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บทคัดยอ่ 

ปัญหาด้านพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อเป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพร่างกายท่ีอ่อนแอ        
มีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ แคระแกร็นและมีผลผลิตลดลง ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสถานการณ์โรคพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อและ
ปัจจัยเส่ียงต่อการติดพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อ พื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างเดือน
พฤษภาคม - กันยายน 2561 โดยท าการเก็บตัวอย่างอุจจาระโคเนื้อจ านวน 104 ตัว จากฟาร์มโคเนื้อของ
เกษตรกรรายย่อย 17 ราย ในอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งตรวจหาไข่พยาธิด้วยวิธี Modified McMaster 
technique และการตกตะกอนด้วยลูกแก้วละเอียด ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก      
ผลทางห้องปฏิบัติการพบว่า โคท่ีตรวจไม่พบพยาธิทางเดินอาหารเท่ากับร้อยละ 24.04 (25/104) และโคท่ี
ตรวจพบพยาธิทางเดินอาหารเท่ากับร้อยละ 75.96 (79/104) โดยโคท่ีตรวจพบพยาธิทางเดินอาหารเพียง      
1 ชนิดเท่ากับร้อยละ 60.58 (63/104) และ ตรวจพบพยาธิ 2 ชนิด เท่ากับร้อยละ 15.38 (16/104) ซึ่งในโค
หนึ่งตัวมีการตรวจพบพยาธิทางเดินอาหารสูงสุดเพียง 2 ชนิด เมื่อพิจารณาชนิดของไข่พยาธิทางเดินอาหารท่ี
พบมีท้ังหมด 3 ชนิด ได้แก่ พยาธิใบไม้ในกระเพาะ (Paramphistomum spp.) เท่ากับร้อยละ 72.15 (57/79) 
พยาธิตัวกลม (Nematodes) เท่ากับร้อยละ 46.84 (37/79) และ พยาธิตัวแบน (Moniezia expansa) เท่ากับ
ร้อยละ 1.27 (1/79) จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลสัมพันธ์กับการพบพยาธิทางเดินอาหาร พบว่าการไม่ถ่ายพยาธิ 
การเล้ียงด้วยการปล่อยแปลงหญ้าธรรมชาติ และโคท่ีมีอายุมากกว่า 1  ปี มีความสัมพันธ์กับการติดพยาธิ
ทางเดินอาหารในโคเนื้อรายตัวถึง  75.00, 27.24 และ 3.14 เท่าตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
(p-value < 0.05)  ดังนั้นควรมีการสร้างความตระหนักให้กับเกษตรกรถึงความส าคัญของการติดพยาธิทางเดิน
อาหารโคเนื้อ และฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของพยาธิท่ีมักพบในพื้นท่ี เพื่อจะได้เลือกใช้ยา
ถ่ายพยาธิให้ถูกต้องตามชนิดของพยาธิ รวมถึงวิธีการจัดการฟาร์มท่ีเหมาะสม เช่น การใช้ยาถ่ายพยาธิเป็น
ประจ าตามโปรแกรม และหลีกเล่ียงการปล่อยแปลงหญ้าธรรมชาติ จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยลดปัญหาการติด
พยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อได้อย่างยั่งยืนต่อไป   
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Abstract 

 Internal parasite infection can cause substantial economic losses in the Thai beef cattle 
industry by impairing health, retarding growth, including decreasing beef cattle's productivity. 
The objectives of this study were to study the situation and identify risk factors  
of internal parasite infection in the beef cattle raised in Mueang district, Chachoengsao 
province between May and September 2018. Fecal samples were collected from 104 beef 
cattle in 17 farms. The fecal worm eggs were counted using the modified McMaster technique 
and beads technique at the Veterinary Research and Development Center in  
the Eastern region of Thailand. The laboratory results showed that 24.04% (25/104) of beef 
cattle did not found internal parasite and 75.96% (79/104) of beef cattle found internal 
parasite. The percentage of beef cattle infected with one type of internal parasite was 60.58 
(63/104) and the percentage of beef cattle infected with two types of internal parasite, which 
was the highest number of the type of internal parasite found in an individual beef cattle, was 
15.38% (16/104). There were 3 types of internal parasite eggs found which consisted of 
Paraphistomum spp., which accounted for 72.15% (57/79), Nematodes, which accounted for 
46.84% (37/79) and Moniezia expansa which accounted for 1.27% (1/79). The study of risk 
factors of internal parasite infection showed that non-deworming, raising by the release of 
natural grass and the cattle older than one-year-old were statistically significant risk factor 
associated with internal parasite in beef cattle at 75.00, 27.24 and 3.14 times, respectively     
(P-value <0.05). Therefore, we should increase awareness of farmers about the impact of 
internal parasite infection. Educating farmers about species of internal parasite that found in 
the beef cattle in local areas is essential to help farmers to select the suitable anthelmintic 
drugs according to the parasite species. Appropriate farm managements such as performing 
deworming program on a regular basis and avoiding to raise by the release of natural grass, 
which were the crucial parts to decrease the problem of internal parasite infection problem 
in the beef cattle more sustainably.   
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บทน า  

