
 
 
  
 
 
 
 

ศึกษาความชุกของการติดเชื้อพยาธิ Haemonchus contortus. และความไวต่อยา 
 Benzimidazole ที่พบในแพะเนื้อ เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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บทคัดย่อ 

 การระบาดของพยาธิ Haemonchus contortus ในแพะ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะ      
ในประเทศไทยและทั่วโลก การติดพยาธิจะก่อให้เกิดพยาธิสภาพที่ทางเดินอาหารของแพะ ทำให้เกิดการ
สูญเสียเลือด ภาวะโลหิตจาง ซูบผอม การเจริญเติบโตลดลง และตายในที่สุด เกษตรกรมีการใช้ยากลุ่ม
Benzimidazole เพ่ือถ่ายพยาธิชนิดนี้ในแพะอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดการดื้อยาในพยาธิตัวกลมหลายชนิด
รวมถึงพยาธิชนิดนี้ด้วย การศึกษาในครั้งนี้ได้สำรวจความชุกของการติดพยาธิ H. contortus และทดสอบ
ความไวของพยาธิต่อยากลุ ่ม Benzimidazole ที ่ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในแพะเนื ้อ เขตพ้ืนที่    
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยเก็บตัวอย่างมูลแพะ       
255 ตัวอย่าง จำนวน 14 ฟาร์ม จากประชากรแพะทั้งหมด 628 ตัว 33 ฟาร์ม มาตรวจนับไข่พยาธิ โดยวิธี 
McMaster technique นำตัวอย่างที ่ได ้ไปเพาะเลี ้ยงตัวอ่อนพยาธิ  เพื ่อหาปริมาณของตัวอ่อนพยาธิ          
ระยะติดต่อ ผลการศึกษาพบว่ามีความชุกของพยาธิ H. contortus ที่ร้อยละ 86.45 จากนั้นสุ่มตัวอย่างแพะ     
ที่พบการติดพยาธิ H. contortus ตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน 88 ตัวอย่าง จาก 14 ฟาร์ม และให้ยาถ่าย
พยาธิกลุ่ม Benzimidazole ที่ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากการศึกษาโดยนับจำนวนไข่พยาธิ พบว่า
ค่าเฉลี่ยของจำนวนไข่พยาธิก่อนให้ยา วันที่ 0 มีค่าเท่ากับ 1,733.33 และหลังให้ยาในวันที่1-10, 14 และ21  
ม ีค ่ า เท ่ าก ับ  468.89, 114.44, 1,126.67, 2,053.33, 1,560.99, 1,680.00, 1,406.67, 1,253.33, 933.33, 
2,277.78, 1,520 และ 428.89 e.p.g. ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของไข่พยาธิ (e.p.g.) ในแต่ละวันที่
ทดลอง พบว่าไม่มีความแตกต่างกันของจำนวนไข่พยาธิในช่วงก่อนและหลังให้ยา ในแต่ละวัน (P>0.05)    
ดังนั ้น พยาธิ H. contortus ที่พบในแพะเนื ้อเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีการดื ้อต่อยากลุ่ม
Benzimidazole ที่ขนาดยา 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
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Prevalence and Benzimidazole susceptibility of Haemonchus contortus.         
in Goat, Mueang district, Nakhon Ratchasima province 
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Abstract 

The transmission of gastric nematode, Haemonchus contortus, impacts on goat raising 
in Thailand and worldwide. The pathogenesis of Haemonchosis includes blood loss anemia, 
malnutrition, growth rate reduction, and finally death. The aims of this study were focused on 
the prevalence of H. contortus infestation during January to March 2020 and    its susceptibility 
to 7.5 mg/kg of Benzimidazole using for anthelmintics in goat in Mueang district of Nakhon 
Ratchasima province. Collecting the feces of 255 goats of 14 farms which came from the total 
population of 628 goats of 33 farms. The numbers of worm count were determined from goat 
feces by McMaster technique and the fecal remainder was cultured in order to evaluate     
larva development. The mean of worm egg count before Benzimidazole administration 
showed that the prevalence of Haemonchosis was 86.45%. After that 88 goats from 14 farms 
were randomly selected to study Benzimidazole resistance. The pretreatment was the day 0 
average of worm egg count 1,733.33 while in the date of the 1st to 10th, 14th and 21th after 
treatment had the average of worm egg count as 468.89, 114.44, 1,126.67, 2,053.33, 1,560, 
1,680, 1,406, 1,253.33, 933.33, 2,277.78, 1,520 and 428.89 epg. respectively. To analyzed the 
variance and considered that the mean of the eggs (e.p.g.) of each test day, the difference of 
the number of worm egg count, before and after treatment was not significantly different 
(P>0.05) and all of samples, after treatment could found larva development. The conclusion 
of this study indicated the Benzimidazole resistance of H. contortus in goats in which have 
risen in Mueang district Nakhon Ratchasima province. 
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บทนำ 

Haemonchus contortus เป็นพยาธิต ัวกลมที ่อาศัยในกระเพาะอาหารของส ัตว ์เค ื ้ยวเอ ื ้อง              
พบการระบาดได้ในทวีปเอเชียและทั่วทั้งทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาใต้ แอฟริกา และสหรัฐอเมริกา โดยพยาธิ
สามารถปรับสภาพตัวได้ดี สามารถอาศัยอยู่ได้ในเขตร้อนชื้นจนถึงหนาวเย็นและพ้ืนที่สูง แถบเทือกเขา รวมถึง
พบการระบาดในประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของสัตว์ลดลง 
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตแพะ-แกะเป็นอย่างมาก (Cole et al., 2006) 

H. contortus เป็นพยาธิตัวกลมใน Order Strongylid มีชื ่อสามัญว่า Barber pole worm หรือ 
Wire worm ซึ ่งวงจรชีว ิตของพยาธิชนิดนี ้คล้ายกับพยาธิตัวกลมสกุลอื ่นๆ  คือเป็นพยาธิที ่ไม่ต้องการ 
Intermediate host แต่จะอาศัยเลือดของโฮสต์เป็นอาหาร โดยสัตว์มักจะแสดงภาวะโลหิตจาง ค่า Pack cell 
volume (PCV) ลดลง ท้องเสีย สัตว์อยู่ในสภาวะขาดน้ำ เกิดการบวมน้ำตามอวัยวะส่วนปลายและมีของเหลว
สะสมอยู่ภายในช่องว่างของร่างกาย มีวงจรชีวิตโดยรวมแล้วประมาณ 18-19 วัน (อาคม,2541) 

ยากลุ่มเบนซิมิดาโซล (Benzimidazole) จะออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสร้างโปรตีนทิวบลูลิน (Tubulin)        
ของพยาธิ ทำให้พยาธิไม ่สามารถดำรงชีว ิตอย ู ่ ได้  ยากลุ ่มนี ้ เป ็นยาที ่ใช ้ก ันอย่างแพร่หลายทั ่วโลก             
รวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากเป็นยาที่หาได้ง่าย ราคาถูก สามารถให้สัตว์กินได้สะดวก ซึ่งมีฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์
ของยาค่อนข้างน้อย แต่เนื่องจากมีการใช้ยานี้ในปศุสัตว์มาเป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปี ปัจจุบันมีรายงานว่า
เกิดการดื้อยาของกลุ่ม Benzimidazole ของพยาธิ H. countortus ซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาของพยาธิชนิด
นี้ ในประเทศที่มีอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์จะมีอยู่อย่างมาก แต่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ยังขาดข้อมูล
เหล่านี้อยู่ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการควบคุมโรคในด้านปศุสัตว์ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาด้านกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆในการควบคุมพยาธิชนิดนี้ (Cole et al, 2006) 

