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ศึกษาความชุกของการติดเช้ือพยาธิ Haemonchus contortus. และความไวต่อยา 

 Benzimidazole ท่ีพบในแพะเนื้อ เขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

กัณธสิทธิ์  การสรรพ์1      วิชัย กองโฮม2 

บทคัดย่อ 

 การระบาดของพยาธิ Haemonchus contortus ในแพะ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเล้ียงแพะ      
ในประเทศไทยและท่ัวโลก การติดพยาธิจะก่อให้เกิดพยาธิสภาพท่ีทางเดินอาหารของแพะ ท าให้เกิด        
การสูญเสียเลือด ภาวะโลหิตจาง ซูบผอม การเจริญเติบโตลดลง และตายในท่ีสุด เกษตรกรมีการใช้ยา
Benzimidazole เพื่อถ่ายพยาธิชนิดนี้ในแพะอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดการดื้อยาในพยาธิตัวกลมหลายชนิด
รวมถึงพยาธิชนิดนี้ด้วย การศึกษาในครั้งนี้ได้ส ารวจความชุกของการติดพยาธิ H.contortus และทดสอบ   
ความไวของพยาธิต่อยา Benzimidazole ท่ีขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในแพะเนื้อ เขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยเก็บตัวอย่างมูลแพะ 255 ตัวอย่าง 
จ านวน 14 ฟาร์ม จากประชากรแพะท้ังหมด 628 ตัว 33 ฟาร์ม มาตรวจนับไข่พยาธิโดยวิธี McMaster 
techniqueน าตัวอย่างท่ีไ ด้ไปเพาะเล้ียงตัวอ่อนพยาธิ  เพื่อหาปริมาณของตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ             
ผลการศึกษาพบว่ามีความชุกของพยาธิ H.contortus ท่ีร้อยละ 86.44 (95%CI 82.06-89.88) จากนั้น      
สุ่มตัวอย่างแพะท่ีพบการติดพยาธิ H.contortus ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด จ านวน 88 ตัวอย่าง จาก 14 ฟาร์ม 
และให้ยาถ่ายพยาธิ Benzimidazole ท่ีขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากการศึกษาโดยนับจ านวนไข่พยาธิ 
พบว่าค่าเฉล่ีย ของจ านวนไข่พยาธิก่อนให้ยา วันท่ี 0 มีค่าเท่ากับ 1,733.33 และหลังให้ยาในวันท่ี1-10, 14 
และ21 มีค่าเท่ากับ 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. ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของไข่พยาธิ (e.p.g.)     
ในแต่ละวันท่ีทดลอง พบว่าไม่มีความแตกต่างกันของจ านวนไข่พยาธิในช่วงก่อนและหลังให้ยา ในแต่ละวัน 
(P>0.05) ดังนั้น พยาธิ H.contortus ท่ีพบในแพะเนื้อเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีการด้ือต่อยา 
Benzimidazole ท่ีขนาดยา 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 
 
ค าส าคัญ   ความชุก    พยาธิ Haemonchus contortus   ความไวต่อยา Benzimidazole  แพะเนื้อ 
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Prevalence and Benzimidazole susceptibility of Haemonchus contortus         
in Goat, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 

Kantasit Kransan1   Wichai Konghome2 

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 aim of this study focused                
on the prevalence of H.contortus infection during January to March 2020 and its 
susceptibility to 7.5 mg/kg of Benzimidazole using for anthelmintics in goat in Mueang 
District Nakhon Ratchasima Province. The number of worm count was determined from goat 
feces by McMaster technique and the fecal remainder was culture in order to evaluate larva 
development. The 255 goats 14 farm out of 628 goats 33 farm average of worm egg count     
of pretreatment results showed the prevalence of Haemonchosis was 86.44% (95%CI 82.06-
89.88). 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, 1,560.00, 1,680, 1,406, 1,253.33, 933.33, 2,277.78, 1,520.00 
and 428.89 epg. respectively. To analyze variance and consider that the mean of the eggs       
(e.p.g.) of each test day the difference was  the number of worm egg count of before and 
after treatment was not significantly different (P>0.05) and every fecal sample 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. 
 
Key words:   prevalence    Haemonchus contortus   Benzimidazole susceptibility    goat 
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บทน า 

Haemonchus contortus เป็นพยาธิตัวกลมท่ีอาศัยในกระเพาะอาหารของสัตว์เค้ืยวเอื้อง              
พบการระบาดได้ในทวีปเอเชียและท่ัวท้ังทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาใต้ แอฟริกา และสหรัฐอเมริกา โดยพยาธิ
สามารถปรับสภาพตัวได้ดี สามารถอาศัยอยู่ได้ในเขตร้อนช้ืนจนถึงหนาวเย็นและพื้นท่ีสูง  แถบเทือกเขา     
รวมถึงพบการระบาดในประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของสัตว์
ลดลง ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตแพะ-แกะเป็นอย่างมาก (Cole et al., 2006) 

H.contortus เป็นพยาธิตัวกลมใน Order Strongylid มีช่ือสามัญว่า Barber pole worm หรือ 
Wire worm ซึ่งวงจรชีวิตของพยาธิชนิดนี้คล้ายกับพยาธิตัวกลมสกุลอื่นๆ  คือเป็นพยาธิท่ีไม่ต้องการ 
Intermediate host แต่จะอาศัยเลือดของโฮสต์เป็นอาหาร โดยสัตว์มักจะแสดงภาวะโลหิตจาง ค่า Pack cell 
volume (PCV) ลดลง ท้องเสีย สัตว์อยู่ในสภาวะขาดน้ า เกิดการบวมน้ าตามอวัยวะส่วนปลายและมีของเหลว
สะสมอยู่ภายในช่องว่างของร่างกาย มีวงจรชีวิตโดยรวมแล้วประมาณ 18-19 วัน (อาคม,2541) 

ยาเบนซิมิดาโซล (Benzimidazole) จะออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสร้างโปรตีนทิวบลูลิน  (Tubulin)        