ปัญหาด้านพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อเป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพร่างกายท่ีอ่อนแอ      
ภูมิต้านทานโรคลดลง มีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ แคระแกร็นและมีผลผลิตลดลง (สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ กรมปศุสัตว์, 2554; Bert E. Stromberg et al., 2015) ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียโอกาสแข่งขัน
ในทางเศรษฐกิจ ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงมีการส่งเสริมให้มีการถ่ายพยาธิในโคเนื้อตามโปรแกรมท่ีก าหนด โดยให้
เริ่มถ่ายพยาธิตัวกลมให้กับลูกโคท่ีอายุ 3 - 4 อาทิตย์ ต่อมาให้ถ่ายพยาธิครั้งท่ี 2 เมื่ออายุ 6 อาทิตย์ ครั้งท่ี 3 
เมื่ออาย ุ8 – 12 เดือน จากนั้นถ่ายพยาธิซ้ าทุก 6 เดือน (กรมปศุสัตว์, 2549) 

ตัวพยาธิจะอาศัยอยู่ในร่างกายของสัตว์และแย่งชิงอาหารส่งผลให้สัตว์มีอาการซูบผอม น้ าหนักลด 
ท้องเสีย อาการและความรุนแรงของโรคจะขึ้นอยู่กับ ชนิด ปริมาณของพยาธิ พยาธิบางชนิดยังชอนไชไปยัง
อวัยวะต่างๆ ท าให้เกิดความระคายเคือง บางชนิดหากมีปริมาณมากจะท าให้ทางเ ดินอาหารอุดตัน ส่งผลให้
สัตว์มีอาการท้องผูกหรือไชทะลุล าไส้ ท าให้ล าไส้และช่องท้องอักเสบ เป็นผลให้สัตว์ตายได้ (ปัจฉิมา , 2554) 
พยาธิทางเดินอาหารของโคเนื้อแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่  

1. พยาธิตัวกลม (Nematodes) เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย พยาธิแส้ม้า พยาธิปากขอ พยาธิ
เม็ดตุ่ม เป็นต้น  

การติดต่อ มีหลายวิธีเช่น ไชผ่านผิวหนัง ผ่านทางสายรกไปสู่ลูก ผ่านทางนมน้ าเหลืองและผ่านทาง
น้ านม แต่ท่ีพบท่ัวไปมักเกิดจากการกินตัวอ่อนพยาธิที่ติดมากับหญ้า จากนั้นพยาธิจะเจริญในร่างกายโค จนโต
เต็มวัย ผสมพันธุ์และวางไข่ ไข่จะปนออกมากับอุจจาระและจะเจริญเป็นตัวอ่อน ซึ่งตัวอ่อนจะคลานออกจาก
กองอุจจาระและเกาะตามใบไม้ใบหญ้า เมื่อโคกินหญ้าท่ีมีตัวอ่อนของพยาธิเกาะอยู่ โคจะติดพยาธิอีก เป็น
วงจรเช่นนี้เรื่อยไป (วิวัฒน์, 2562)  

2. พยาธิใบไม้ (Trematode) เช่น พยาธิใบไม้กระเพาะอาหาร (Paramphistomum spp.)  
การติดต่อ เกิดจากพยาธิใบไม้ในกลุ่มแอมฟิสโตม (Amphistome) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกระเพาะ

ผ้าขี้ริ้ว (rumen) และกระเพาะรังผ้ึง (reticulum) มีหอยคันตัวแบนลักษณะคล้ายเลขหนึ่งไทยเป็นพาหะ
กึ่งกลาง โดยไข่พยาธิท่ีออกมากับมูลสัตว์แล้วฟักเป็นตัวอ่อน (Miracidium) จะเข้าไปเจริญเติบโตในหอยจน
เป็นตัวอ่อนท่ีสมบูรณ์ (Mature Cercaria) จากนั้นจึงออกจากหอยมาอยู่ในน้ า เกาะอยู่บนหญ้าหรือพืชน้ า โดย
ตัวอ่อน (Cercaria) นี้ จะสลัดหางท้ิงแล้วสร้างผนังหุ้มมาเป็นซีสต์ กลายเป็น Metacercaria ซึ่งเป็นระยะติดต่อ 
เมื่อโคกินหญ้าท่ีมีตัวอ่อน Metacercaria ของพยาธิระยะติดต่อเข้าไป จะถูกย่อยท่ีล าไส้เล็กส่วนต้นให้ออกจาก
ผนังหุ้ม และตัวอ่อนจะเกาะท่ีผนังล าไส้เพื่อแย่งกินอาหารเป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ เมื่อตัวอ่อนพยาธิมีการ
เจริญเติบโตอย่างเพียงพอก็จะเคล่ือนตัวไปท่ีกระเพาะผ้าขี้ริ้วเพื่อเจริญเป็นพยาธิระยะตัวเต็มวัย (ปณัฐ, 2562) 

3. พยาธิตัวแบน (Cestode) เช่น Moniezia expansa, Moniezia benedini  อาศัยอยู่ในล าไส้เล็ก
ของสัตว์เค้ียวเอื้อง 

การติดต่อ พยาธิจะมีลักษณะเป็นปล้องๆ มีส่วนปากยึดเกาะท่ีผนังล าไส้ ส่วนของล าตัวจะลอยอยู่ใน
ล าไส้ เมื่อพยาธิโตเต็มท่ี จะผสมพันธุ์และวางไข่ ไข่จะปนออกมากับอุจจาระและถูกตัวกลาง เช่น ไร กินเข้าไป 
ไข่จะเจริญเป็นตัวอ่อน และพัฒนาตัวเองเป็นถุง อยู่ในตัวกลางนั้น เมื่อโคกินอาหารท่ีมีตัวกลางซึ่งมีไข่ของพยาธิ
ท่ีอยู่ภายใน เข้าไปในล าไส้ ตัวอ่อนจะออกจากถุงและเจริญเป็นพยาธิตัวเต็มวัยอยู่ในล าไส้ต่อไป (วิวัฒน์, 2562) 