เมื่อปลายปี พ.ศ.2553 ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสได้มีการสำรวจความชุกของพยาธิพบว่าร้อยละ 21.38     
เป็นกลุ่มของพยาธิ Strongylids ในแพะ (สุรสิทธิ์,2555) และในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
เกษตรกรเริ ่มมีความสนใจในการเลี ้ยงแพะเนื ้อเป็นจำนวนมาก ไว้เพื่อจำหน่าย เพราะตลาดการบริโภค            
มีจำนวนมากขึ ้น เนื ้อแพะจึงมีราคาสูง การเลี ้ยงแพะเนื ้อในเขตพื้นที ่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา            
มีลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง ส่วนแพะที่เลี้ยงบนโรงเรือนจะตัดหญ้าสดให้กินและพบว่าไม่มีการย้ายหรือ
หมุนเวียนแปลงหญ้าแต่อย่างใด จึงมีโอกาสสูงที่จะพบพยาธิ H. contortus และมีความเสี่ยงที่จะพบการติด
พยาธิชนิดนี้ได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบรายงานการสำรวจความชุกของพยาธิชนิดนี้อย่างเป็นทางการ 

ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาหาความชุกของพยาธิ H. Contortus และความไวต่อยา              
กลุ ่ม Benzimidazole ในแพะเนื ้อเขตพื้นที ่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื ่อให้ได้ข้อมูลที ่แท้จริง         
เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาของสัตวแพทย์และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ ในการรักษาไดใ้นอนาคต 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. รูปแบบงานวิจัย 
 ศึกษาแบบ Quasi experimental design และใช้แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลความชุกในพื้นที่         
การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างก่อนและหลังป้อนยาถ่ายพยาธิ 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรแพะเนื้อและมูลจากแพะเนื้อที่เลี้ยงอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ

เมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้จากข้อมูลการสำรวจสัตว์ของเกษตรกรที่เลี ้ยงแพะเขตอำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา (สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา, 2562) แล้วสุ่มเลือกพ้ืนที่โดยวิธี Cluster sampling 
(สุ่มตัวอย่างแบบแยกเป็นกลุ่ม) จากนั้นทำการคัดเลือกฟาร์มโดยกำหนดหมายเลขให้แต่ละฟาร์ม แล้วสุ่มเลือก
ฟาร์มโดยวิธี Systematic random sampling (สุ่มตัวอย่างเป็นระบบ) สุดท้ายจึงสุ่มเลือกแพะเนื้อ เพื่อเป็น
ตัวอย่างการทดลองโดยวิธี Systematic random sampling (สุ่มตัวอย่างเป็นระบบ) ซึ่งตัวอย่างที่ได้จากการ
สุ่มจะเป็นตัวอย่างของประชากรแพะเนื้อที่เลี ้ยงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 628 ตัว      
33 ฟาร์ม ทำการคัดเลือกจากพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงแพะมากที่สุด จำนวน 4 ตำบล จำนวน 255 ตัวอย่าง จำนวน 
14 ฟาร์ม  ซึ่งประกอบไปด้วย ตำบลโคกกรวด 60 ตัวอย่าง 3 ฟาร์ม ตำบลหนองไข่น้ำ 64 ตัวอย่าง 3 ฟาร์ม 
ตำบลสีมุม 66 ตัวอย่าง 4 ฟาร์ม ตำบลพุดซา 65 ตัวอย่าง 4 ฟาร์ม   
         2.1 การคำนวณขนาดตัวอย่างของความชุก 
                   สูตรที่ใช้คำนวณ สูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
                      n =               P-(1-P) Z2 

                 d2 
 n =             0.21 (1-0.21) 1.962 

                           (0.05)2 
 n =              0.637 

                    0.0025 
 n =            255   ตัวอย่าง 

         เมื่อ       n = ขนาดของกลุ่มประชากรที่เก็บตัวอย่าง 
                    Z = ระดับความเชื่อม่ันผู้วิจัยกำหนดไว้ที่ร้อยละ 95 
                    P = ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น ได้มาจากความชุกของการติดพยาธิ  
                          H. contortus ในจังหวัดนราธิวาสได้ค่าเท่ากับร้อยละ 21.38 (สุรสิทธิ์, 2555) 
                    d = ความคาดเคลื่อนผู้วิจัยกำหนดไว้ ร้อยละ 5 
       ดังนั้น ได้กลุ่มตัวอย่างแพะเนื้อที่เลี้ยงในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด
อย่างน้อย 255 ตัวอย่าง จำนวน 14 ฟาร์ม (สุ่มคัดเลือกตัวอย่าง แบบ Cluster sampling และ Systematic 
random sampling) 
        2.2 กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความไวของยากลุ่ม Benzimidazole  
        วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
        ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง คือ ประชากรกลุ ่มตัวอย่างที ่ได้จากการศึกษาความชุกการติดเชื้อ        
พยาธิ H. contortus ในเขตพื ้นที ่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจากตัวอย่างทั ้งหมด 255 ตัวอย่าง             
จำนวน 14 ฟาร์ม  
         โดยคัดเข้าตามเงื่อนไขดังนี้  
        1. การจำแนกชนิดของตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ L3 ตามวิธีของ Baermann (Henson and Perry, 
1994) (ภาคผนวก ก) 
        2. พบไข่ H. contortus ในแพะเนื้อต่อฟาร์ม มากกว่า 5 ตัว ขึ้นไป  



 
 
  
 
 
 
 

        3. พบจำนวนไข่ H. contortus ในแพะเนื้อต่อตัว มากกว่า 300 egg per grams (e.p.g.) ขึ้นไป  
        4. เป็นฟาร์มที่ยินยอมให้ป้อนยาถ่ายพยาธิและดำเนินงานทดลองจนจบ และทำการการคัดเลือกฟาร์ม
และกำหนดหมายเลขให้กับแพะเนื ้อที ่ได้คัดเลือกตามเงื ่อนไขด้วยวิธี Systematic random sampling      
(สุ ่มตัวอย่างเป็นระบบ) ป้อนยาถ่ายพยาธิที ่ขนาดยา 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แพะ- แกะ ขนาด 5-7.5 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์, 2555, Jana and Gnosh, 2011) 

การคำนวณขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองหาความไวต่อยากลุ่ม Benzimidazole  
       สูตรที่ใช้คำนวณ  สูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
                      n =              P-(1-P) Z2 

                 d2 
 n =           0.94- (1-0.94) 1.962 

                          (0.05)2 
           N =              0.22 
                   0.0025 

 n =              88   ตวัอย่าง 
   เมื่อ       n = ขนาดของกลุ่มประชากรที่เก็บตัวอย่าง 
                      Z = ระดับความเชื่อม่ันผู้วิจัยกำหนดไว้ที่ ร้อยละ95 
                      P = ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ได้มาจากความชุกของการดื้อยาในพยาธิ       
ตัวกลม ในจังหวัดชลบุรีได้ค่าเท่ากับร้อยละ 94 (จตุพร, 2544)  
                      d = ความคลาดเคลื่อนผู้วิจัยกำหนดไว้ ร้อยละ 5 

      ดังนั้น ไดก้ลุ่มตัวอย่างแพะเนื้อที่เลี้ยงในเขตพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมดอย่างน้อย            
88 ตัวอย่าง จำนวน 14 ฟาร์ม 