ของพยาธิ ท าให้พยาธิไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ยาชนิดนี้เป็นยาท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายท่ัวโลก รวมท้ัง
ประเทศไทย เนื่องจากเป็นยาท่ีหาได้ง่าย ราคาถูก สามารถให้สัตว์กินได้สะดวก มีฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยา
ค่อนข้างน้อย แต่เนื่องจากมีการใช้ยานี้ในปศุสัตว์มาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 40 ปี ปัจจุบันมีรายงานว่าเกิด
การด้ือยา       ของ Benzimidazole ของพยาธิ H.countortus ซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาของพยาธิชนิดนี้  
ในประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว์จะมีอยู่อย่างมาก แต่ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ยังขาดข้อมูลเหล่านี้
อยู่          ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการควบคุมโรคในด้านปศุสัตว์ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนา     ด้านกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆในการควบคุมพยาธิชนิดนี้ (Cole et al., 2006) 

ปัจจุบันนี้เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาได้มีความสนใจเล้ียงแพะเนื้อเพื่อจ าหน่าย
มากขึ้น เพราะตลาดการบริโภคมีการขยายตัว เนื่องจากเนื้อแพะมีราคาสูง โดยรูปแบบการเล้ียงแพะในพื้นท่ีนี้
ส่วนใหญ่มีการเล้ียงแบบปล่อยทุ่ง และมีแพะท่ีเล้ียงบนโรงเรือนซึ่งมีการตัดหญ้าสดให้กินและพบว่าไม่มีการ
ย้าย หรือ หมุนเวียนแปลงหญ้าแต่อย่างใด ท าให้มีโอกาสสูงท่ีจะพบการติดเช้ือ พยาธิ H.contortus ซึ่งเป็น
พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร และมีความเส่ียงท่ีจะพบการติดพยาธิชนิดนี้ได้มากขึ้น ใน พ.ศ.2538  
ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการส ารวจความชุกของการติดพยาธิ พบว่า ร้อย
ละ 11.62 เป็นกลุ่มของพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร (มาณวิกา และคณะ 2538 ) ซึ่งสถานการณ์โรค
และประสิทธิภาพการรักษาของยาถ่ายพยาธิในแต่ละพื้นท่ีจะแตกต่างกันขึ้นกับปัจจัยต่างๆเช่นสภาพภูมิ
ประเทศและการใช้ยา แต่ปัจจุบันไม่มีรายงานการส ารวจความชุกของพยาธิ H.contortus  และข้อมูล
ประสิทธิภาพในการรักษาของยาเบนซิมิดาโซลในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาความชุกของพยาธิ H.Contortus และความไวในการ
รักษาของยา Benzimidazole ในแพะเนื้อเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน าข้อมูลส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาของสัตวแพทย์และเกษตรกรผู้เล้ียงแพะในพื้นท่ี  
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อุปกรณ์และวิธีการ 

1. การศึกษาความชุกการติดเชื้อพยาธิ H.contortus ในแพะเนื้อเขตพืน้ที่อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรแพะเนื้อท่ีเล้ียงอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมื องจังหวัด
นครราชสีมา ได้จากข้อมูลการส ารวจสัตว์ของเกษตรกรท่ีเล้ียงแพะเนื้อ เขตอ าเภอเมือง            จังหวัด
นครราชสีมา (ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองนครราชสีมา, 2563)  
ตารางท่ี 1  จ านวนประชากรแพะเนื้อ เขตอ าเภอของจังหวัดนครราชสีมา    

ต าบล จ านวนฟาร์มที่เลี้ยงแพะ (ฟาร์ม) ประชากรสัตว์ (แพะ) 

1.โคกกรวด 6 95 

2.หนองไข่น้ า 5 94 

3.สีมุม 5 108 

4.พุดซา 6 91 

5.พลกรัง 2 48 

6.หนองบัวศาลา 2 34 

7.หนองระเวียง 2 39 

8.โคกสูง 2 38 
9.หนองกระทุ่ม 1 22 
10.พะเนา 1 41 
11.โพธ์ิกลาง 1 18 

รวม 33                    628 

 
1.2 การค านวณขนาดตัวอย่างของความชุก 
                   สูตรที่ใช้ค านวณ  สูตรของคอแครน (Cochran,1977  อ้างในธีรวฒุิ เอกะกุล,2543) 
                      n =               P (1-P) Z2 

                 d2 
 n =             0.12 (1-0.12) 1.962                

                           (0.05)2                        
 n =            0.405504 

                     0.0025 
 n =               163   ตัวอย่าง  
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หมายเหตุ        n  = ขนาดของกลุ่มประชากรท่ีเก็บตัวอย่าง 
                   Z  = ระดับความเช่ือมั่นผู้วิจัยก าหนดไว้ที่ร้อยละ95 
                    P = ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น ได้มาจากความชุกของการติดพยาธิ  
                          ตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
                ได้ค่าเท่ากับร้อยละ11.62 (มาณวิกา และคณะ 2538) 
                    d = ความคาดเคล่ือนผู้วิจัยก าหนดไว้ ร้อยละ 5 
        ดังนั้น ได้กลุ่มตัวอย่างแพะเนื้อท่ีเล้ียงในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ท้ังหมดอย่างน้อย 
163 ตัวอย่าง แต่ในครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ท้ังหมด 255 ตัวอย่าง จ านวน 14 ฟาร์ม  