พื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีการเล้ียงโคเนื้อจ านวนมากแต่ข้อมูลการส ารวจ
ความชุกพยาธิในทางเดินอาหารของโคเนื้อยังมีไม่มากนัก ท าให้มีข้อมูลสถานการณ์การพบโรคพยาธิทางเดิน
อาหารท่ีไม่เพียงพอส าหรับการวางแผนมาตรการควบคุมและป้องกันโรคท่ีเหมาะสม ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึง
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์โรคพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อและปัจจัยเส่ียงต่อการติดพยาธิทางเดิน
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อาหารในโคเนื้อ พื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการวางมาตรการควบคุม ป้องกันโรคท่ีเหมาะสม รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบให้ความรู้แก่
เกษตรกรต่อไป 

อปุกรณแ์ละวธิกีาร 

1. การสุม่ตวัอยา่ง 

ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการเล้ียงโคเนื้อกระจายในหลายต าบล โดยต าบล
คลองเปรงเป็นต าบลท่ีมีการเล้ียงหนาแน่นท่ีสุด ผู้ศึกษาจึงท าการสุ่มเก็บตัวอย่างอุจจาระโคเนื้อด้วยวิธี 
Convenience Sampling จ านวน 104 ตัว จากเกษตรกรรายย่อย 17 ราย ใน 4 ต าบลดังนี้ คลองเปรง   
คลองนครเนื่องเขต วังตะเคียนและบางแก้ว ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยพื้นท่ีท้ัง 
4 ต าบลเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม และมีการเล้ียงโคเนื้อแบบปล่อยแปลงหญ้าธรรมชาติใกล้แหล่งน้ า (รูปท่ี 1) 

 

   รูปท่ี 1 แสดงการกระจายตัวของฟาร์มโคเนื้อที่เก็บตัวอย่าง (n=17) 

2. การเกบ็และตรวจตวัอยา่งอจุจาระ 
เก็บตัวอย่างอุจจาระสดจากโคเนื้อทุกตัวในฟาร์มด้วยการล้วงเก็บทางทวารหนัก ใส่ถุงพลาสติก 2 ช้ัน 

แล้วรัดปากถุงด้วยหนังยาง เก็บรักษาตัวอย่างในภาชนะเก็บความเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (อาคม, 
2541) จากนั้นน าอุจจาระส่งท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี  ภายใน 24 
ช่ัวโมง  เพื่อตรวจหาไขพ่ยาธิในระบบทางเดินอาหารด้วยวิธีการดังนี้ 

2.1 วิธี Modified McMaster technique โดยน าอุจจาระขนาด 1 กรัม ใส่ในสารละลายอิ่มตัวของ
เกลือแกง 30 มิลลิลิตร แล้วเขย่าจนกระท่ังอุจจาระแตกกระจายและละลายหมด จากนั้นกรองสารละลาย
อุจจาระด้วยตะแกรงกรองหยาบ แล้วดูดสารละลายอุจจาระด้วยไปเปตต์ใส่เข้าไปใน chamber ของ 
McMaster slide ต้ังท้ิงไว้นาน 5 นาที ค่อยตรวจนับไข่พยาธิทั้งหมดท่ีพบด้วยกล้องจุลทรรศน์ (อาคม, 2541)  

2.2 วิธีการตกตะกอนด้วยลูกแก้วละเอียด (Beads technique) น าอุจจาระโค 1 กรัม ละลายในน้ า
สะอาด 10 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน กรองอุจจาระท่ีละลายนี้ผ่านตะแกรงลงในหลอดแก้วเฉพาะท่ีมีลูกแก้ว
ละเอียดขนาดเล็ก 3 กรัม อยู่ก้นหลอด เติมน้ าลงในหลอดแก้วจนระดับน้ าอยู่ท่ีขีด 55 มิลลิลิตร ต้ังท้ิงไว้
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ประมาณ 5 นาที น าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่า แล้วดูดน้ าส่วนบนทิ้ง 50 มิลลิลิตร ให้เหลือประมาณ 2 มิลลิลิตรท่ี
ก้นหลอด เติมน้ าลงไปใหม่ แล้วน าไปเขย่าและดูดน้ าส่วนบนออก ท าซ้ าเหมือนครั้งแรกอีก 2 รอบ ต่อมาน า
หลอดมาใส่น้ าแล้วรอสักครู่ให้ลูกแก้วละเอียดตกถึงก้นหลอด แล้วเทส่วนละลายท้ังหมดอย่างรวดเร็วใส่ใน
หลอดใหมต้ั่งท้ิงไว้ 5 นาที เทน้ าส่วนบนทิ้งใหเ้หลือแต่ส่วนท่ีตกตะกอน หยด 1% Methylene blue 1-2 หยด
ลงในหลอด เขย่าให้เข้ากันจากนั้นเทตะกอนท้ังหมดใส่ลงบนสไลด์ท่ีมีขอบ น าไปตรวจนับไข่พยาธิใบไม้ด้วย
กล้องจุลทรรศน์ (ทัศนีย์และคณะ,2539) 
3. เกบ็ขอ้มูลพืน้ฐาน 

สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น เพศโค อายุโค ประวัติการถ่ายพยาธิ ยาท่ี
ใช้ในการถ่ายพยาธิ ลักษณะคอก การท าความสะอาดคอก วิธีการให้อาหาร (ปล่อยแปลงหญ้า หรือตัดหญ้าให้
กิน) สถานท่ีต้ังฟาร์ม  

4. การวเิคราะหข์อ้มลู  

 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ค านวณอัตราการพบไข่พยาธิในทางเดินอาหารรายตัว และข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น เพศ   

อายุโค การจัดการฟาร์ม ประวัติการถ่ายพยาธิ ลักษณะการเล้ียงในรูปแบบร้อยละ  
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 

วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเส่ียงท่ีมีความสัมพันธ์กับการติดพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อ ด้วย
โปรแกรม Epi info โดยก าหนดนิยามดังนี้ 

สัตว์ที่ติดพยาธิ (case) หมายถึง สัตว์ท่ีมีการตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ พยาธิตัวกลม หรือพยาธิ
ตัวแบนในทางเดินอาหารโคเนื้อ อย่างน้อย 1 ชนิด ด้วยวิธี Modified McMaster technique หรือวิธีการ
ตกตะกอนด้วยลูกแก้วละเอียด (Beads technique)  

สัตว์ท่ีไม่ติดพยาธิ (non-case) หมายถึง สัตว์ท่ีตรวจไม่พบไข่พยาธิทุกชนิด ได้แก่ พยาธิใบไม้ 
พยาธิตัวกลม หรือพยาธิตัวแบนในทางเดินอาหารโคเนื้อ ด้วยวิธี Modified McMaster technique หรือ
วิธีการตกตะกอนด้วยลูกแก้วละเอียด (Beads technique)  

ผลการศกึษา 

1. ข้อมลูพืน้ฐาน 

การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการศึกษาในฟาร์มโคเนื้อ พื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 17 
ฟาร์ม (โคเนื้อรวม 104 ตัว) โดยส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในต าบลคลองเปรง คิดเป็นร้อยละ 82.35 (14/17) ฟาร์มโคเนื้อ
อื่นต้ังอยู่ในต าบลคลองนครเนื่องเขต วังตะเคียน และบางแก้ว ต าบลละ 1 ราย  

จากการเก็บข้อมูลพื้นฐานจากเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อท้ัง 17 ราย พบว่า มีลักษณะการจัดการฟาร์ม
ส่วนใหญ่ คือ เล้ียงในคอกพื้นปูน ร้อยละ 76.47 (13/17) มีการตัดหญ้ามาให้กิน ร้อยละ 64.71 (11/17) ท า
ความสะอาดคอกเป็นประจ าทุกวัน ร้อยละ 82.35 (14/17) ถ่ายพยาธิให้กับโคบางตัวในฟาร์มท่ีมีลักษณะ
ผิดปกติเช่น ผอม ขนหยอง ผิวหนังมีตุ่ม ร้อยละ 94.12 (16/17) ดังตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละข้อมูลการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ 

ขอ้มูลการจดัการฟารม์ จ านวน (n=17) รอ้ยละ 

1. ลักษณะคอกท่ีใช้เล้ียง 
   1.1 เล้ียงในคอกพื้นปูน 
   1.2 เล้ียงในคอกพื้นดิน 

 

13 
4 

 

76.47 
23.53 

2. การให้อาหาร 
   2.1 ตัดหญ้ามาให้กิน 
   2.2 ปล่อยแปลงหญ้าธรรมชาติ 

 

11 
6 

 

64.71 
35.29 

3. การท าความสะอาดคอก 
   3.1 ท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน 
   3.2 ไม่ได้ท าความสะอาดทุกวัน  

 

14 
3 

 

82.35 
17.65 

4. การถ่ายพยาธิ 
   4.1 ถ่ายพยาธิให้โคบางตัว 
   4.2 ถ่ายพยาธิให้กับโคทุกตัว 

 

16 
1 

 

94.12 
5.88 

จากการสอบถามเรื่องความรู้ ความเข้าใจในการให้ยาถ่ายพยาธิของเกษตรกรกลุ่มท่ีส ารวจ พบว่า ส่วน
ใหญ่จะท าการถ่ายพยาธิให้กับลูกโคเท่านั้น ส าหรับโคท่ีโตเต็มวัยจะถ่ายพยาธิต่อเมื่อโคแสดงอาการผอม    
ขนหยอง ผิวหนังมีตุ่ม โดยเกษตรกรจะใช้ยาถ่ายพยาธิกลุ่มไอเวอร์เมคตินเพียงชนิดเดียวในการควบคุมพยาธิ
ทางเดินอาหารของโคเนื้อท่ีเล้ียงไว้ และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังให้ยาถ่ายพยาธิไม่ถูกต้องตามน้ าหนักตัวของสัตว์ 
(ให้ยาในปริมาณท่ีน้อยกว่าจะก าจัดพยาธิได้) นอกจากนี้เกษตรกรยังเข้าใจว่าการให้ยาถ่ายพยาธิกลุ่ม            
ไอเวอร์เมคตินเพียงอย่างเดียวสามารถก าจัดพยาธิทางเดินอาหารของโคเนื้อได้ทุกชนิด  