2.3 วิธีการเก็บตัวอย่าง 
เก็บตัวอย่างโดยใช้ถุงมือยางล้วงเก็บอุจจาระโดยตรงผ่านทางไส้ตรงหรือเก็บอุจจาระที่สัตว์เพิ่งถ่าย

ออกมาใหม่ประมาณ 5 กรัมต่อตัว ใส่อุจจาระที่ได้ลงในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่น และทำการบันทึกข้อมูล
สัตว์เป็นรายตัว จากนั้นเก็บรักษาตัวอย่างในกล่องน้ำแข็งที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส จากแต่ละ
ตำบลของเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อมาถึงห้องปฏิบัติการจะทำการชั่งตัวอย่างประมาณ    
2 กรัม และนำไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
โดยทำการตรวจหาไข่พยาธิ H. contortus ด้วยวิธี Fecal flotation technique 

2.4 การเพาะเลี้ยงไข่พยาธิจากตัวอย่างอุจจาระ 
      เพาะเลี ้ยงตัวอ่อนพยาธิ โดยการบดอุจจาระที ่ต ้องการจะเพาะเลี ้ยงให้แตกละเอียด เพื ่อให้            
การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนพยาธิได้ผลดีอุจจาระควรจะทำให้ชุ่มชื้นและนิ่ม แต่ไม่แฉะมากเกินไป แล้วทำการต้ม 
Vermiculite หรือ Sterilized peat moss. เติมส่วนผสมลงไปในจานเพาะเชื้อให้น้ำท่วม โดยไม่ต้องปิดฝา
เพาะเลี้ยงไว้ 7 วัน  และเพาะเลี้ยงตัวอ่อนใน Glass culture dish และเก็บไว้ในตู้อบ (Incubator) ที่อุณหภูมิ 
27 องศาเซลเซียส ความชื้นร้อยละ 80 อาจมีการเติมน้ำในระหว่างการบ่มเชื้อได้ เพื่อควบคุมระดับความชื้น            
เพื่อให้ตัวอ่อนเจริญอยู่ในระยะติดต่อ (อาคม, 2541) การเก็บตัวอ่อนพยาธิอาจใช้ Baermann apparatus 
หรือการแขวนตะกอนส่วนผสมในน้ำใน Muslin หรือตั ้งส่วนผสมเอาไว้ใน Petri dish ที ่บรรจุน้ำเอาไว้          
ล้างตัวอ่อนด้วย Lugol’s iodine และคัดแยกโดยยึด 100 identification guide ตามวิธีการของ Baermann           



 
 
  
 
 
 
 

2.5 วิธีการวิเคราะห์ผล 
      หาความชุกของไข่พยาธิ H.contortus ในแพะเนื้อเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นร้อยละ        
แล้วทดสอบความไวของยา ให้เก็บตัวอย่างอุจจาระภายใน 14 วันหลังจากป้อนยาถ่ายพยาธิ พิจารณาหา        
ค่าความไวต่อยากลุ่ม Benzimidazole ของพยาธิ H. contortus นำค่าเฉลี่ยของไข่พยาธิ (e.p.g.) จากแพะ     
ในแต่ละวันที ่ทำการทดลอง ทั้งก่อนและหลังการให้ยาถ่ายพยาธิที ่ขนาดยา 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม           
แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของไข่พยาธิโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลฟาร์มและการจัดการฟาร์ม 
      จากการศึกษารวบรวมข้อมูลฟาร์มและการจัดการฟาร์มแพะเนื้อในพื้นที่ 4 ตำบล ของอำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 33 ฟาร์ม มีจำนวนแพะรวมทั้งสิ้น 628 ตัว แบ่งเป็น  แพะเพศเมีย 
จำนวน 478 ตัว เพศผู้ จำนวน 150 ตัว มีช่วงอายุ มากกว่า 6 เดือน - 1ปี มากที่สุด จำนวน 87 ตัว รองลงมา          
คือ ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 66 ตัว ช่วงอายุ 1-2 ปี จำนวน 63 ตัว  และช่วงอายุ มากกว่า 2 ปี จำนวน 39 ตัว 
ตามลำดับ การจัดการฟาร์มและรูปแบบการเลี้ยง พบว่ามีฟาร์มที่มีการเลี้ยงปล่อยทุ่ง จำนวน 23 ฟาร์ม    
(ร้อยละ 69.70) และเลี้ยงยืนโรง จำนวน 10 ฟาร์ม (ร้อยละ 30.30) แปลงหญ้าอาหารสัตว์ที่เกษตรกรเลือกใช้ 
พบว่าเป็นแปลงหญ้าของตนเองมีมากที่สุด จำนวน 10 ฟาร์ม (ร้อยละ 30.30) รองลงมา คือ แปลงหญ้า
สาธารณะ จำนวน 17 ฟาร์ม (ร้อยละ 51.52) และเกษตรกรตัดหญ้าสดให้กิน จำนวน 6 ฟาร์ม (ร้อยละ 18.19) 
ตามลำดับ การใช้น้ำยาฆ่าเชื ้อโรคภายในฟาร์ม พบว่า 21 ฟาร์ม (ร้อยละ 63.64) มีการใช้ยาฆ่าเชื ้อโรค        
การดูแลส ุขภาพแพะ ส ่วนใหญ่เกษตรกรมีการทำโปรแกรมด้านส ุขภาพ การตรวจโรคแท้งต ิดต่อ            
จำนวน 20 ฟาร์ม (ร ้อยละ 60.60) มีการฉีดว ัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื ่อย จำนวน 20 ฟาร์ม            
(ร้อยละ 60.60) สำหรับการถ่ายพยาธิทางเดินอาหาร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกถ่ายพยาธ ิแพะ              
ที่อายุ 6 เดือน -1ปี มากที่สุด จำนวน 20 ฟาร์ม (ร้อยละ 60.60) รองลงมา คือ อายุ 1-2 ปี จำนวน 9 ฟาร์ม 
(ร้อยละ 27.27 ) ตามลำดับ โดยมีความถี่การถ่ายพยาธิ 4 เดือน มากที่สุด จำนวน 18 ฟาร์ม (ร้อยละ 54.55) 
รองลงมา 6 เดือน จำนวน 10 ฟาร์ม (ร้อยละ 30.30) ทั ้งนี ้ ยาถ่ายพยาธิที ่เกษตรกรเลือกใช้มากที ่สุด           
เป ็นกล ุ ่ ม  Benzimidazole จำนวน 22 ฟาร ์ม  (ร ้ อยละ  66.67)  รองลงมา  ค ือ  กล ุ ่ ม  Ivermectin                 
จำนวน 8 ฟาร์ม (ร้อยละ 24.24) 