1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
         สุ่มเลือกฟาร์มตัวอย่างโดยวิธี Cluster sampling (สุ่มตัวอย่างแบบแยกเป็นกลุ่ม) โดยวิธี Systematic 
random sampling (สุ่มตัวอย่างเป็นระบบ) จึงสุ่มเลือกแพะเนื้อ เพื่อเป็นตัวอย่างการทดลองโดยวิธี 
Systematic random sampling (สุ่มตัวอย่างเป็นระบบ)  
1.4 ค านวณหาความชุก โดยเป็นความชุกระดับตัวสัตว์ และระดับฝูง 
       โดยใช้โปรแกรม Epitools ค านวนค่าประมาณท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ของความชุกท่ีแท้จริง
ด้วยวิธี Wilson Score interval (Brown et al., 2001)  
2. การศึกษาความไวต่อยา Benzimidazole ในแพะเนื้อเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
        ศึกษาแบบ Quasi experimental design และใช้แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลความชุกในพื้นท่ี    
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างก่อนและหลังป้อนยาถ่ายพยาธิ 
2.1 กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความไวของยา Benzimidazole  
        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการศึกษาความชุกการติดเช้ือ        
พยาธิ H.contortus ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากตัวอย่างท้ังหมด 255 ตัวอย่าง             
จ านวน 14 ฟาร์ม 
        หลักเกณฑ์การคัดเลือก  
        1.การจ าแนกชนิดของตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ L3 ตามวิธีของ Baermann (Henson and Perry, 
1994) (ภาคผนวก ) 
        2.พบไข่ H.contortus ในแพะเนื้อต่อฟาร์ม มากกว่า 5 ตัว ขึ้นไป  
        3.พบจ านวนไข่ H.contortus ในแพะเนื้อต่อตัว มากกว่า 300 egg per grams (e.p.g.) ขึ้นไป  
        4.เป็นฟาร์มที่ยินยอมให้ป้อนยาถ่ายพยาธิและด าเนินงานทดลองจนจบ  

คัดเลือกฟาร์มตามหลักเกณฑ์ ป้อนยาถ่ายพยาธิท่ีขนาดยา 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แพะ- แกะ 
ขนาด 5-7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์, 2555, Jana and Gnosh, 
2011) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการศึกษาความชุกการติดเช้ือ พยาธิ H.contortus ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
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จังหวัดนครราชสีมา ท้ังหมด 255 ตัวอย่าง จ านวน 14 ฟาร์ม  เข้าหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อหาความไว      
ของยา Benzimidazole ท้ังหมด  88 ตัวอย่าง จ านวน 14 ฟาร์ม รายละเอียดตามตารางท่ี 2       
ตารางท่ี 2  จ านวนตัวอย่างเพื่อหาความไวของยา Benzimidazole  ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง                   
จังหวัดนครราชสีมา      

ฟาร์มที ่ จ านวนแพะ 
(ตัว) 

จ านวนแพะท่ีพบไข่พยาธ ิ

H.contortus (e.p.g.) 

1 6 1,728 

2 7 2,110 

3 6 1,810 
4 7 2,120 

5 6 1,910 

6 6 1,968 

7 5 1,660 
8 7 2,210 

9 6 1,881 

10 6 1,911 
11 7 2,111 

12 6 1,880 

13 8 2,556 

14 5 1,610 

รวม 88 27.465 

 
2.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง 

ท าการเก็บตัวอย่างอุจจาระแพะ (Feces collection ) ผ่านการล้วงตรวจโดยตรง(per rectum)     
หรือเก็บอุจจาระท่ีสัตว์เพิ่งถ่ายออกมาใหม่ประมาณ 5 กรัมต่อตัว ใส่อุจจาระท่ีได้ลงในถุงพลาสติกมัดปากถุง   
ให้แน่นและท าการบันทึกข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว จากนั้นเก็บรักษาตัวอย่างในกล่องน้ าแข็งท่ีอุณหภูมิประมาณ    
4 องศาเซลเซียส จากแต่ละต าบลของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา น าไปตรวจท่ีห้องปฏิบัติการ 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
2.3 การตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 

ตัวอย่างประมาณ 2 กรัม และ โดยท าการตรวจหาไข่พยาธิ H.contortus ด้วยวิธี Fecal flotation 
technique รายละเอียดตามภาคผนวก 
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2.4 การถ่ายพยาธิ 
 ให้ยาถ่ายพยาธิที่ขนาดยา 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
2.5 วิธีการวิเคราะห์ผล 
      ทดสอบความไวของยา ให้เก็บตัวอย่างอุจจาระภายใน 14 วันหลังจากป้อนยาถ่ายพยาธิ พิจารณา    
หาค่าความไวต่อยา Benzimidazole ของพยาธิ H.contortus น าค่าเฉล่ียของไข่พยาธิ (e.p.g.) จากแพะ      
ในแต่ละวันท่ีท าการทดลอง ท้ังก่อนและหลังการให้ยาถ่ายพยาธิ ท่ีขนาดยา 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม        
แล้วเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของไข่พยาธิโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 14 ทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลฟาร์มและการจัดการฟาร์ม  

