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พยาธิและการถ่ายพยาธิ 
 

พชันี  ศรีงาม 
 

 พยาธิทีพบในสุนขัแบ่งออกได ้ 2  ชนิดคือ พยาธิภายใน และพยาธิ
ภายนอก พยาธิภายใน เป็นพยาธิทีอาศยัอยู่ในร่างกายสุนัขเป็นส่วนใหญ่ซึง
ได้แก่ พยาธิลาํไส้ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิแส้มา้ พยาธิปากขอ พยาธิตวัตืด 
และพยาธิหนอนหวัใจซึงตวัอ่อนของพยาธิจะอาศยัในเส้นเลือด แต่พยาธิตวัเตม็
วยัจะอาศยัอยูใ่นหวัใจ โดยเฉพาะหวัใจหอ้งล่างขวา ส่วนพยาธิภายนอกทีพบใน
สุนขัไดบ่้อยคือ ไร เห็บ และหมดั 
 

พยาธิภายใน 
พยาธิภายในของสุนัขมีหลายชนิด แต่ทีพบได้บ่อยๆ ได้แก่ พยาธิ

ไส้เดือน พยาธิแส้มา้  พยาธิปากขอ  พยาธิตวัตืด และพยาธิหนอนหวัใจ 
พยาธิไส้เดือน   มีรูปร่างเหมือนไส้เดือนตวัค่อนขา้งใหญ่ โดยตวัผูย้าว 

10  เซนติเมตร  ตวัเมียยาว  18  เซนติเมตร  อยูใ่น  family  ascarididae  มีชือ
วิทยาศาสตร์ว่า  Toxocara canis  เป็นพยาธิทีพบไดเ้ป็นปกติในลูกสุนขั  ดงันนั
ลูกสุนขัทุกตวัตอ้งถ่ายพยาธิเป็นประจาํ 

อาการ  ตวัอ่อนของพยาธิทาํใหเ้กิดการอกัเสบของปอด  ตบั กระเพาะ
อาหาร  และลาํไส้  ส่วนตวัแก่ทีอาศัยอยู่ในลาํไส้  ทาํให้เกิดอาหารไม่ย่อย  
ทอ้งเสีย ปวดทอ้ง  ถา้เป็นมากๆ  สุนขัจะมีลกัษณะทีเรียกว่า "pot bellieds"  คือ 
ผอม ทอ้งกาง ขนแห้งหยาบ  บางครังพบพยาธิในอุจจาระหรือ ในอาเจียนของ
สุนขั  อาจทาํใหสุ้นขัตายไดก้รณีเป็นรุนแรงมาก 

การติดต่อ  ลูกสุนขัจะติดพยาธิตงัแต่อยูใ่นทอ้งแม่  โดยฮอร์โมนของ
การตงัทอ้งจะกระตุน้ให้ตวัอ่อนของพยาธิทีอยู่ในกลา้มเนือของแม่สุนขั  มายงั
มดลูกและลูกสุนขั 



  การจดัการดูแลสุนขั ๑๑๘

        การติดพยาธิหลงัคลอด เกิดจากลูกสุนขักินไข่พยาธิทีอยูก่บัอุจจาระ  
ผวิหนงัหรือขนของแม่ อีกทางหนึงคือผา่นทางนาํนมซึงจะเกิดขึนประมาณ  2% 
ในสุนขัมีอายอุาจติดพยาธิโดย กินหนู แมลง หรือนกทีมีพยาธิเขา้ไป  (รูปที 8.1 ) 

การรักษา   ลูกสุนขัตอ้งถ่ายพยาธิเป็นประจาํ  เริมเมืออายไุด ้ 2  อาทิตย ์ 
ต่อมา 4, 6,  8,  อาทิตย ์และอีกครัง 2 ครังเมือ  4 และ  6 เดือน  และควรถ่ายซาํ
ทุกๆ 6 เดือน  ยาทีใชไ้ดผ้ลดี คือ  piperazine  หรือ  pyrantel  pamoate 