2. ความชุกของการติดพยาธิ Haemonchus contortus  
      ผลการทดลองหาความชุกของการติดพยาธิ H. contortus ระหว่างวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2563       
จากประชากรแพะทั ้งหมด 628 ตัว จำนวน 33 ฟาร์ม ได้ต ัวอย่างที ่ส ุ ่มในการหาความชุก ทั ้งหมด              
255 ตัวอย่าง 14 ฟาร์ม มาทำการตรวจนับไข่พยาธิด้วยวิธี McMaster Technique พบว่ามีความชุกของ    
การติดพยาธิ H. contortus ที่ความชุกร้อยละ 86.45 แยกความชุกการติดพยาธิตามพื้นที่ ได้ดังนี้ ตำบลสีมุม    
ร้อยละ 94.12 ตำบลโคกกรวด ร้อยละ 85 ตำบลหนองไข่น้ำ ร้อยละ 83 และตำบลพุดซา ร้อยละ 80 
ตามลำดับ เมื่อจำแนกความชุกของการติดพยาธิตามปัจจัยด้านเพศของแพะ พบว่าแพะเพศผู้และเพศเมีย       
มีการติดพยาธิและมีความชุก ร้อยละ 86.67 และร้อยละ 84.85 ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อจำแนกความชุก
ของการติดพยาธิตามช่วงอายุของแพะ อายุตั้งแต่ไม่เกิน 6 เดือน มากกกว่า 6 เดือนถึง 1 ปี  ระหว่าง 1-2 ปี 



 
 
  
 
 
 
 

และมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป พบว่ามีการติดพยาธิความชุกร้อยละ 81.48, 90.91, 86.11 และ 81.82 ตามลำดับ 
(ตารางที ่1)  

ตารางท่ี 1  ความชุกของการติดพยาธิ H. contortus ในแพะเนื้อเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
               ระหว่างวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2563 แยกตามตำบล เพศและช่วงอายุของแพะ 

ตำบล 
จำนวน

แพะ (ตัว) 
ความชุก 
(ร้อยละ) 

ความชุกรวมของการติดการติด H. contortus (ร้อยละ) 
เพศ ช่วงอายุ 

ผู้ เมีย < 6 เดือน > 6เดือน- 1ปี 1-2 ปี >2ปี 
สีมุม 
โคกกรวด 
หนองไข่น้ำ 
พุดซา                         

66 
60 
64 
65 

94.12 
85.00 
83.33 
80.00 

100.00 
81.82 
77.78 

100.00 

90.00 
86.21 
66.86 
75.00 

88.88 
88.88 
57.14 

  100.00 

     100.00 
92.31 
85.71 

     100.00 

100.00 
  84.62 
100.00 
  80.00 

- 
  83.33 
100.00 

- 
รวม      255    86.45  86.67 84.85     81.48 90.91   86.11  81.82 

เมื่อพิจารณาความชุกของการติดพยาธิ H. contortus ในแพะเนื้อ ระดับรายฟาร์ม พบว่ามีความชุก
ของการติดพยาธิ H. contortus ในฟาร์มที่ 4, 7, 13 และ 14 ร้อยละ 100 มีจำนวนไข่พยาธิ ที่พบค่าเฉลี่ย
เท ่าก ับ 1,433.33, 2,166.67, 6,400 และ 433.33 e.p.g. ตามลำดับ ฟาร ์มที่  12 ความชุกร ้อยละ 88.8           
มีค่าเฉลี่ย 1,577.78 e.p.g ส่วนฟาร์มที่ 1 และ 3 มีความชุกร้อยละ 87.50 มีค่าเฉลี่ย 2,275 และ 250 e.p.g 
ฟาร์มที่ 9 และ 10 มีความชุกร้อยละ 85.71 มีค่าเฉลี่ย 4,142.86 และ 1,971.43 e.p.g. ฟาร์มที่ 6 และ 8     
มีความชุกร้อยละ 80 มีค่าเฉลี่ย 660 และ 1,580 e.p.g. ฟาร์มที่ 2 และ 11 มีความชุกร้อยละ 75 มีค่าเฉลี่ย 
262.5 และ250 e.p.g. ส่วนฟาร์มท่ี 5 มีความชุกของการติดพยาธิน้อยที่สุดที่ ร้อยละ 66.66 มีค่าเฉลี่ย 233.33 
e.p.g. (ตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2   ความชุกของการติดพยาธิ H. contortus และจำนวนไข่พยาธิในแพะเนื้อเขตพ้ืนที่อำเภอเมือง  
                จังหวัดนครราชสีมา แยกเป็นรายฟาร์ม 

ลำดับฟาร์ม   
 

                                                  การพบไข่พยาธิ H. contortus 
จำนวน   
(ตัว) 

ความชุก 
(ร้อยละ) 

        จำนวนไข่ที่พบ (e.p.g.) 

ค่า เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด 

   1 19 87.50    2,275.00 1,200.00 3,800.00 

   2 18 75.00      262.50 200.00 600.00 

   3 18 87.50      250.00 200.00 600.00 

   4 18 100.00   1,433.33 300.00 2,400.00 

   5 18 66.66      233.33 100.00 900.00 

   6 19 80.00      660.00 100.00 1,200.00 

   7 
   8 

18 
18 

100.00 
80.00 

  2,166.67 
  1,580.00 

100.00 
 500.00 

9,400.00 
6,200.00 

   9 18 85.71   4,142.86 500.00 13,000.00 

  10                         18 85.71   1,971.43 300.00 5,700.00 

  11                    18 75.00      250.00 100.00 1,000.00 



 
 
  
 
 
 
 

  ตารางท่ี 2   ความชุกของการติดพยาธิ H. contortus และจำนวนไข่พยาธิในแพะเนื้อเขตพ้ืนที่อำเภอเมือง  
                จังหวัดนครราชสีมา แยกเป็นรายฟาร์ม (ต่อ)    

ลำดับฟาร์ม   
 

                                               การพบไข่พยาธิ H. contortus 
จำนวน   
(ตัว) 

ความชุก 
(ร้อยละ) 

        จำนวนไข่ที่พบ (e.p.g.) 

ค่า เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด 

  12            19 88.89   1,577,78 100.00 7,300.00 

  13            18 100.00   6,400.00 100.00 22,500.00 

  14            18 100.00     433.33 100.00 1,000.00 

  รวม 255 86.45  1,688.30                  0    0 

 
3. ความไวต่อยาถ่ายพยาธิ กลุ่ม Benzimidazole ของพยาธิ H. contortus 

จากการเก็บตัวอย่างอุจจาระในแพะเนื ้อเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
จำนวน 255 ตัวอย่าง จำนวน 14 ฟาร์ม และคัดเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหา
ความไวต่อยา กลุ่ม Benzimidazole ที่ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จำนวน 88 ตัวอย่าง จำนวน 14 ฟาร์ม 
ระหว่างวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 และ 21 ของการทดลอง      
ทั้ง 13 วัน พบว่าจำนวนไข่พยาธิก่อนให้ยาถ่ายพยาธิในวันที่ 0 มีค่าเฉลี่ย 1,733.33 e.p.g. โดยมีค่าอยู่ในช่วง     
กับที่นับได้ 300 - 5,900 e.p.g. หลังจากป้อนยาถ่ายพยาธิกลุ่ม Benzimidazole กับแพะ ในวันที่ 1 และ 2      
มีค่าเฉลี่ยลดลงเป็น 468.89 และ 114.44 e.p.g. ตามลำดับ และเพ่ิมข้ึนในวันที่ 3 และ 4 เป็น 1,126.67 และ
2,053.33 e.p.g. ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของไข่พยาธิในวันที่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ในวันที่ 0 หรือก่อนให้    
ยาถ่ายพยาธิกับแพะ หลังจากนั้นจะลดลงต่ำกว่าในวันที่ 5 เป็น 1,560 e.p.g. และเพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อยในวันที่ 6            
เป็น 1,680 e.p.g.และค่อยๆลดลงในว ันที่  7, 8 และ 9 เป ็น 1,406.67, 1,253.33 และ 933.33 e.p.g.
ตามลำดับ แต่ค่าเฉลี่ยของไข่พยาธิ ในวันที่ 10 มีค่าเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย ในวันที่ 0 เป็น 2,277.78 e.p.g.
โดยมีค่ามากที่สุดที่นับได้ 13,300 e.p.g. หลังจากนั้นได้ทำการเก็บตัวอย่าง ในวันที่ 14 และ 21 อีก 2 ครั้ง  
ผลการนับไข่พยาธิในวันที่ 14 มีค่าเฉลี่ย ต่ำกว่าวันที่ 0 เล็กน้อย คือ 1,520 e.p.g. และวันที่ 21 ซึ่งเป็นวัน
สุดท้ายของการทดลอง มีค่าเฉลี่ยลดลงมาที่ 428.89 e.p.g. (ตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณไข่พยาธิที่นับได้ในอุจจาระแพะ 1 กรัม     
                ก่อนและหลังป้อนยาถ่ายพยาธิ 

