลืองจาก
แม ซ่ึงจะทําใหมีภูมิคุมกันตอโรคมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสัตวมี
เห็บมากัด โดยเฉพาะในเขตที่มีโรคอยูเปนประจํา ในทาง
สัตวแพทยนั้น โรคนี้จะรุนแรงเมื่อมีการยายสัตวขามเขต 
เชน จากเขตปลอดเชื้อมายังเขตที่มีเช้ือ  

ปริมาณเห็บและอุบัติการณของโรคไขเห็บจะ
ลดลง หากมีการพนยาฆาเห็บอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ 
ในโคยังไดมี การคัดเลือกสายพันธุที่มีความตานทานตอ
เห็บข้ึนมาโดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลีย สําหรับการ
ใชวัคซีนเห็บนั้น ก็ได มีการพัฒนาใชข้ึนมากเชนกันแตใน
บานเรายังไมมีการนําเขามาใชอยางจริงจัง 

การควบคุมภาวะมีปรสิตในรางกายของสัตว โดย

ใหยา Berenil®  ในขนาด 3.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม หรือ   

การให Imizol®   2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในสัตวที่ยาย
มาใหมจากเขตปลอดโรคจะทําใหลดอัตราการติดเชื้อได 
โดยสามารถปองกันการติดเชื้อ B.bigemina  ไดถึง 60 

วัน และ  B.bovis ไดถึง 21 วัน โดยไมมีผลตอระบบ
ภูมิคุมกันของรางกาย 
 
ไทเลอเรีย (Theileria) 
ตําแหนง  เม็ดเลือดแดง 

ลักษณะทั่วไป 

รูปรางทั่วไปอาจเปนรูปหยดน้ํา กลม รูปไข แทง 
หรือรูปรางไมแนนอน มีเห็บแข็งเปนพาหะนําโรค พบใน
โค กระบือ แพะ แกะ และสัตวเคี้ยวเอื้องอื่นๆ  ในบานเรา
นั้น ยังไมมีการจําแนกชนิดที่ชัดเจน แตชนิดที่นาจะ
เปนไปไดมากที่สุด ไดแก T. sergenti    T. orientalis  
และ  T. buffeli (รูปที่ 19) 

 

 
รูปที ่19 Theileria spp. (Soulsby, 1982) 

อาการทางคลินิก 

 สําหรับไทเลอเรียในประเทศไทยนั้น เปนชนิดที่
ไมกอโรครุนแรงมากนัก หากมีการติดเชื้อมาก สัตวอาจมี
อาการแค ซึม เบื่ออาหาร น้ํานมลด หรืออาจจะเกิดโลหิต
จาง 

การวินิจฉัย 

 โดยการยอมเลือดดวยสี Giemsa จะพบไท
เลอเรียในเม็ดเลือดแดง อาจมีลักษณะเปนแทง กลม 
หรือรูปรางไมแนนอน 

การรักษา 

 ในบานเรา ยังไมมียารักษาที่ไดผล อยางไรก็ดีใน
ตางประเทศ มีการใช Oxytetracycline 20 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ในการรักษา โรคที่เกิดจาก T. annulata 

การควบคุม 

 เนื่องจากยังไมทราบแนชัดถึงชนิดของเห็บที่
เปนพาหะในบานเรา แมเห็บโค Boophilus จะเปนเห็บที่
สําคัญ แตในทางทฤษฎีแลว เฉพาะเห็บชนิด 2 และ 3 
โฮสตเทานั้นที่สามารถนําเชื้อชนิดนี้ได และดังนั้นการ
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ควบคุมและปองกันจึง ยังไมมีรายงานหรือขอแนะนําแต
อยางใด 
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