อนัตรายต่อมนุษยม์กัพบในเด็ก โดยเด็กจะกินไข่พยาธิระยะติดต่อเขา้
ไป และตวัอ่อนของพยาธิจะเดินทางไปยงัอวยัวะต่าง ๆ เช่น ตบั ปอด สมอง 
และตา  ดงันนั 
       1.  เดก็ควรลา้งมือหลงัจากเล่นกบัลูกสุนขั 
       2.  ควรเกบ็อุจจาระทนัทีทีสุนขัปล่อยออกมา 
        3.  ถ่ายพยาธิลูกสุนขัเป็นประจาํ 

 

พยาธิปากขอ (Ancylostoma caninum) ตวัผูย้าวประมาณ  12  
มิลลิเมตร  ตวัเมียยาวประมาณ  16  มิลลิเมตร  พยาธิพวกนีจะมีฟัน หรือ cutting 
plates  ไวส้าํหรับกดัหรือเกาะผนงัลาํไส้เลก็เป็นพยาธิดูดเลือด  ทาํให้เกิดการ
อกัเสบ และเสียเลือดได ้     

การตดิต่อ 
      1.  โดยทางนาํนม  จากแม่ทีมีพยาธิ 
 2.  กินอาหาร หรือ เลียหญา้ ทีมีตวัอ่อนของพยาธิ 

3.  อ่อนพยาธิไชผา่นผิวหนงั  ทาํใหเ้กิดการอกัเสบ  การติดโรควิธีนีจะ
พบในสุนขัทีไม่ดูดนมแลว้ (รูปที 8.2 ) พยาธิตวัแก่จะผลิตไข่ออกมาจาํนวนมาก
โดยไข่จะมีชีวิตเป็นปีบนพืนดิน  ตวัอ่อนจะเจริญเติบโตและใชฟั้นเกาะติดกบั
ผนงัลาํไส้  ทาํใหเ้กิดการเสียเลือดมากโดยเฉพาะในลูกสุนขั 
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รูปที 8.1 วงจรชีวติของพยาธิไส้เดือน



  การจดัการดูแลสุนขั ๑๒๐

 

 
รูปที 8.2 วงจรชีวติของพยาปากขอ 
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อาการ ถ้ามีพยาธิเพียงเล็กน้อยจะไม่แสดงอาการ แต่ถ้ามีมากพบ
ทอ้งเสียอุจจาระสีดาํ  อาเจียน  การดูดซึมอาหารลดลง  โลหิตจาง  นาํหนกัลด  
ผวิหนงัอกัเสบจากการไชผา่นผวิหนงัของตวัอ่อน 

การรักษา   จุดประสงคข์องการรักษา คือ  ฆ่าพยาธิ  แกไ้ขภาวะโลหิต
จาง  และ  การย่อยดูดซึมอาหารทีผิดปกติ สุนขัตอ้งถ่ายพยาธิเป็นประจาํ  เพือ
ป้องกนัการติดพยาธิซาํ 

ยาทีใหผ้ลดี คือ  pyrantel  pamoate, disophenol, mebendazole  และ 
fenbendazole 

 

พยาธิแส้ม้า  (whipworm)  ส่วนหนา้ของลาํตวัจะบางยาวเรียว แต่
ส่วนทา้ยจะหนามาก ลกัษณะคลา้ยแส้มา้  เมือกินอาหารจะใชส่้วนหวัยดึเกาะลง
บนผนงัลาํไส้และดูดเลือด 

การติดต่อ       เกิดจากสุนขักินไข่พยาธิเขา้ไป  ตวัอ่อนจะฟักตวัใน
ลาํไส้เล็กและไปเจริญเติบโตในลาํไส้ใหญ่ ตวัแก่จะพบมากในส่วนของไส้ตนั
และลาํไส้ใหญ่  สุนขัทีติดเชือจะปล่อยไข่พยาธิไปกบัอุจจาระ  ไข่จะรอดชีวิต
ในสิงแวดลอ้มเป็นปี  (รูปที  8.3 ) 