วันทีป้่อน 
ยาถ่ายพยาธิ 

การตรวจพบไข่พยาธิ H. contortus (e.p.g.) 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที่น้อยท่ีสุด  ค่าที่มากที่สุด 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1,733.33 
  468.89 
  114.44    
1,126.67 
2,053.33 
1,560.00 
1,680.00 
1,406.67 

1,910.33 
  567.43 
  207.66 
1,633.34 
3,774.74 
3,317.83 
2,610.17 
2,863.79 

300              
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

         5,900.00  
         1,733.33 
           566.67 
         4,866.67 

  13,266.67 
  13,066.67 

         9,166.67 
  11,266.67 



 
 
  
 
 
 
 

ตารางท่ี 3   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณไข่พยาธิที่นับได้ในอุจจาระแพะ 1 กรัม     
                ก่อนและหลังป้อนยาถ่ายพยาธิ (ต่อ) 

วันทีป่้อนยา 
ถ่ายพยาธิ 

การตรวจพบไข่พยาธิ H. contortus (e.p.g.) 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที่น้อยท่ีสุด  ค่าที่มากที่สุด 

8 
9 
10 
14 
21 

1,253.33 
  933.33 
2,277.78 
1,520.00 
  428.89 

2,161.67 
1,419.76 
3,550.07 
1,860.27 
  680.79 

0 
0 
0 
0 
0 

   8,233.33 
   4,900.00 
  13,300.00 
    5,100.00 
    2,100.00 

รวม 1,275.90 2,333.39 0    13,300.00 

การทดสอบความไวต่อยากลุ่ม Benzimidazole ของพยาธิ H. contortus ในแพะเนื้อเขตพ้ืนที่อำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ศึกษาโดยการนำค่าเฉลี่ยของจำนวนไข่พยาธิจากแพะในแต่ละวันที่ทำการทดลอง
แล้วนำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่าค่าเฉลี ่ยของจำนวนไข่พยาธิ           
H. contortus จากแพะเนื้อในแต่ละวัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงดัง
ตารางที ่4 

ตารางท่ี 4   การวิเคราะห์ความแปรปรวน One-way ANOVA ของค่าเฉลี่ยจำนวนไข่พยาธิ H. contortus  
                ของแพะเนื้อในแต่ละวัน ก่อนและหลังการให้ยากลุ่ม Benzimidazole  

แหล่งความแปรปรวน SS Df       MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

7.4E+07 
9.8E+08 

12 
182 

6158899.335 
5397600.326 

1.141 0.330 

    รวม 1.1E+09 194    

ผลการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนพยาธิ H. contortus ภายหลังการเก็บอุจจาระแพะเมื่อทำการนับไข่พยาธิ  
เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อประเมินการรอดชีวิตของตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ หลังการให้ยากลุ่ม Benzimidazole      
ที่ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยนับปริมาณตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ หลังจากเพาะเลี้ยงบนจานเพาะเชื้อ 
ในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส มีการฉีดพ่นละอองน้ำวันละ 2 ครั้ง และพลิกกลับอุจจาระแพะ   
ทุกๆ 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน จากตัวอย่างที่ทำการเก็บในวันที่ 0, 3, 6 และ 9 ตามลำดับ พบว่ามีค่าเฉลี่ย
ของตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อในอุจจาระแพะ 1 กรัม ดังนี้ คือ 560, 156.67, 105 และ 85 ตัวต่ออุจจาระ      
1 กรัม (l.p.g.; larvae per gram) (ตารางที ่5) 

ตารางท่ี 5  ผลการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและนับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อหลังการให้ยากลุ่ม Benzimidazole  
               ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

วันที่ 
ผลการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและนับตัวอ่อนพยาธิ 

ครั้งที่ 1 (l.p.g.) ครั้งที่ 2 (l.p.g.) ครั้งที่ 3 (l.p.g.) ค่าเฉลี่ย (l.p.g.) 
0 
3 
6 
9 

          710 
          425 
           25 
          145 

 895 
    0 * 
 290 
  85 

75 
45 
 0* 
 25 

560.00 
156.67 
105.00 
85.00 

        * ผลการทดสอบที่ให้ค่าเท่ากับ 0 หมายความ ว่าเมื่อทำการตรวจแบบ Fresh smear แล้วพบตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ แต่เมื่อนำมาปั่นตรวจ
นับเพื่อหาค่า l.p.g.โดยใช้ตัวอย่างเพียง0.2กรัม ทำให้โอกาสพบตัวอ่อนพยาธิน้อยลงหรือไม่พบเลยจึงทำให้ต้องอ่านค่าเป็น 0 
 



 
 
  
 
 
 
 

ผลการศึกษา 
การศึกษาความชุกของพยาธิ H. contortus ในแพะเนื้อเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ระหว่างวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2563 พบอัตราความชุกร้อยละ 86.45 โดยพบว่าในเพศผู้และเพศเมีย ร้อยละ 
86.67 และ 84.85 ตามลำดับ ในแพะที่อายุไม่เกิน 6 เดือน หรือมากกว่า 6 เดือนถึง 1 ปี ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี 
และมากกว ่า 2 ปี ข ึ ้นไป พบว ่าม ีการติดพยาธิ  ร ้อยละ 81.48, 90.91, 86.11 และ 81.82 ตามลำดับ            
โดยการศึกษาในครั้งนี้ฟาร์มที่เลี ้ยงแพะของเกษตรกรจะอยู่ในเขตของพื้นที ่ชลประทาน บ่อน้ำ คลองบึง     
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อวงจรชีวิตของพยาธิและการพัฒนาของตัวอ่อนของพยาธิระยะต่าง ๆ 
จนถึงระยะติดต่อไปสู ่ตัวแพะได้  นอกจากนี้การควบคุมและป้องกันปัญหาจากพยาธิด้วยวิธีอื ่นๆ  ก็เป็น         
สิ่งพิจารณามาตรการดังกล่าวเช่นกัน เช่น การปรับปรุงพันธุ ์สัตว์ในท้องถิ ่นให้มีความทนทานต่อพยาธิ         
การปรับปรุงด้านการจัดการฟาร์ม เพื่อลดโอกาสสัตว์จะติดพยาธิ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ การใช้แปลงหญ้าระบบ
หมุนเวียน (rotation grazing) การแยกเลี้ยงสัตว์ตามกลุ่มอายุ การกำจัดโฮสท์กึ่งกลางของพยาธิ การแยก    
มูลสัตว์ออกจากคอกสัตว์ให้บ่อยขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้ศึกษาถึงการควบคุมพยาธิโดยวิธีทางชีวภาพ  โดยอาศัย
แบคทีเรียและเชื ้อราที ่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของพยาธิ  (Waller,1996) รูปแบบการเลี ้ยงของเกษตรกร      
ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พบความชุกของพยาธิชนิดนี้ในปริมาณที่สูง  