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลฟาร์มและการจัดการฟาร์มแพะเนื้อในพื้นท่ี 4 ต าบล ของอ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 33 ฟาร์ม มีจ านวนแพะรวมท้ังส้ิน 628 ตัว แบ่งเป็น แพะเพศเมีย จ านวน 478 
ตัว เพศผู้ จ านวน 150 ตัว มีช่วงอายุ มากกว่า 6 เดือน - 1ปีมากท่ีสุด จ านวน 87 ตัว รองลงมา คือ ไม่เกิน 6 
เดือน จ านวน 66 ตัว ช่วงอายุ 1-2 ปีจ านวน 63 ตัว และช่วงอายุ มากกว่า 2 ปีจ านวน 39 ตัว ตามล าดับ    
การจัดการฟาร์มและรูปแบบการเล้ียง พบว่ามีฟาร์มท่ีมีการเล้ียงปล่อยทุ่ง จ านวน 23 ฟาร์ม  (ร้อยละ 69.70) 
และเล้ียงยืนโรง จ านวน 10 ฟาร์ม (ร้อยละ 30.30) แปลงหญ้าอาหารสัตว์ท่ีเกษตรกรเลือกใช้ พบว่าเป็น     
แปลงหญ้าของตนเองมีมากท่ีสุด จ านวน 17 ฟาร์ม (ร้อยละ 51.52) รองลงมา คือ แปลงหญ้าสาธารณะ 
จ านวน 10 ฟาร์ม(ร้อยละ 30.30) และเกษตรกรตัดหญ้าสดให้กิน จ านวน 6 ฟาร์ม(ร้อยละ 18.19) ตามล าดับ 
การใช้น้ ายาฆ่าเช้ือโรคภายในฟาร์ม พบว่า 21 ฟาร์ม (ร้อยละ 63.64) มีการใช้  ยาฆ่าเช้ือโรค การดูแลสุขภาพ
แพะ ส่วนใหญ่เกษตรกรมีการท าโปรแกรมด้านสุขภาพ การตรวจโรคแท้งติดต่อ  จ านวน 20 ฟาร์ม (ร้อยละ 
60.60) มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย จ านวน 20 ฟาร์ม (ร้อยละ 60.60) ส าหรับการถ่ายพยาธิ
ทางเดินอาหาร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกถ่ายพยาธิแพะ ท่ีอายุ 6 เดือน -1ปีมากท่ีสุด จ านวน 20 ฟาร์ม 
(ร้อยละ 60.60) รองลงมา คือ อายุ 1-2 ปี จ านวน 9 ฟาร์ม  (ร้อยละ 27.27 ) ตามล าดับ โดยมีความถี่        
การถ่ายพยาธิ 4 เดือน มากท่ีสุด จ านวน 18 ฟาร์ม (ร้อยละ 54.55) รองลงมา 6 เดือน จ านวน 10 ฟาร์ม 
(ร้อยละ 30.30) ท้ังนี้ ยาถ่ายพยาธิท่ีเกษตรกรเลือกใช้มากท่ีสุด เป็นกลุ่ม Benzimidazole จ านวน 22 ฟาร์ม 
(ร้อยละ 66.67) รองลงมา คือ กลุ่ม Ivermectin จ านวน 8 ฟาร์ม (ร้อยละ 24.24) 

2. การศึกษาความชุกของพยาธิ H.contortus ในระดับตัวสัตว์ในแพะเนือ้  
      ผลการทดลองหาความชุกของการติดพยาธิ H.contortus ระหว่างวันท่ี 1-22 กุมภาพันธ์ 2563     
จากประชากรแพะท้ังหมด 628 ตัวจ านวน 33 ฟาร์ม ได้ตัวอย่างท่ีสุ่มในการหาความชุก ท้ังหมด 255 ตัวอย่าง 
14 ฟาร์ม มาท าการตรวจนับไข่พยาธิด้วยวิธี McMaster Technique พบว่ามีความชุกของการติดพยาธิ 
H.contortus  ในระดับตัวสัตว์ ท่ีความชุกร้อยละ86.44 ( 95% CI 82.06-89.88 ) แยกสัดส่วน การติดพยาธิ
ตามพื้นท่ี  ได้ดังนี้ ต าบลสีมุม ร้อยละ 94.29 ( 95% CI 86.21-97.76 ) ต าบลโคกกรวด ร้อยละ 85.71           
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( 95% CI 75.66-92.05 ) ต าบลหนองไข่น้ า ร้อยละ 83.12 ( 95% CI 73.23-89.86 ) และต าบลพุดซา       
ร้อยละ 83.33 ( 95% CI 73.54-89.99 ) ตามล าดับ เมื่อจ าแนกของการติดพยาธิตามปัจจัยด้านเพศของแพะ 
พบว่าแพะเพศผู้และเพศเมีย มีการติดพยาธิร้อยละ86.67และร้อยละ84.85ตามล าดับ นอกจากนี้ เมื่อจ าแนก
การติดพยาธิตามช่วงอายุของแพะ อายุต้ังแต่ไม่เกิน 6 เดือน มากกกว่า 6 เดือนถึง 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี และ
มากกว่า 2 ปี ขึ้นไป พบว่ามีการติดพยาธิร้อยละ 81.48,90.91,86.11และ 81.82 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 3 ความชุกและสัดส่วนท่ีพบผลบวก(ร้อยละ)ของการติดพยาธิ H.contortus ในแพะเนื้อ              
เขตอ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันท่ี 1-22 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2563 แยกตามต าบล เพศ          
และ ช่วงอายุของแพะ 

ต าบล 

 
 

จ านวน
แพะ 
(ตัว) 

 
ความชุกและสัดส่วน 
การพบผลบวกร้อยละ 

(95%CI) 

ความชุกรวมของการติดการติด H. contortus (ร้อยละ) 

 เพศ                ช่วงอาย ุ

จ านวน
แพะทีติด    

พยาธ ิ

ผู ้ เมีย < 6 
เดือน 

> 6
เดือน- 1      

ปี 

1-2 ปี >2ปี 

สีมุม 
โคกกรวด 
หนองไข่น้ า 
พุดซา                         

70 
70 
77 
78 

66 
60 
64 
65 

94.29 (86.21-97.76) 
   85.71(75.66-92.05) 
   83.12(73.23-89.86) 
   83.33(73.54-89.99) 

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 

0 

รวม   295    255      86.44(82.06-89.88)  86.67 84.85  81.48 90.91  86.11  81.82 

เมื่อพิจารณาการของการติดพยาธิ  H.contortus ในแพะเนื้อ ระดับรายฟาร์ม พบว่ามีการติดพยาธิ 
H.contortus ในฟาร์มท่ี 4,7,13 และ14 ร้อยละ 100 มีจ านวนไข่พยาธิ ท่ีพบค่าเฉล่ียเท่ากับ 1,433.33, 
2,166.67, 6,400 และ433.33 e.p.g.ตามล าดับ ฟาร์มท่ี 12 ร้อยละ 82.61 มีค่าเฉล่ีย 1,577.78 e.p.g       
ส่วนฟาร์มท่ี 1 และ 3 ร้อยละ 79.16, 81.81 มีค่าเฉล่ีย 2,275 และ 250 e.p.g ฟาร์มท่ี 9 และ 10          
ร้อยละ 85.71 มีค่าเฉล่ีย 4,142.86 และ 1,971.43 e.p.g. ฟาร์มท่ี 6 และ 8 ร้อยละ 82.61,80.00 มีค่าเฉล่ีย 
660 และ 1,580 e.p.g. ฟาร์มท่ี 2 และ 11 ร้อยละ 81.81,90.00 มีค่าเฉล่ีย 262.5  และ250 e.p.g.         
ส่วนฟาร์มที ่5 ของการติดพยาธิน้อยท่ีสุดท่ีร้อยละ 75.00 มีค่าเฉล่ีย 233.33 e.p.g. (ตารางท่ี 4)  
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ตารางที่ 4 สัดส่วนท่ีพบผลบวก (ร้อยละ) ของการติดพยาธิ H. contortus และจ านวนไข่พยาธิในแพะเนื้อ   
เขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แยกเป็นรายฟาร์ม 