อาการ   สุนขัจะทอ้งเสีย  อุจจาระมีสีดาํและกลินแรง  ขนหยาบ  
นาํหนกัลด ขาดนาํ (dehydration) และปวดในช่องทอ้ง ในระยะทีเป็นรุนแรง
มากๆ พบอุจจาระปนเลือดสด ๆ โลหิตจาง และตาย 

การรักษา 
-  ใหย้าถ่ายพยาธิทีใหผ้ลดี เช่น pyrantel pamoate  หรือ  mebendazole  

และควรถ่ายพยาธิซาํทุก 6 อาทิตย ์
- กาํจดัอุจจาระในสวนหรือคอกสุนขัทุกวนั เพือป้องกนัการสะสมของ

ไข่พยาธิ 



  การจดัการดูแลสุนขั ๑๒๒

 
 

รูปที 8.3   วงจรชีวิตของพยาธิแส้มา้ 

 



                                                                                        พยาธิและการถ่ายพยาธิ ๑๒๓ 

-  คอกสุนขัควรแหง้และสะอาดอยูเ่สมอ 
 

พยาธิตัวตืด (tapeworm)  ทีพบมากในสุนขัคือ  Dipylidium  caninum  
ลาํตวัจะยาวมาก   ตงัแต่ 3 - 40 เซนติเมตร ประกอบดว้ย ส่วนหวั ทียดึติดอยูก่บั
ผนงัลาํไส้  ลาํตวัประกอบดว้ยหลายปลอ้ง (segment)  โดยปลอ้งสุดทา้ยซึงเป็น
ปลอ้งทีแก่ทีสุดจะถูกขบัออกมาในอุจจาระสุนขั  แต่ละปลอ้งทีขบัออกมาจะมี
ไข่พยาธินบัพนัฟอง  ปลอ้งมีสีขาวหรือชมพูบางครังปลอ้งเดินไปมารอบทวาร
หนกัหรือขนรอบทวารหนกั 

การติดต่อ   เกิดจากสุนขัจะกินหมดัทีมีไข่พยาธิเขา้ไป  พยาธิจะไม่
ผา่นโดยตรงจากสุนขัไปยงัสุนขั  แต่ตอ้งการพาหะ ( intermediate host ) เช่น  
หมดั  หนู  กระต่าย  จิงจก  และปลา  (รูปที  8.4) 

อาการ     ส่วนมากจะเห็นปลอ้งของพยาธิในอุจจาระ  ปลอ้งจะมีสีชมพู
เหลืองยาวประมาณ  0.63 - 1.27 เซนติเมตร  ปลอ้งสามารถหดตวัไปมาได ้ 
ปลอ้งจะเหมือนกบัเมด็แตงกวา  ติดส่วนบนขน, ผวิหนงั,  บริเวณทวารหนกั  ทาํ
ให้สุนขัคนั  ระคายเคืองบริเวณกน้  และชอบเอากน้ไปถูตามพืน  ร้องเจ็บปวด  
ร่วมกบัการ ปวดช่องทอ้ง  ทาํใหอ่้อนแอ  นาํหนกัลดได ้ 
 การรักษา  ยาทีใหผ้ลดีคือ praziquantel  ถา้ในพืนทีทีมีพยาธิชุกชุมควร
ถ่ายพยาธิทุก  6  อาทิตย ์

การป้องกนั 
1.  ถ่ายพยาธิเป็นประจาํ 
2.  ควบคุมหมดั 
3.  ป้องกนัไม่ใหสุ้นขักินหนู 

 
 
 



  การจดัการดูแลสุนขั ๑๒๔

 
 

 
 

 

 