ผลการทดลองเพื ่อหาความไวต่อยา กลุ ่มBenzimidazole ที ่ขนาด 7.5 มิลลิกร ัมต่อกิโลกรัม          
ของพยาธิ H. contortus ในแพะเนื้อเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าพยาธิ                
H. contortus เกิดการดื้อต่อยากลุ่มนี้เกิดขึ้น โดยให้ผลสอดคล้องกันกับรายงานการศึกษาอื่นๆ ที่ได้รายงาน 
ในแพะ-แกะ เกี่ยวกับการใช้ยาถ่ายพยาธิกลุ่ มน ี ้ ที่นิยมใช้ก ันทางสัตวแพทย์และของเกษตรกรเอง               
โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มีการยืนยันผลของยาถ่ายพยาธิ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงไข่พยาธิ  เพื่อดูการรอดชีวิต      
ของตัวอ่อนพยาธิประกอบด้วยอีกขั้นหนึ่ง 

 
วิจารณ์ 

ในเขตพื ้นที ่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่เคยมีรายงานเกี ่ยวกับความชุกของพยาธิ              
H. contortus  ด ั งน ั ้น  ผ ู ้ทำการศ ึกษาจ ึ ง ได ้อ ้ างอ ิ งจากรายงานของ  FuFa (2009), Zahida (2010)               
และ Sabbas (2012) ได้ศึกษาความชุกของพยาธิชนิดนี้ในแพะและแกะ ที่ประเทศเอธิโอเปีย ปากีสถานและ
เบนิน โดยพบว่ามีความชุก ร้อยละ78.10, 77.7 และ79.41 ตามลำดับ มีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนและ       
มีสภาพอากาศที่เปียกชื้น และมีน้ำท่วมขัง ซ่ึงจะเอื้อต่อการฟักตัวของไข่พยาธิ และการแพร่กระจายของตัว
อ่อนพยาธิระยะติดต่อไปสู่แพะตัวอ่ืนๆภายในฝูง และ Hansen และ Perry (1994) ยังได้อธิบายไว้ว่าน้ำฝนเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวอ่อนของพยาธิระยะติดต่อสามารถเคลื่อนที่ขึ้นสู่ใบหญ้า หรือล่องลอยปะปนไปกับน้ำดื่ม
ของสัตว์เลี้ยงได้ง่ายกว่าฤดูอ่ืนๆ และในช่วงของการทดลองในเขตพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาไม่มีฝน
ตกแต่พื้นที่เลี ้ยงแพะหรือฟาร์มแพะจะอยู่ในเขตของพื้นที่ชลประทาน (region1.prd.go.th.) และมีบ่อน้ำ 
คลองบึงเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พบความชุกของพยาธิชนิดนี้ในปริมาณที่สูง โดยความชุก
ของการติดพยาธิ H. contortus ในเขตพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าให้ผลถึงร้อยละ 86.45 

จากการศึกษาในครั้งนี้ขัดแย้งกับการศึกษาของสุรสิทธิ์  (2555) ซึ่งได้ศึกษาหาความชุกของพยาธิ         
กล ุ ่ม  Strongylid ในแพะเขตจ ังหว ัดนราธ ิวาส ระหว ่างเด ือนพฤษภาคมถ ึง เด ือนธ ันวาคม 2553                   
โดยพบความชุกของพยาธิเพียง ร้อยละ 21.38 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากผู้วิจัยได้ทำการสำรวจหาความชุกของ



 
 
  
 
 
 
 

พยาธิหลายชนิด ทั้งพยาธิตัวกลม ตัวแบน และตัวตืด ไม่ได้ระบุเฉพาะแค่พยาธิ H. contortus เพียงชนิดเดียว 
และได้แสดงผลการหาความชุกรวมทั ้งหมดของพยาธิตลอดระยะเวลาที ่ทำการศึกษา โดยไม่แจกแจง
รายละเอียดเป็นรายเดือน เมื่อนำผลไปเปรียบเทียบกับการศึกษาครั้งนี้ซึ่งได้สำรวจความชุกของพยาธิ เฉพาะ
เดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น จงึอาจทำให้ได้ค่าที่แตกต่างกันได้ จากการเก็บขอ้มูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ทำการศึกษา
พบว่ารูปแบบการเลี้ยงแพะของเกษตรกรเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา มี 2 รูปแบบ คือ 1) เลี้ยง
แพะบนโรงเรือนยกพื้น และตัดหญ้าสดให้แพะกินตลอดเวลา และ 2) เลี้ยงแพะแบบปล่อยทุ่ง หรือผูกล่ามให้
แพะอยู่ในแปลงหญ้า ปล่อยให้แทะเล็มหญ้าในแปลงตลอดทั้งวัน ส่วนตอนเย็นจะต้อนกลับเข้าโรงเรือน โดยมี
ข้อสังเกต คือ การเลี้ยงแพะของเกษตรกรทั้ง 2 รูปแบบ ที่กล่าวมา จะใช้หญ้าสดเลี้ยงแพะจากพื้นที่เดิมๆ    
โดยไม่มีการหมุนเวียนแปลงหญ้า การไม่กำจัดตัวเต็มวัยและไม่ทำให้แปลงหญ้าปราศจากไข่พยาธิ  จึงอาจเป็น
สาเหตุทำให้วงจรชีวิตของพยาธิ H. contortus ดำเนินชีวิตอยู่ได้ มีการใช้ยาถ่ายพยาธิชนิดเดียวซ้ำๆ กัน    
เช่น การใช้ยา Ivermectin และยากลุ่ม Benzimidazole เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรยังขาดความรู้และ
แนวทางในด้านการจัดการแปลงหญ้าและการใช้ยาถ่ายพยาธิ  เพื่อตัดวงจรชีวิตของพยาธิ H. contortus    
และพยาธ ิชน ิดอ ื ่ นๆ  ท ี ่ ส ามารถตรวจพบได ้ ในระหว ่ างการทดลอง เช ่น  Strongyloides spp., 
Paramphistomum spp.และ Trichulis spp.เป็นต้น (Merck and Co, 2010) จึงทำให้พยาธิที่กล่าวมาแล้ว 
สามารถแพร่กระจายไปสู่แพะตัวอ่ืนๆ ได้โดยง่าย 