ล าดับ
ฟาร์ม   
 

                                                  การพบไข่พยาธิ H. contortus 

 
       จ านวนตัวอย่างแพะ จ านวนที่ตรวจ 

             (ตัว)            พบพยาธิ  
                             (ตัว) 

 
สัดส่วนการ
พบผลบวก   
(ร้อยละ) 

          

        จ านวนไข่ที่พบ (e.p.g.) 

ค่าเฉลี่ย             ต่ าสุด        สูงสุด 

   1                     24                   19      79.16    2,275.00 1,200.00 3,800.00 

   2                22                   18      81.81      262.50 200.00 600.00 

   3                22                   18       81.81      250.00 200.00 600.00 

   4                18                   18     100.00   1,433.33 300.00 2,400.00 

   5                24                   18       75.00      233.33 100.00 900.00 

   6                23                   19       82.61      660.00 100.00 1,200.00 

   7 
   8 
   9 
  10 
  11                         

               18                   18 
               21                   18 
               22                   18 
               22                   18 
               20                   18 

     100.00 
      80.00 
      85.71 
      85.71 
      90.00 

2,166.67   
1,580.00 
4,142.86 
1,971.43 

250.00 

100.00 
500.00 
500.00 
300.00 
100.00 

9,400.00 
6,200.00 

13,000.00 
5,700.00 

1000.00 
  12                           23                   19       82.61   1,577,78 100.00 7,300.00 

  13                           18                   18      100.00   6,400.00 100.00 22,500.00 

  14                           18                   18      100.00     433.33 100.00 1,000.00 

  รวม                 295                255      86.44  1,688.30                  0          0 

 
3. ความไวต่อยาถ่ายพยาธ ิBenzimidazole ของพยาธิ H. contortus 

จากการเก็บตัวอย่างอุจจาระในแพะเนื้อเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 255 ตัวอย่าง จ านวน 14 ฟาร์ม และคัดเลือกตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ได้ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง     
หาความไวต่อยา Benzimidazole ท่ีขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จ านวน 88 ตัวอย่าง จ านวน 14 ฟาร์ม 
ระหว่างวันท่ี 1-22 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันท่ี 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14 และ 21 ของการทดลอง ท้ัง 13 วัน 
พบว่าจ านวนไข่พยาธิก่อนให้ยาถ่ายพยาธิในวันท่ี 0 มีค่าเฉล่ีย 1,733.33 e.p.g. โดยมีค่าอยู่ในช่วงกับท่ีนับได้ 
300 - 5,900 e.p.g. หลังจากป้อนยาถ่ายพยาธิ Benzimidazole กับแพะ ในวันท่ี 1 และ 2 มีค่าเฉล่ียลดลง
เป็น 468.89 และ 114.44 e.p.g. ตามล าดับ และเพิ่มขึ้นในวันท่ี 3 และ 4 เป็น 1,126.67 และ2,053.33 
e.p.g. ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าค่าเฉล่ียของไข่พยาธิในวันท่ี มีค่าเฉล่ียสูงกว่า ในวันท่ี 0 หรือก่อนให้ยาถ่ายพยาธิ
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กับแพะ หลังจากนั้นจะลดลงต่ ากว่าในวันท่ี 5 เป็น1,560 e.p.g. และเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยในวันท่ี 6 เป็น 1,680 
e.p.g.และค่อยๆลดลงในวันท่ี 7, 8 และ9 เป็น 1,406.67,1,253.33 และ 933.33 e.p.g.ตามล าดับ แต่ค่าเฉล่ีย
ของไข่พยาธิ ในวันท่ี 10 มีค่าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉล่ีย ในวันท่ี 0 เป็น 2,277.78 e.p.g.โดยมีค่ามากท่ีสุด     
ท่ีนับได้ 13,300 e.p.g. หลังจากนั้นได้ท าการเก็บตัวอย่าง ในวันท่ี 14 และ 21 อีก 2 ครั้ง  ผลการนับไข่พยาธิ
ในวันท่ี 14 มีค่าเฉล่ีย ต่ ากว่าวันท่ี 0 เล็กน้อย คือ 1,520 e.p.g. และวันท่ี 21 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทดลอง 
มีค่าเฉล่ียลดลงมาท่ี 428.89 e.p.g. (ตารางท่ี 5) และ รูปภาพท่ี 1   
ตารางที่ 5   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณไข่พยาธิที่นับได้ในอุจจาระแพะ 1 กรัม     
                ก่อนและหลังป้อนยาถ่ายพยาธิ 

วันที่ป้อน 
ยาถ่ายพยาธ ิ

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

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
14 
21 

1,733.33 
  468.89 
  114.44    
1,126.67 
2,053.33 
1,560.00 
1,680.00 
1,406.67 
1,253.33 
  933.33 
2,277.78 
1,520.00 
  428.89 

1,910.33 
  567.43 
  207.66 
1,633.34 
3,774.74 
3,317.83 
2,610.17 
2,863.79 
2,161.67 
1,419.76 
3,550.07 
1,860.27 
  680.79 

300              
0 
0 
0 
0 
0 
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 
         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 
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รูปภาพท่ี1 กราฟค่าเฉล่ียของปริมาณไข่พยาธิท่ีนับได้ในอุจจาระแพะ 1 กรัม ก่อนและหลังป้อนยาถ่ายพยาธิ 
Benzimidazole  ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