รูปที 8.4   วงจรชีวิตของพยาธิตวัตืด 
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 พยาธิหนอนหัวใจ  เป็นพยาธิตวักลมอีกชนิดหนึง ตวัสีขาว ค่อนขา้ง
ใหญ่ ตวัผูย้าวประมาณ  15  เซนติเมตร ตวัเมียยาวประมาณ  25 - 30 เซนติเมตร  
ตวัเตม็วยัอาศยัอยูห่วัใจหอ้งล่างขวา ส่วนตวัอ่อนจะอาศยัอยูใ่นเส้นเลือดทวัไป 
 การติดต่อ  สุนขัจะติดพยาธิโดยมียงุเป็นพาหะหรือโฮสตกึ์งกลาง เมือ
ยงุดูดเลือดสุนขัทีเป็นพยาธิหนอนหวัใจจะรับเอาตวัอ่อนระยะที 1 เขา้ไป และ
เจริญเติบโตเป็นตวัอ่อนระยะที 2 และ 3 ในตวัยงุ จากนนัยงุจะปล่อยตวัอ่อน
ระยะที 3 ไปยงัสุนขัตวัอืน ๆ หลงัจากเขา้สู่ร่างกายสุนขัประมาณ 4 เดือน จะพบ
ตวัเตม็วยัในหวัใจ และตวัเตม็วยันีจะปล่อยตวัอ่อนสู่กระแสเลือดต่อไป  (รูปที 
8.5 ) 
 อาการ สุนัขจะไอแห้ง ๆ เนืองจากการระคายเคืองของตัวอ่อนใน
กระแสเลือด ส่วนตวัแก่ในหัวใจจะรบกวนการทาํงานของหัวใจและระบบ
ไหลเวียนเลือด ทาํให้หัวใจห้องล่างขวาขยายใหญ่ สุนขัอ่อนเพลีย เบืออาหาร 
ไม่มีแรง จะเหนือยง่ายโดยเฉพาะหลงัออกกาํลงักาย ต่อมาการทาํงานของหวัใจ
จะลม้เหลว บวมนาํ 

การรักษา  จะประกอบดว้ย  2  ขนัตอน คือ 
 1. กาํจดัพยาธิตวัเตม็วยั ขณะทาํการรักษาไม่ควรใหสุ้นขัออกกาํลงักาย 
เพราะอาจเป็นการกระตุน้ใหพ้ยาธิไปอุดตนัเส้นเลือดทีปอดได ้
 2.  กาํจดัพยาธิตวัอ่อน  จะกระทาํหลงัจากฆ่าตวัแก่แลว้ประมาณ  1 - 
1.5 เดือน 

การป้องกนั  
1.  ไม่ใหย้งุกดัสุนขั 
2. ใชย้าป้องกนัอย่างสมาํเสมอ มีทงัแบบกิน ฉีด และหยอดลงบน

ผวิหนงั  
 



  การจดัการดูแลสุนขั ๑๒๖ 

 
 
 
 

รูปที 8.5    วงจรชีวิตของพยาธิหนอนหวัใจ 
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พยาธิภายนอก 
ไร  (Mites) 

 ไรทีพบบ่อยในสุนขัมี 3 ชนิดคือ Demodex canis, Sarcoptes scabiei  
และ  Otodectes cynotis  ไร  2  ตวัแรกเป็นสาเหตุของโรคขีเรือนทีผิวหนงัสุนขั  
ส่วนตวัสุดทา้ยจะอาศยัอยูใ่นช่องหูสุนขั ทาํใหหู้อกัเสบ และคนั 
 

ขีเรือนดีโมเดกซ์  (Demodicosis) 
 เป็นโรคผิวหนงัทีเกิดจากไรชนิด Demodex canis (รูปที 8.6)  ซึงปกติ
ไรชนิดนีจะอาศยัอยูใ่นรูขมุขน หรือทีต่อมไขมนัของผิวหนงั และจะกินเนือเยอื
ทีตายแลว้เป็นอาหาร ตลอดชีวิตของไรจะอาศยัอยูบ่นตวัสุนขั 

การตดิต่อ  โดยการสมัผสั 
 อาการ  ขนร่วงบริเวณใบหนา้ ศรีษะ แกม้ ริมฝีปาก รอบตา และขา
หน้า ขีเรือนชนิดนีไม่ค่อยคนัหรืออกัเสบ ถา้เจา้ของสุนขัไม่ทาํการรักษา รอย
โรคอาจจะกระจายไปยงัส่วนอืนๆของร่างกายและอาจมีเชือแบคทีเรียแทรก
ซอ้นทาํใหเ้กิดอาการคนัและผวิหนงัอกัเสบมีหนองตามมา 