ความไวต่อยากลุ ่ม Benzimidazole ขนาด 7.5 มิลลิกร ัมต่อกิโลกรัมของพยาธิ  H. contortus        
ในแพะเนื ้อเขตพื ้นที ่อำเภอเมือง จ ังหว ัดนครราชสีมา  จากผลการว ิเคราะห์ค ่าเฉล ี ่ยของจำนวน                      
ไข่พยาธิ H. contortus ที่พบในแพะเนื้อเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ก่อนและหลังให้ยาถ่าย
พยาธิกลุ่ม Benzimidazole ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  
ทางสถิติ (P>0.05) และเมื่อนำผลการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนพยาธิ ระยะติดต่อมาพิจารณา ปรากฏว่าไข่พยาธิ
สามารถฟักตัวออกเป็นตัวอ่อนพยาธิได้ในทุกๆ ตัวอย่าง ของมูลแพะ ที่เก็บในแต่ละวัน โดยการทดลองในครั้งนี้
เลือกศึกษายาถ่ายพยาธิ กลุ่ม Benzimidazole ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เนื่องจากเป็นขนาดยาสูงสุด
ที่สุด และแนะนำให้นำมาใช้ในพ้ืนที่ ซึ่งอยู่ระหว่าง 5 - 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ     
กรมปศุสัตว์, 2555 และ Jana and Gnosh, 2011) โดยการทดลองในครั้งนี้ ให้ผลสอดคล้องกันกับการศึกษา
ของ Waruiru (2002) ซึ ่งทดลองให้ยาในกลุ ่ม Benzimidazole  ขนาด 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในแพะ          
ที่ประเทศเคนยา พบว่าการให้ยาขนาดดังกล่าวมีประสิทธิภาพ เพียงร้อยละ 29 ต่อพยาธิ H. contortus แต่ใน
ขณะเดียวกันให้ผลดีเกือบร้อยละ 100 ในพยาธิชนิดอื ่นๆ ส่วนรายงานของ Tsotelsi และคณะ (2012)        
ได้ศึกษาการให้ยา กลุ่ม Benzimidazole ที่ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากแพะและแกะที่แอฟริกาใต้  
พบว่าพยาธิ H. contortus เกิดการดื้อต่อยาชนิดนี้ ในทุกฟาร์มที่ทำการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 30 และร้อยละ 
32 ตามลำดับ นอกจากนี้ Waruiru (1997) ยังได้รายงาน การใช้ยากลุ่ม Benzimidazole ในแกะที่ขนาด             
5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในแพะที่ขนาดยา 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่าพยาธิ H. contortus ที่ไวต่อยา
ชนิดนี้มีจำนวนลดลงถึงร้อยละ 99 โดยทำการทดสอบหลังจากให้ยาไปแล้ว 10 วัน แต่ในพยาธิกลุ่มที่ดื้อต่อยา
พบการลดลงของจำนวนพยาธิเพียงร้อยละ 38.5 เท่านั้น ส่วนการศึกษาของ Tendesse และคณะ (2009)          
ได้รายงานถึงผลการให้ยากลุ่ม Benzimidazole ที่ขนาด 7.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากแพะประเทศเอธิโอเปีย 
พบว่ามีค่า Fecal egg count reduction test (FECRT) ที่ร้อยละ 84.1 

 



 
 
  
 
 
 
 

การทดลองในครั้งนี้ผู้ทำการศึกษาได้สุ่มแพะจากฟาร์มของเกษตรกรมาทั้ง 2 รูปแบบที่ได้กล่าวไว้        
ข้างต้นแล้ว ผลการทดลองพบว่าแพะที ่เลี ้ยงแบบปล่อยทุ ่งจะมีค่าเฉลี ่ยของจำนวนไข่พยาธิในระดับ               
ที่สูงกว่าแพะที่เลี ้ยงบนโรงเรือน อย่างไรก็ตามยังคงพบการติดพยาธิในแพะจากฟาร์มเลี้ยงทั้ง 2 รูปแบบ       
จึงอธิบายได้ว่า อาจเป็นผลมาจากการที่เกษตรกรใช้หญ้าสดเลี้ยงแพะจากทุ่งหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ       
หรือแปลงหญ้าของเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับฟาร์ม ซึ่งมีการกระจายตัวของตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ
ปนเปื ้อนอยู่ (Merck and Co, 2010) ซึ ่งหญ้าเหล่านี ้จะเจริญเติบโตได้ดีในพื ้นที่ที ่มีน้ำท่วมขัง มีสภาวะ           
ที่เหมาะสมต่อการฟักของไข่พยาธิ และการเจริญเติบโตของตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ (Hansen and Perry, 
1994) 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา กลุ่มBenzimidazole ต่อพยาธิ H.contortus ในแพะ ในครั้งนี้เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลและแนวทางในการเลือกใช้ยาถ่ายพยาธิชนิดใหม่ๆและการจัดการการใช้ยาถ่ายพยาธิในการเลี้ยงแพะ            
ที่เหมาะสมของเกษตรกร 
2. การใช้ยาถ่ายพยาธิอย่างต่อเนื่อง และใช้ยาหลายๆกลุ่ม ทำให้เกิดการดื้อยาในบางกลุ่มที่ใช้ติดต่อกันเป็น
เวลานาน ถ้าพบว่าไม่สามารถใช้ยากำจัดพยาธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเปลี่ยนชนิดของยาที่ใช้ถ่ายพยาธิ  
3. การหมุนเวียนการใช้แปลงหญ้า (rotation grazing) เลี ้ยงแพะนั้น เป็นการลดโอกาสที่แพะจะได้รับ          
ไข่และตัวอ่อนของพยาธิจากแปลงหญ้าให้น้อยที่สุด โดยให้แปลงหญ้าได้มีเวลาพักระยะหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะตัด
วงจรชีวิตของพยาธิ และมีการถ่ายพยาธิแพะก่อนปล่อยลงไปในแปลงหญ้า ทำให้พยาธิมีโอกาสจะปนในแปลง
หญ้ามีน้อยลง 
4. สำหรับการถ่ายพยาธิในแพะ ควรจะจัดโปรแกรมการถ่ายพยาธิอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือนต่อครั้ง  
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ภาคผนวก  
 

1. McMaster counting technique 
      Hansen Perry (1994) ได้กล่าวถึงวิธีการตรวจ เป็นวิธีการที่ธรรมดาไม่ยุ่งยากซับซ้อนและให้ผลดีที่สุด     ในการ
ตรวจหาจำนวนไข่พยาธิ หรือ โอโอซิสต่อกรัม จากตัวอย่างอุจจาระ สารละลาย Flotation จะถูกนำ    มาใช้ในการแยกไข่
พยาธิ ออกจากวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของอุจจาระภายใน McMaster slide โดยสามารถตรวจพบไข่พยาธิได้ตั้งแต่ 50 ฟอง 
หรือมากกว่า จากอุจจาระได้ ซึ่งไข่ของพยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด           และ Coccidia มักนิยมใช้เทคนิคนี้ ในการตรวจ
วินิจฉัย 
          อุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง 
1. บีกเกอร์ หรือถ้วยพลาสติก 
2. ที่กรองชา 
3. กระบอกตวง แบบมีมาตรวัดสำหรับวัดปริมาณ 
4. อุปกรณ์สำหรับการคน เช่น ส้อมช้อนตัก 
5. ปิเปตต์ ชนิดมีหลอดดูด 
6. สารละลาย Flotation 
7. McMaster counting chamber 
8. กล้องจุลทรรศน์ 
          วิธีการทำ 
1. ช่ังอุจจาระ 2กรัมใส่ลงไปในถ้วยพลาสติกใบท่ี 1 
2. เติม Flotation fluid 60 มิลลิลิตร 
3. คน (ผสม) ตัวอย่างอุจจาระและ Flotation fluid ให้เข้ากัน 
4. กรองสารแขวนตะกอนของอุจจาระผ่านท่ีกรองชา ลงในถ้วยพลาสติกใบท่ี 2 
5. ขณะกวนส่วนท่ีกรองแล้วในถ้วยพลาสติกใบท่ี 2 ให้ดูดตัวอย่างส่วนผสมนี้ด้วย Pipette ชนิดมีหลอดดูด 
6. เติมตัวอย่างจากข้อ 5 ลงไปใน McMaster counting chamber ทั้ง 2 ด้าน 
7. ตั้ง Counting chamber ให้ตั้งพักไว้เป็นเวลา 5 นาที (ขั้นตอนนี้มีความสำคัญ) 
8. นำตัวอย่างที่ได้ในข้อ 7 ไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 10 x 10  
9. นับไข่ทุกใบที่พบในช่องย่อยของ chamber ทั้ง 2 ด้าน 
10. จำนวนไข่พยาธิต่อกรัม จากตัวอย่างอุจจาระ สามารถนำมาคำนวณโดยนำผลการนับไข่พยาธิจากทั้ง 2 chamber แล้ว
นำมาคูณด้วย 100 จะได้หน่วยเป็น จำนวนไข่พยาธิต่อกรัม (e.p.g.) 