2. ผลทางหอ้งปฏิบตักิาร 

ผลการตรวจอุจจาระโคเนื้อทางห้องปฏิบัติการ ท้ังหมด 104 ตัวอย่าง จากฟาร์มเกษตรกรรายย่อยท้ัง 
17 ฟาร์ม พบว่า  

2.1 การติดพยาธิทางเดินอาหารโคเนื้อระดับฟาร์มอยู่ท่ี ร้อยละ 94.12 (16/17) แบ่งเป็นฟาร์มท่ีพบ
พยาธิ เพียง 1 ชนิด ร้อยละ 47.06 (8/17) โดยจ าแนกย่อยเป็นฟาร์มท่ีพบพยาธิ ใบไม้ในกระเพาะ 
(Paramphistomum spp.) ร้อยละ 75 (6/8) และพยาธิตัวกลม (Nematodes) ร้อยละ 25 (2/8) ฟาร์มท่ีพบ
พยาธิ 2 ชนิด (พยาธิใบไม้ในกระเพาะ (Paramphistomum spp.) ร่วมกับพยาธิตัวกลม (Nematodes)) ร้อย
ละ 41.18 (7/17) และฟาร์มท่ีพบพยาธิ 3 ชนิด (พยาธิใบไม้ในกระเพาะ (Paramphistomum spp.)  พยาธิ
ตัวกลม (Nematodes) และพยาธิตัวแบน (Moniezia expansa)) ร้อยละ 5.88 (1/17)  

2.2 การติดพยาธิทางเดินอาหารโคเนื้อรายตัวเท่ากับ ร้อยละ 75.96 (79/104) โดยมีการพบพยาธิ
เพียง 1 ชนิด ร้อยละ 60.58 (63/104) จ าแนกเป็นพยาธิใบไม้ในกระเพาะ (Paramphistomum spp.) ร้อยละ 
66.67 (42/63) และพยาธิตัวกลม (Nematodes) ร้อยละ 33.33 (21/63) พบพยาธิ 2 ชนิด ร้อยละ 15.38 
(16/104) จ าแนกเป็นพบพยาธิ ใบไม้ ในกระเพาะ  (Paramphistomum spp.) ร่วมกับพยาธิ ตัวกลม 
(Nematodes) ร้อยละ 93.75 (15/16) และพบพยาธิตัวกลม (Nematodes) ร่วมกับพยาธิตัวแบน (Moniezia 
expansa) ร้อยละ 6.25 (1/16) ดังตารางท่ี 2   
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ตารางที ่2  การติดพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

ขอ้มูล Positive (%) positive 

1.รายฟาร์ม (n=17) 
  1.1 พบพยาธิทางเดินอาหาร 1 ชนิด  

     1.1.1 พยาธิใบไม้ในกระเพาะ 
     1.1.2 พยาธิตัวกลม 

  1.2 พบพยาธิทางเดินอาหาร 2 ชนิด 
     1.2.1 พยาธิใบไม้ในกระเพาะและพยาธิตัวกลม 
  1.3 พบพยาธิทางเดินอาหาร 3 ชนิด 

     1.3.1 พยาธิใบไม้ในกระเพาะ พยาธิตัวกลมและพยาธิตัวแบน 

16 
8 

6 
2 

7 
7 
1 

1 

94.12 
47.06 

 
 

41.18 
 

5.88 

 

2.รายตัว (n=104) 
  2.1 พบพยาธิทางเดินอาหาร 1 ชนิด 
     2.1.1 พยาธิใบไม้ในกระเพาะ 

     2.1.2 พยาธิตัวกลม 
  2.2 พบพยาธิทางเดินอาหาร 2 ชนิด 

     2.2.1 พยาธิใบไม้ในกระเพาะและพยาธิตัวกลม 
     2.2.2 พยาธิตัวกลมและพยาธิตัวแบน 

79 
63 
42 

21 
16 

15 
1 

75.96 
60.58 

 

 
15.38 

 
 

 2.3 ชนิดของพยาธิทางเดินอาหารท่ีตรวจพบในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นพยาธิใบไม้ในกระเพาะ
อาหาร (Paramphistomum spp.) ร้อยละ 72.15 (57/79) รองลงมาคือ พยาธิตัวกลม (Nematodes) ร้อยละ 
46.84 (37/79) และ พยาธิตัวแบน (Moniez ia  expansa) ร้อยละ 1.27 (1/79) ดังตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 ชนิดและความชุกของพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อท่ีตรวจพบ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

ชนิดพยาธ ิ จ านวน (n=79) รอ้ยละ 

พยาธิใบไม้ในกระเพาะ 
พยาธิตัวกลม 
พยาธิตัวแบน 

57 
37 
1 

72.15 
46.84 
1.27 

3. การศกึษาปจัจยัเสีย่ง 

การศึกษาปัจจัยเส่ียงต่อการติดพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อ พื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่า การไม่ถ่ายพยาธิ การเล้ียงด้วยการปล่อยแปลงหญ้าธรรมชาติ และโคท่ีมีอายุมากกว่า 1  ปี เป็นปัจจัย
เส่ียงต่อการติดโรคพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05 โดยโคท่ีไม่ได้รับ
การถ่ายพยาธิทางเดินอาหารจะมีความเส่ียง 75.00 เท่าของโคท่ีได้รับการถ่ายพยาธิ โคท่ีมีการเล้ียงแบบปล่อย
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แปลงหญ้าธรรมชาติจะมีความเส่ียง 27.24 เท่าของโคท่ีเล้ียงแบบตัดหญ้ามาให้กิน และโคท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี 
จะมีความเส่ียง 3.14 เท่าของโคท่ีมีอายุน้อยกว่า 1 ปี ดังตารางท่ี 4  