การรักษา  ประกอบดว้ยหลายขนัตอนควบคู่กนั เช่น 
  1.  ยากินหรือฉีด  :  ivermectin 
  2.  ยาอาบเช็ดผวิหนงั  :  amitraz 

3.  ยาปฏิชีวนะ  กรณีการติดเชือแบคทีเรียแทรกซอ้น 
  4.  ยาลดการคนัและลดการอกัเสบ 

5.  แชมพสูาํหรับโรคผวิหนงั 
 
 
 
 



  การจดัการดูแลสุนขั ๑๒๘ 

 
 

 

 

รูปที 8.6    วงจรชีวิตของขีเรือนดีโมเดกซ์ 
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ขีเรือนซาร์คอพติค  (Sarcoptic mange) 
 เป็นโรคผิวหนงัอีกชนิดหนึง ทีมีสาเหตุมาจากไร Sarcoptes scabiei  
(รูปที 8.7 )  ซึงเป็นไรทีอาศยัอยูใ่ตผ้ิวหนงัชนั Stratum corneum ขีเรือนชนิดนี
จะคนัมาก 

  
 

 
รูปที 8.7   วงจรชีวิตของขีเรือนซาร์คอพติค 
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การตดิต่อ  โดยการสมัผสั 
อาการ  ขนร่วงและคนัมาก และมกัพบบริเวณ หนา้อก ผนงัทอ้ง ซอก

ขาหนีบ ขอ้ศอก และเข่า 
 การรักษา  เช่นเดียวกบัขีเรือนดีโมเดก็ซ์ 
 

ไรในช่องหู 
 เกิดจากไร Otodectes cynotis ซึงอาศยัอยูใ่นช่องหู (รูปที 8.8) โดยจะ
อาศยักินเศษเนือเยอืทีตายแลว้รวมทงัขีหู ทาํใหหู้อกัเสบและมีอาการคนั 

การตดิต่อ  การสมัผสั 
 อาการ  สุนขัจะคนัหูมาก เกา สะบดัศรีษะ เมือเกามาก ๆ หูจะบวมนาํ 
 การรักษา 

1.  ยาฉีด : ivermectin 
2.  ยาภายนอก : หยอดหู โดยหยดลงบนผวิหนงั 

 

หมัด 
 หมดัเป็นพยาธิภายนอกทีเป็นปัญหาทีพบมากทีสุดของผูเ้ลียงสุนัข 
หมดัเป็นแมลงไม่มีปีก ยาวประมาณ 1 - 2.5 มิลลิเมตร อาศยัอยูบ่นผิวหนงัสุนขั 
โดยใชส่้วนปลายของปากเจาะผิวหนงัดูดเลือดเป็นอาหาร หมดันอกจากจะทาํ
ให้ผิวหนังระคายเคืองแล้ว นําลายหมดัยงัทาํให้เกิดอาการแพที้เรียกว่า Flea 
Allergic Dermatitis ; FAD และหมดัยงัเป็นพาหะของพยาธิตวัตืดอีกดว้ย 

การติดต่อ  วงจรชีวิตของหมดั เริมจากไข่หมดัไปจนถึงตวัเต็มวยั ใช้
เวลาประมาณ 14 - 140 วนั ขึนกบัสภาพแวดลอ้ม เมือหมดัตวัเตม็วยัขึนมาบน
ตวัสุนัข จะดูดเลือด ผสมพนัธุ์ และวางไข่  ไข่หมดัจะตกลงจากตวัสุนัข และ
พฒันาเป็นตวัอ่อนระยะต่างๆ (รูปที 8.9) เมือเป็นตวัเตม็วยั หมดัจะออกหาทีพกั
พิง คือ บนตวัสุนขั และอาศยัอยูป่ระมาณ 2 เดือน 
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 รูปที 8.8   วงจรชีวิตของไรในช่องหู 

 

Ear mites may be found on body sites 
other than the ear canal. Animals 
become infested by passive contact 
with infested animals.  