 
2. การเพาะเลี้ยงไข่พยาธิจากตัวอย่างอุจจาระ 
Hansen and Perry (1994) พบว่าการตรวจไข่พยาธิกลุ ่ม Strongyle egg ของพยาธิตัวกลมใน Order Strongylida เช่น 
Haemonchus spp., Mecistocirrus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Couperia spp., Bunostomum 
spp. และ Oesophagustomumspp. นั้นไม่สามารถแยกการดูลักษณะของไข่ในตัวอย่างอุจจาระได้อย่างชัดเจน โดยต้องมี
การนำไข่ของพยาธิกลุ่มนี้มาทำการเพาะเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ฟักเป็นตัวอ่อนและพัฒนามาจนถึงตัวอ่อน
ระยะติดต่อ L3 จึงจะสามารถแยกชนิดของพยาธิกลุ่มนี้ได้ (Sendow, 2003) 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 

ตาราง ก   การจำแนกชนิดของตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ L3 ตามวธิีของ Baermann  (Henson and Perry, 1994) 

ความยาวรวม
ของตัวอ่อน (u) 

ความยาวจากส่วน 
ท้ายของตัวอ่อน 

ส่วนท้ายของ Seath (u) 

ชนิดของพยาธิกบัความ
ยาวโดยรวม (u) 

ลักษณะอืน่ๆ ที่ใช้พิจารณาร่วมกัน 

สั้น 
500-700 

ไม่มี Sheath 
85-115 

Strongyloides spp. 
570-700 

รูปร่างผอมบางมี Esophagus1ใน3 
ส่วน ถึง 1 ใน 2 ส่วน ของความยาวรวม
ของตัวอ่อน 

สั้น 
500-700 

ยาว 
  85-115 

Bunostomum spp. 
510-670 

ลำตัวกว้างแล้วค่อยตีบแคบลงไปจนถึง
ส่วนหางที่ผอมยาว พบลักษณะเปน็แถบ
คอดกิ่วใน Esophagus 

ปานกลาง 
650-900 

สั้น 
20-40 

    Trichostrongylus spp. 
      620-910 

ตัวอ้วน ลักษณะตรงสม่ำเสมอ มสีว่นหาง
เป็นรูปโคน มี Sheath มี Tubercle ตรง
ปลายหาง สามารถสังเกตเห็นเซลล์ของ
ลำไส้ได้ชัดเจน 

ปานกลาง 
650-900 

สั้น 
20-40 

Ostertagia spp. 
790-850 

ตัวอ่อนยาว รูปโคน Sheath สว่นหาง    
มีลักษณะคลา้ยนิ้วมือ 

ปานกลาง 
650-900 

ปานกลาง 
20-40 

Cooperia curtice 
710-850 

ส่วนหน้าของตัวอ่อนมีลักษณะรูปไข่ 
ส่วนหางมีลักษณะกลม 

ปานกลาง 
650-900 

ปานกลาง 
30-60 

Haemonchus spp. 
650-750 

Sheath ส่วนหางมี Kinked หางมี
ลักษณะชี้ตั้งตรง 

ปานกลาง 
650-900 

ปานกลาง 
30-60 

Cooperia oncophera 
800-920 

ส่วนหน้าของตัวอ่อนมีลักษณะรูปไข่ 
หางมีลักษณะกลม 

ยาว 
900-1,200 

ยาว 
60-80 

Chabertia.spp. 
710-790 

Stout body มีเซลล์ของลำไสล้กัษณะ
สี่เหลี่ยม 24-32 เซลล ์

 
3. การทดสอบการกระจายตัวของข้อมูล 

จากการทดลองด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ซึ่งเป็นค่าสถิติที ่ใช้ทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติในการศึกษาครั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูล e.p.g. ของพยาธิ H. contortus ในแพะเนื้อเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทดสอบสมมติฐาน Ho: มีการดื้อยา กลุ่มBenzidazole ที่ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในแพะ    
โดยการวิเคราะห์ผลครั้งนี้ ก่อนท่ีจะทำการวิเคราะห์ผล คณะผู้จัดทำงานวิจัยได้นำข้อมูลมาทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น ของการ
ใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) ว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้นั้นมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) 
หรือไม่ โดยผลการทดสอบเพื่อทดสอบสมมติฐาน Ho : ตัวแปรมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) โดยวิธี K-S 
test พบว่าค่า e.p.g. รวมของพยาธิ H. contortus จากแพะเนื้อในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การกระจายตัว
เป็นแบบปกติ (P > 0.05 ) ดังตารางที่ 7 และรูปที่ 3  
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 

ตาราง ข   แสดงการทดสอบ One-sample K-S test 

 
4. แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาความชุกการติดเชื้อพยาธิ Haemonchu contortus และความไวต่อยา                           
   กลุ่ม Benzimidazole ในแพะเนื้อ เขตพ้ืนที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

ช่ือ – สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ (นาย/นาง/นางสาว)                                            
ที่อยู่          โทร                                                                       
ที่ตั้งโรงเรือนฟารม์แพะ  หมู่ที ่       ตำบล              อำเภอ เมือง    จังหวัด นครราชสมีา 

1) เพศ และ อายุของแพะ   
 เพศผู้     ต่ำกว่า 6 เดือน ………..…. ตัว อายุ 6 เดือน – 1 ปี…..……ตัว อายุ 1-2 ปี ………….ตัว   มากกว่าอายุ 2 ปี…………ตัว   
 เพศเมีย  ต่ำกว่า 6 เดือน ………..…. ตัว อายุ 6 เดือน – 1 ปี…..……ตัว  อายุ 1-2 ปี ………….ตัว   มากกว่าอายุ 2 ปี…………ตัว 

2) โปรแกรมการตรวจโรคแท้งตดิต่อ                                                 
      (  ) มี (  )  ไม่มี 

3) มีโปรแกรมการทำวัคซีน FMD 
      (  ) มี (  )  ไม่มี 

4) โปรแกรมการถ่ายพยาธ ิ
      (  ) มี (  )  ไม่มี 

5) ถ่ายพยาธิกี่เดือนครั้ง ………………………………………..                   

6) เริ่มถ่ายพยาธิอายุกี่เดือน…………………………..………..     

7)  ยาถ่ายพยาธิท่ีใช้ในฟาร์ม (ช่ือ) …………………………. 

8) ลักษณะการเลี้ยงสัตว์   
      (  ) เลี้ยงปล่อย       (  ) เลี้ยงยืนโรค      

9) แปลงหญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว ์
      (  ) เลี้ยงในทุ่งหญ้าสาธารณะ          (  ) เลี้ยงในแปลงหญ้าของตนเอง         (  ) ตัดหญ้าสดให้กิน                             

10) มีการใช้น้ำยาฆ่าเช้ือโรคในฟาร์ม                  
      (  ) มี (  )  ไม่มี 
 
 