ตารางที ่4 จ านวนและร้อยละของข้อมูลสัตว์รายตัวต่อปัจจัยเส่ียงการติดโรคพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อ 

ขอ้มูลสตัวร์ายตวั(n=104) Case  Non-case Odd ratio (95%CI) P-value  

1. การถ่ายพยาธิ 
   1.1 ไม่ถ่ายพยาธิ 
   1.2 ถ่ายพยาธิ 

 

75 
4 

 

5 
20 

 

75.00 (18.42-305.45) 

 

    9.135 x 10-15 * 
 

2. วิธีการให้อาหาร 
   2.1 แบบปล่อยแปลง 
   2.2 ตัดหญ้ามาให้ 

 

42 
37 

 

1 
24 

 

27.24 (3.51-211.34) 

 

     1.357 x 10-5 * 

3. อายุโค 
   3.1 มากกว่า 1 ปี 
   3.2 น้อยกว่า 1 ปี 

 

67 
12 

 

16 
9 

 

3.14 (1.13 -8.73) 

 

  0.023 * 
 

4. เพศ   
   4.1 เมีย 
   4.2 ผู้ 

 

54 
25 

 

16 
9 

 

1.22 (0.47-3.12) 

 

0.685 

5. พื้นคอกท่ีเล้ียง 
   5.1 พื้นดิน 
   5.2 พื้นปูน 

 

27 
52 

 

4 
21 

 

2.73 (0.85-8.75) 

 

0.083 

6. การท าความสะอาดคอก 
   6.1 ไม่ได้ท าทุกวัน 
   6.2 ท าทุกวันเป็นประจ า 

 

13 
66 

 

4 
21 

 

1.03 (0.30-3.52) 

 

0.957 

* P-value < 0.05 (มีนัยส าคัญทางสถิติ) 

 วจิารณผ์ลการศกึษา  

 จากผลการศึกษาสถานการณ์โรคการติดพยาธิทางเดินอาหารของโคเนื้อ ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 พบว่า มีอัตราการติดพยาธิค่อนข้างสูงท้ังรายฟาร์มและ
รายตัว คือ ร้อยละ 94.12 และ 75.96 ตามล าดับ ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของวิษณุและคณะ (2557) ท่ีท า
การส ารวจพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเนื้อ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบอัตราการติดพยาธิราย
ฟาร์มร้อยละ 100  และรายตัว ร้อยละ 86.40 สอดคล้องกับการศึกษาของสุรสิทธิ์และพิทยา (2548) ท่ีท าการ
ส ารวจพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคโตเต็มวัยพันธุ์พื้นเมืองจากอ าเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบอัตรา
การติดพยาธิรายตัวร้อยละ 78.39  แสดงให้เห็นว่าอัตราการติดพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อของประเทศไทย
ยังคงอยู่ในสัดส่วนท่ีสูง แม้ว่าเวลาจะผ่านมานานแล้วก็ตาม ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพยาธิภายในของเกษตรกรอย่างแท้จริง รวมถึงการไม่เข้าใจและไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการฟาร์มท่ี
ถูกสุขลักษณะของเกษตรกร (วิษณุและคณะ, 2557)  
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 การศึกษาในครั้งนี้พบพยาธิทางเดินอาหารท้ังหมด 3 ชนิด โดยพบพยาธิ ใบไม้ในกระเพาะ 
(Paramphistomum spp.) มากท่ีสุด เท่ากับร้อยละ 72.15 รองลงมาคือ พยาธิตัวกลม (Nematodes) และ 
พยาธิตัวแบน (Moniezia expansa) ร้อยละ 46.84 , 1.27 ตามล าดับ แตกต่างจากการศึกษาของ วิษณุและ
คณะ (2557) ท่ีพบว่ามีอัตราการติดพยาธิ ตัวกลมมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 90.61 รองลงมาคือพยาธิใบไม้
(Trematode) และ พยาธิตัวแบน (Cestode) ร้อยละ 22.00 , 1.29 ตามล าดับ 