 

Adult Otodectes cynotis mite 

Dog display effects  
of ear mite infestation 
in the ear canal 
inframation, redness, 
and swelling of canal 
structures 

Normal  canine 
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รูปที 8.9  วงจรชีวติของหมดั 
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 อาการ   สุนัขจะแสดงอาการคัน  เกา  แทะและเลียอย่างผิดปกติ 
โดยเฉพาะบริเวณส่วนทา้ยของลาํตวั โคนหาง 
 การรักษา  การักษาใหไ้ดผ้ลจาํเป็นตอ้งกาํจดัทงัหมดัทีอยูบ่นตวัสัตว ์
กาํจดัไข่ และตวัอ่อนของหมดัทีอยู่ในสิงแวดลอ้มดว้ย ยาอาจมีหลายรูปแบบ 
เช่น อาบเช็ดผิวหนัง, แชมพู, ผงโรยตวั และหยดลงบนผิวหนัง เช่น  

Revolution® เป็นตน้ 
   

เห็บ 
 เห็บทีพบบ่อยในสุนขัของประเทศไทย คือ เห็บสีนาํตาล (brown dog 
ticks) เห็บตวัผูแ้ละตวัเมียขณะยงัไม่ดูดเลือดจะมีลาํตวัขนาดใกลเ้คียงกนั แต่
หลงัจากดูดเลือดแลว้เห็บตวัเมียจะมีขนาดใหญ่กวา่ตวัผูอ้ยา่งเห็นไดช้ดัเจน 
 การติดต่อ  วงชีวิตของเห็บเริมจาก เห็บผสมพนัธุ์บนตวัสุนขั และดูด
เลือดอยา่งเตม็ที ต่อมาเห็บตวัเมียจะหล่นจากตวัสุนขั และวางไข่ประมาณ 4000 
ฟอง ต่อเห็บตวัเมีย 1 ตวั (รูปที 8.10) บนสิงแวดลอ้มหลงัจากวางไข่เสร็จตวัเมีย
จะตาย ไข่จะฟักเป็นตวัอ่อน เมือสุนขัผ่านมา ตวัอ่อนก็จะเกาะสุนขัเพือดูดเลือด
และลอกคราบ จนเป็นตวัเตม็วยั 
 อาการ  เนืองจากเห็บจะดูดกินเลือดเป็นจาํนวนมาก ทาํให้สุนขัเสีย
เลือด โลหิตจางและบริเวณทีเห็บกดั จะระคายเคืองทาํให้สุนขัเกา เกิดเป็นโรค
ผิวหนงัได ้นอกจากนีเห็บยงัเป็นพาหะนาํโรคหลายชนิด เช่น โรคไขเ้ห็บสุนขั 
(Canine Babesiosis), โรค Hepatozoonosis และโรค Canine Ehrlichiosis 
 การรักษา  การรักษาทีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ จะตอ้งทาํการรักษา
และควบคุมเห็บทงับนตวัสุนขัและเห็บทีอาศยัในสิงแวดลอ้ม การกําจัดเห็บ
บนตวัสุนขั ทาํไดห้ลายวิธี เช่น การอาบ, การหยดยาลงบนผิวหนงั, การฉีดพ่น, 
แป้ง, แชมพ ูและปลอกคอ โดยสารเคมี หรือยาฆ่าแมลงทีกาํจดัเห็บได ้ส่วนการ



  การจดัการดูแลสุนขั ๑๓๔

กาํจดัเห็บบนสิงแวดลอ้ม ใชส้ารเคมีตวัเดียวกบัทีใชบ้นตวัสุนขั ฉีดพ่นบริเวณที
สุนขัอาศยัอยู ่เช่น กรงสุนขั เป็นตน้ 

 
 

 

รูปที 8.10  วงจรชีวิตของเห็บ 