การทดสอบความไวต่อยาBenzimidazole ของพยาธิ  H.contortus ในแพะเนื้ อ  เขตพื้น ท่ี        
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ศึกษาโดยการน าค่าเฉล่ียของจ านวนไข่พยาธิจากแพะในแต่ละวัน           
ท่ีท าการทดลองแล้วน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS version 14 ทางสถิติ พบว่าค่าเฉล่ียของจ านวน ไข่พยาธิ H.contortus จากแพะเนื้อในแต่ละวัน               
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงดังตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6   การวิเคราะห์ความแปรปรวน One-way ANOVA โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 14 
ทางสถิติของค่าเฉล่ียจ านวนไข่พยาธิ 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    

ผลการเพาะเล้ียงตัวอ่อนพยาธิ H.contortus ภายหลังการเก็บอุจจาระแพะเมื่อท าการนับไข่พยาธิ 
เสร็จส้ินแล้ว เพื่อประเมินการรอดชีวิตของตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ  หลังการให้ยา Benzimidazole            
ท่ีขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยนับปริมาณตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ หลังจากเพาะเล้ียงบนจานเพาะเช้ือ 
ในตู้บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส มีการฉีดพ่นละอองน้ าวันละ 2 ครั้ง และพลิกกลับอุจจาระแพะ   
ทุกๆ 12 ช่ัวโมง เป็นเวลา 7 วัน จากตัวอย่างท่ีท าการเก็บในวันท่ี 0, 3, 6 และ 9 ตามล าดับ พบว่ามีค่าเฉล่ีย
ของตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อในอุจจาระแพะ1กรัม ดังนี้ คือ 560.00,156.67,105.00 และ 85.00 ตัว         
ต่ออุจจาระ 1 กรัม (l.p.g.; larvae per gram) (ตารางท่ี 7) และรูปภาพที่ 2 

ตารางที ่7 ผลการเพาะเล้ียงตัวอ่อนและนับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อหลังการให้ยา Benzimidazole  
              ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

วันที ่
ผลการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและนับตัวอ่อนพยาธิ 

คร้ังที่ 1 (l.p.g.) คร้ังที่ 2 (l.p.g.) คร้ังที่ 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 ว่าเมื่อท าการตรวจแบบ Fresh smear แล้วพบตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ แต่เมื่อน ามาปั่นตรวจ
นับเพื่อหาค่า l.p.g.โดยใช้ตัวอย่างเพียง0.2กรัม ท าให้โอกาสพบตัวอ่อนพยาธิน้อยลงหรือไม่พบเลยจึงท าให้ต้องอ่านค่าเป็น 0 
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รูปภาพท่ี 2  กราฟแสดงค่าเฉล่ียของจ านวนตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อในอุจจาระแพะ 1 กรัม (l.p.g.)        
ก่อนและหลังป้อนยา Benzimidazole  ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 

วิจารณ์ 

ใน เขตพื้ น ท่ีอ า เภอ เมื อ ง  จั ง หวั ดนครร าช สีมา  ยั ง ไม่ เคยมี ร าย ง าน เกี่ ย วกั บคว าม ชุก                      
ของพยาธิ H.contortus ดังนั้น ผู้ท าการศึกษาจึงได้อ้างอิงจากรายงานของ Wongsawang.W.et al 2020,       
Sangvaranond et al. 2010,  Azrul et al 2017, Leethongdee and Rerkyusuke.2017 ได้ศึกษาความ
ชุกของพยาธิชนิดนี้ ในแพะ พื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี สระบุรี กรุงเทพมหานคร ร้อยเอ็ดและมหาสารคาม      
โดยพบว่ามีความชุกร้อยละ 59.89,93.85,52.43 และ60.07 ตามล าดับ สุรศักด์ิ (2539 )ได้รายงานว่าฤดูฝน
หรือท่ีลุ่ม พื้นท่ีท่ีมีน้ าท่วมขัง เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้พบจ านวนตัวอ่อนของพยาธิระยะติดต่อมากกว่าฤดูอื่นๆ     
และในช่วงของการทดลองในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีฝนตก แต่พื้นท่ีเล้ียงแพะ         
หรือ ฟาร์มแพะจะอยู่ในเขตของพื้นท่ีชลประทาน และเป็นท่ีลุ่ม มีบ่อน้ า คลองบึงและน้ าท่วมขังเป็นส่วนใหญ่      
จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้พบความชุกของพยาธิชนิดนี้ในปริมาณท่ีสูง โดยความชุกของการติดพยาธิ 
H.contortus ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าให้ผลถึงร้อยละ 86.44  (95% CI 82.06-
89.88) 