ความร้ายแรงพยาธิใบไม้ในกระเพาะ (Paramphistomum spp.) คือ ถ้ามีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้
จ านวนมากฝังตัวอยู่ท่ีล าไส้เล็กจะก่อให้เกิดล าไส้อักเสบ โคจะแสดงอาการเบื่ออาหาร ผอม ขนหยาบกร้าน 
อ่อนเพลีย ท้องเสีย สูญเสียอิเล็กโทรไลต์และโปรตีนจนท าให้เกิดภาวะน้ าในเย่ือหุ้มปอด ภาวะน้ าในถุงหุ้มหัวใจ 
มีน้ าในช่องท้อง(ท้องมาน) ปอดบวมและเสียชีวิตในท่ีสุด (ปณัฐ, 2562) สาเหตุของการติดพยาธิชนิดนี้เกิดจาก
โคกินตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิท่ีเกาะอยู่บนหญ้าหรือพืชน้ าเข้าไป (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ           
กรมปศุสัตว์, 2554) ดังนั้นการเล้ียงโคแบบปล่อยในทุ่งหญ้าใกล้แหล่งน้ าก็จะท าให้มีความเส่ียงท่ีจะติดพยาธิ
ชนิดนี้ได้ ซึ่งพื้นท่ีท่ีมีการเล้ียงโคเนื้อในอ าเภอเมืองฉะเชิงเทราเป็นท่ีราบลุ่ม มีแหล่งน้ าและหญ้าธรรมชาติ
จ านวนมาก สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีพบว่าโคท่ีมีการเล้ียงแบบปล่อยแปลงหญ้าธรรมชาติจะมี
ความเส่ียงต่อการติดโรคพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) นอกจากนี้
ยาท่ีใช้รักษา คือ เฟนเบนดาโซล ไบไธโอนอลซัลฟอกไซด์ เฮกซะคลอโรฟีน  นิโคลซาไมด์ คลอแซนเทล ออกซิ
คลอซาไนด์ (ปณัฐ, 2562) แต่เกษตรกรกลุ่มท่ีส ารวจมักจะมีการให้ยากลุ่ม  ไอเวอร์เมคตินเป็นหลักจึงไม่
สามารถถ่ายพยาธิใบไม้ในกระเพาะได้ 

เนื่องจากการศึกษานี้ได้ถูกจัดท าขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน ซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนใน
ประเทศไทย ท าให้การศึกษานี้ไม่สามารถระบุได้ว่าฤดูกาลเป็นหนึ่งในปัจจัยเส่ียงของการติดพยาธิพยาธิใบไม้ใน
กระเพาะ (Paramphistomum spp.) หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ Rangel-Ruiz et al. (2003) 
รายงานว่า โคส่วนใหญ่มีการติดพยาธิชนิดนี้ในตลอดช่วงฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิและช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวใน
ประเทศเม็กซิโก นอกจากนี้ การศึกษาของ Ozdal et al. (2010) พบโคและแกะในประเทศตุรกีมีอัตราการติด
เช้ือสูงสุดในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ดังนั้น ฤดูกาลอาจส่งผลต่อความชุกของการติดพยาธิชนิดนี้ในประเทศไทย
ได้ แต่จะต้องมีการจัดท าการศึกษาท่ีสามารถเก็บข้อมูลในทุกช่วงฤดูต่อไป 

พยาธิตัวกลม (Nematodes) เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าลายสุขภาพโคได้ โดยโคท่ีติดพยาธิชนิดนี้จะแสดง
อาการท้องเสียเรื้อรัง ถ่ายเหลวสีขาวปนเทามีกล่ินเหม็น ซูบผอม โลหิตจาง ขนหยอง ผิวหนังหยาบกร้าน 
เติบโตช้า แคระแกร็น กรณีติดพยาธิไส้เดือนอาจอุดตันล าไส้เล็กท าให้มีอาการท้องผูกหรือไชทะลุล าไส้ ท าให้
เกิดล าไส้อักเสบและช่องท้องอักเสบเป็นผลให้สัตว์ตายได้  (ปัจฉิมา, 2554; สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ      
กรมปศุสัตว์,2554) ส าหรับยาท่ีใช้ในการรักษามีหลายตัว ได้แก่ ไทอะเบนดาโซล มีเบนดาโซล เฟนเบนดาโซล 
อัลเบนดาโซล ไอเวอร์เมคติน (วิวัฒน์, 2562) ซึ่งเกษตรกรกลุ่มท่ีส ารวจใช้ยาไอเวอร์เมคตินในการถ่ายพยาธิอยู่
แล้ว ดังนั้น การท าให้โคปลอดจากพยาธิชนิดนี้จึงควรมีการอบรมให้ความรู้เรื่องโปรแกรมการถ่ายพยาธิเพิ่มเติม
แก่เกษตรกร เช่น ควรให้ยาถ่ายพยาธิในลูกโคทุกตัวเมื่อมีอายุ 3 สัปดาห์ และให้ยาซ้ าอีกครั้งหนึ่งเมื่อสัตว์อายุ 
6 สัปดาห์ เมื่อสัตว์โตควรให้ยาถ่ายพยาธิอย่างน้อยปีละครั้ง (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์, 2554) 

พยาธิตัวแบน (Moniezia expansa) มีอัตราการติดต่ าท่ีสุดในการศึกษาครั้งนี้อยู่ ท่ีร้อยละ 1.27 
ใกล้เคียงกับการศึกษาของวิษณุและคณะ (2557) ท่ีมีอัตราการติดพยาธิเท่ากับ ร้อยละ 1.29  พยาธิชนิดนี้
มักจะไม่แสดงอาการในโคท่ีโตแล้ว ยกเว้นลูกสัตว์ ท่ีอายุต่ ากว่า 6 เดือน ท่ีมีพยาธิอยู่มากจะมีอาการท้องเดิน 
ถ่ายเหลวเป็นน้ า  ผอม ขนหยาบกระด้าง ไม่มีแรง ยาท่ีแนะน าให้ใช้ถ่ายพยาธิชนิดนี้คือ พราซิควอนเทล   (ปัจฉิ
มา, 2554) 
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ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าโคท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปีมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการติดพยาธิ
ทางเดินอาหารในโคเนื้อ 3.14 เท่าของโคท่ีมีอายุน้อยกว่า 1 ปี (p-value = 0.023) คล้ายกับการศึกษาของ
วิษณุและคณะ (2557) ท่ีพบว่าโคเนื้อท่ีอายุมากกว่า 3 ปี มีโอกาสติดพยาธิมากกว่าโคท่ีมีอายุน้อยกว่า 3 ปี 
เหตุผลอาจเกิดจากความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรท่ีเป็นเจ้าของโคกลุ่มท่ีส ารวจไม่เพียงพอ โดยเกษตรกร
ส่วนใหญ่จะมีการถ่ายพยาธิแค่ตอนเป็นลูกโค เมื่อโตแล้วจะท าการถ่ายพยาธิต่อเมื่อโคแสดงอาการผอม     
ขนหยอง ผิวหนังมีตุ่มเท่านั้น ไม่ได้ท าการถ่ายพยาธิเป็นโปรแกรมอย่างสม่ าเสมอ  