จากการศึกษาในครั้งนี้ขัดแย้งกับการศึกษาของ มาณวิกา และคณะ 2538 ซึ่งได้ศึกษาหาความชุก   
ของพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร ในเขตพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 3 และเขต 4 ของปีพ.ศ.2538 โดยพบ     
ความชุกของพยาธิเพียงร้อยละ 11.62 ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากผู้วิจัยได้ท าการส ารวจหาความชุก ของพยาธิ
หลายชนิด ท้ังพยาธิตัวกลม ตัวแบน และตัวตืด ไม่ได้ระบุเฉพาะแค่ของ H.contortus เพียงชนิดเดียว       
และได้แสดงผลการหาความชุกรวมท้ังหมดของพยาธิตลอดท่ีท าการศึกษา โดยไม่แจกแจงรายละเอียด      
เป็น ราย เ ดือน  เมื่ อน าผลไปเปรียบ เ ทียบกับการ ศึกษาครั้ ง นี้  ซึ่ ง ไ ด้ส า รวจความ ชุกของพยาธิ                  
เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น จึงอาจท าให้ได้ค่าท่ีแตกต่างกันได้ จากการเก็บข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้       
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ผู้ท าการศึกษาพบว่ารูปแบบการเล้ียงแพะของเกษตรกรเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มี 2 รูปแบบ 
คือ 1) เล้ียงแพะบนโรงเรือนยกพื้น และตัดหญ้าสดให้แพะกินตลอดเวลา และ 2) เล้ียงแพะแบบปล่อยทุ่ง หรือ
ผูกล่ามให้แพะอยู่ในแปลงหญ้า ปล่อยให้แทะเล็มหญ้า ในแปลงตลอดท้ังวัน ส่วนตอนเย็นจะต้อนกลับ เข้า
โรงเรือน โดยมีข้อสังเกต คือ การเล้ียงแพะของเกษตรกร ท้ัง 2 รูปแบบท่ีกล่าวมา จะใช้หญ้าสดเล้ียงแพะจาก
พื้นท่ีเดิมๆ โดยไม่มี การหมุนเวียน แปลงหญ้า การไม่ก าจัดตัวเต็มวัยและไม่ท าให้แปลงหญ้า  ปราศจาก ไข่
พยาธิ จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้วงจรชีวิตของพยาธิ H.contortus ด าเนินชีวิตอยู่ได้ (ถวัลย์,2542) มีการใช้ยา
ถ่ายพยาธิชนิดเดียวซ้ าๆกัน เช่น การใช้ยา Ivermectinและยา Benzimidazole เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกร
ยังขาดความรู้และแนวทางในด้านการจัดการแปลงหญ้า และการใช้ยาถ่ายพยาธิเพื่อตัดวงจรชีวิตของพยาธิ  
H.contortus และพยาธิชนิดอื่นๆ ท่ีสามารถตรวจพบได้ในระหว่างการทดลอง เช่น Strongyloides spp., 
Paramphistomum spp. และTrichulis spp.เป็นต้น (Merck and Co, 2010) จึงท าให้พยาธิท่ีกล่าวมาแล้ว 
สามารถแพร่กระจายไปสู่แพะตัวอื่นๆได้โดยง่าย 

ความไวต่อยา Benzimidazole ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ าหนักตัว ในแพะเนื้อ เขตพื้นท่ี
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาจากผลการวิ เคราะห์ ค่าเฉล่ียของจ านวน  ไข่พยาธิ  H.contortus                
ท่ีพบในแพะเนื้อเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ก่อนและให้ยาถ่ายพยาธิ  Benzimidazole ขนาด 
7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) และเมื่อน าผล          
การเพาะเล้ียงตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อมาพิจารณา ปรากฏว่าไข่พยาธิสามารถฟักตัวออกเป็นตัวอ่อนพยาธิได้
ในทุกๆ ตัวอย่างของมูลแพะ ท่ีเก็บในแต่ละวัน  โดยการทดลองในครั้ งนี้ เ ลือกศึกษายาถ่ายพยาธิ  
Benzimidazole ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เนื่องจากเป็นขนาดยาสูงสุดท่ีสุด และแนะน าให้น ามาใช้      
ในพื้นท่ี ซึ่งอยู่ระหว่าง 5 - 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์,2555 และ 

Jana and Gnosh, 2011) โดยการทดลองในครั้งนี้ ให้ผลสอดคล้องกันกับการศึกษาของ Waruiru (1997)    
ซึ่งทดลองให้ยา Benzimidazole  ขนาด 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในแพะ ท่ีประเทศเคนยา พบว่าการให้ยา
ขนาดดังกล่าวมีประสิทธิภาพ เพียงร้อยละ29ต่อพยาธิ H.contortu แต่ในขณะเดียวกันให้ผลดีเกือบร้อยละ 
100 ในพยาธิชนิดอื่นๆ ส่วนรายงานของ Tsotetsi et al.,(2012) ได้ศึกษาการให้ยา Benzimidazole ท่ีขนาด
7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากแพะและแกะท่ีแอฟริกาใต้ พบว่าพยาธิ H.contortus เกิดการด้ือต่อยาชนิดนี้     
ในทุกฟาร์มท่ีท าการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 30 และร้อยละ 32 ตามล าดับ นอกจากนี้ Waruiru (1997)       
ยังได้รายงาน การใช้ยา Benzimidazole ในแกะท่ีขนาด 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในแพะท่ีขนาดยา 7.5 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่าพยาธิ H.contortus ท่ีไวต่อยาชนิดนี้ มีจ านวนลดลง ถึงร้อยละ 99 โดยท าการ
ทดสอบหลังจากให้ยาไปแล้ว 10 วัน แต่ในพยาธิกลุ่มท่ีด้ือต่อยา พบการลดลงของจ านวนพยาธิ เพียงร้อยละ 
38.5 เท่านั้น ส่วนการศึกษาของ Tadesse et al.,(2009) ได้รายงานถึงผลการให้ยา Benzimidazole ท่ีขนาด 
7.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากแพะประเทศเอธิโอเปีย พบว่ามีค่า Fecal egg count reduction test (FECRT) 
ท่ีร้อยละ 84.1 

การทดลองในครั้งนี้ผู้ท าการศึกษาได้สุ่มแพะจากฟาร์มของเกษตรกรมาท้ัง 2 รูปแบบท่ีได้กล่าวไว้        
ข้างต้นแล้ว ผลการทดลองพบว่าแพะท่ีเล้ียงแบบปล่อยทุ่งจะมีค่าเฉล่ียของจ านวนไข่พยาธิ ในระดับท่ีสูงกว่า
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แพะท่ีเล้ียงบนโรงเรือน อย่างไรก็ตามยังคงพบการติดพยาธิในแพะจากฟาร์มเล้ียง ท้ัง 2 รูปแบบ จึงอธิบาย     
ได้ว่า อาจเป็นผลมาจากการท่ีเกษตรกรใช้หญ้าสดเล้ียงแพะจากทุ่งหญ้าท่ีขึ้นเอง  ตามธรรมชาติ              
หรือ แปลงหญ้าของเกษตรกรอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกับฟาร์ม ซึ่งมีการกระจายตัวของตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ
ปนเปื้อนอยู่ (Merck and Co, 2010) ซึ่งหญ้าเหล่านี้จะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีท่ีมีน้ าท่วมขัง มีสภาวะ         
ท่ีเหมาะสมต่อการฟักของไข่พยาธิและการเจริญเติบโตของตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ (สุรศักด์ิ , 2539) 