ทางผู้ศึกษาได้มีการแจ้งเกษตรกรใหท้ราบข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการว่ามีการพบพยาธิชนิด
ใดบ้างในโคเนื้อท่ีเล้ียงอยู่ และอธิบายว่าโคท่ีไม่ได้แสดงอาการผอม ขนหยอง ผิวหนังมีตุ่ม ก็มีโอกาสติดพยาธิ
ทางเดินอาหารได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยช้ีให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคัญในการใช้ยาถ่ายพยาธิให้ตรงกับชนิด
ของพยาธิท่ีเจอ ในปริมาณท่ีถูกต้อง และแก้ไขความเข้าใจผิดของเกษตรกรในเรื่องการให้ยาถ่ายพยาธิกลุ่ม    
ไอเวอร์เมคตินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถก าจัดพยาธิทางเดินอาหารได้ทุกชนิด 

สรปุผลการศกึษา 

จากผลการศึกษาสถานการณ์โรคพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อ พื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 พบว่ามีโคท่ีตรวจพบพยาธิทางเดินอาหารเท่ากับร้อยละ 75.96 
(79/104) โดยโคท่ีตรวจพบพยาธิทางเดินอาหารเพียง 1 ชนิดเท่ากับร้อยละ 60.58 (63/104) และตรวจพบ
พยาธิทางเดินอาหาร 2 ชนิด เท่ากับร้อยละ 15.38 (16/104) ซึ่งในโคหนึ่งตัวมีการตรวจพบพยาธิทางเดิน
อาหารสูงสุดเพียง 2 ชนิด 

เมื่อพิจารณาชนิดของไข่พยาธิทางเดินอาหารท่ีพบมีท้ังหมด 3 ชนิด ได้แก่ พยาธิใบไม้ในกระเพาะ 
(Paramphistomum spp.) เท่ากับร้อยละ 72.15 (57/79) พยาธิตัวกลม (Nematodes) เท่ากับร้อยละ 46.84 
(37/79) และ พยาธิตัวแบน (Moniezia expansa) เท่ากับร้อยละ 1.27 (1/79)  

 ในการศึกษาครั้งนี้มีการน าปัจจัยต่าง ๆ ท้ังหมด 6 ปัจจัย ได้แก่ การถ่ายพยาธิ วิธีการให้อาหาร(ปล่อย
แปลงหญ้า หรือตัดหญ้าให้กิน) อายุโค เพศ พื้นคอกท่ีเล้ียง และการท าความสะอาดคอก มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติหาปัจจัยเส่ียงท่ีมีความสัมพันธ์กับการติดพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อ พบว่ามี 3 ปัจจัยท่ี ได้แก่ การไม่
ถ่ายพยาธิ การเล้ียงด้วยการปล่อยแปลงหญ้าธรรมชาติ และโคท่ีมีอายุมากกว่า 1  ปี มีความสัมพันธ์กับการติด
พยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อรายตัว 75.00, 27.24 และ 3.14 เท่า ตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
(p-value < 0.05)  

                                               ขอ้เสนอแนะ 
ควรมีการสร้างความตระหนักให้กับเกษตรกรถึงความส าคัญของการติดพยาธิทางเดินอาหารของโค

เนื้อ และให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของพยาธิท่ีมักพบในพื้นท่ี ในกรณีท่ีโคหนึ่งตัวมีการพบพยาธิมากกว่า 1 ชนิด 
เพื่อให้เกษตรกรเลือกใช้ยาถ่ายพยาธิได้อย่างถูกต้อง รวมถึงแนะน าวิธีการจัดการฟาร์มท่ีเหมาะสม เช่น การใช้
ยาถ่ายพยาธิเป็นประจ าตามโปรแกรม และหลีกเล่ียงการปล่อยแปลงหญ้าท่ีใกล้แหล่งน้ าธรรมชาติซึ่งอาจจะมี
ตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้เกาะอยู่ได้ จึงจะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยลดปัญหาการติดพยาธิทางเดิน
อาหารในโคเนื้อได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในพื้นท่ีต าบลคลองเปรง ต าบลคลองนครเนื่องเขต ต าบลบางแก้ว
ต าบลวังตะเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราท่ีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลการจัดการฟาร์ม
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และช่วยจับบังคับโคเนื้อเพื่อท าการเก็บตัวอย่างอุจจาระ พร้อมท้ังรับฟังแนวทางการควบคุมและป้องกันโรค
พยาธิทางเดินอาหาร  

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
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