 

สรุปและข้อเสนอนะ 

การศึกษาความชุกในระดับตัวสัตว์ของพยาธิ H.contortus ในแพะเนื้อเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง     
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันท่ี 1-22 กุมภาพันธ์ 2563 พบอัตราความชุกร้อยละ 86.44 (95%CI 82.06-
89.88) โดยพบว่าในเพศผู้และเพศเมีย ร้อยละ 86.67 และ 84.85 ตามล าดับ ในแพะท่ีอายุไม่เกิน 6 เดือน     
หรือมากกว่า 6 เดือนถึง 1 ปี ระหว่าง 1 ถึง 2 ปีและมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป พบว่ามีการติดพยาธิ ร้อยละ 
81.48,90.91,86.11 และ 81.82 ตามล าดับ โดยการศึกษาในครั้งนี้ฟาร์มท่ีเล้ียงแพะของเกษตรกรจะอยู่         
ในเขตของพื้นท่ีชลประทานและเป็นท่ีลุ่ม มีบ่อน้ า คลองบึงและน้ าท่วมขังเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อวงจรชีวิตของพยาธิ และการพัฒนาของตัวอ่อนของพยาธิระยะต่างๆ จนถึงระยะติดต่อไปสู่ตัวแพะได้      
จึงต้องมีการควบคุมและป้องกันปัญหาจากพยาธิร่วมกับมาตรการอื่นๆเช่น การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่น        
ให้มีความทนทานต่อพยาธิ การปรับปรุงด้านการจัดการฟาร์ม เพื่อลดโอกาสสัตว์จะติดพยาธิ ซึ่งมีหลายวิธี
ได้แก่ การใช้แปลงหญ้า ระบบหมุนเวียน (rotation grazing) การแยกเล้ียงสัตว์ตามกลุ่มอายุ การก าจัดโฮสท์
กึ่งกลางของพยาธิ การแยกมูลสัตว์ออกจากคอกสัตว์ให้บ่อยขึ้น  นอกจากนี้ยังมีผู้ศึกษาถึงการควบคุมพยาธิ
โดยวิธีทางชีวภาพ โดยอาศัยแบคทีเรียและเช้ือราท่ีเป็นศัตรูตามธรรมชาติของพยาธิ  (Waller,1996) รูปแบบ
การเล้ียงของเกษตรกรยังคงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ ท่ีเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้พบความชุกของพยาธิชนิดนี้ในปริมาณ
ท่ีสูง  

ผลการทดลอง เพื่ อหาความไวต่อยา  Benzimidazole ท่ีขนาด 7.5 มิ ลลิกรัม ต่อกิ โลกรั ม             
ของน้ าหนักตัวในแพะเนื้อ เขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้ท าให้ทราบว่าพยาธิ                
H.contortus เกิดการด้ือต่อยากลุ่มนี้เกิดขึ้น โดยให้ผลสอดคล้องกันกับรายงานการศึกษาอื่นๆ ท่ีได้รายงาน 
ในแพะ -แกะ เกี่ยวกับการใช้ยาถ่ายพยาธิกลุ่มนี้  ท่ีนิยมใช้กันทางสัตวแพทย์และของเกษตรกรเอง              
โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มีการยืนยันผลของยาถ่ายพยาธิ  ด้วยวิธีการเพาะเล้ียงไข่พยาธิ เพื่อดูการรอดชีวิต      
ของตัวอ่อนพยาธิประกอบด้วยอีกขั้นหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา Benzimidazole ต่อพยาธิ H.contortus ในแพะ ในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูล
และแนวทางในการเลือกใช้ยาถ่ายพยาธิชนิดใหม่ๆและการจัดการการใช้ยาถ่ายพยาธิในการเล้ียงแพะ            
ท่ีเหมาะสมของเกษตรกร 
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2. การใช้ยาถ่ายพยาธิอย่างต่อเนื่องและใช้ยาหลายๆกลุ่ม ท าให้เกิดการด้ือยาในบางกลุ่มท่ีใช้ติดต่อกัน       
เป็นเวลานาน ถ้าพบว่าไม่สามารถใช้ยาก าจัดพยาธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเปล่ียนชนิดของยาท่ีใช้ถ่าย
พยาธิ หรือ อาจใช้พืชสมุนไพรท่ีออกฤทธิ์ถ่ายพยาธิ เพื่อช่วยลดตันทุนค่ายาและลดปัญหาการดื้อยาของพยาธิ 
3. การหมุนเวียนการใช้แปลงหญ้า (rotation grazing) เล้ียงแพะนั้น เป็นการลดโอกาสท่ีแพะ จะได้รับไข่     
และตัวอ่อนของพยาธิจากแปลงหญ้าให้น้อยท่ีสุด โดยให้แปลงหญ้าได้มีเวลาพักระยะหนึ่ง  ซึ่งเพียงพอท่ีจะตัด
วงจรชีวิตของพยาธิ และมีการถ่ายพยาธิแพะก่อนปล่อยลงไปในแปลงหญ้า ท าให้พยาธิมีโอกาสจะปนในแปลง
หญ้ามีน้อยลง 
4. ส าหรับการถ่ายพยาธิในแพะ ควรจะจัดโปรแกรมการถ่ายพยาธิอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือนต่อครั้ง  
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ภาคผนวก  
1. McMaster counting technique 
      Hansen and Perry (1994) ได้กล่าวถึงวิธีการตรวจ เป็นวิธีการที่ธรรมดาไม่ยุ่งยากซับซ้อนและให้ผลดีที่สุด ในการตรวจ     
หาจ านวนไข่พยาธิ หรือ โอโอซิสต่อกรัม จากตัวอย่างอุจจาระ สารละลาย Flotation จะถูกน า มาใช้ในการแยกไข่พยาธิ     
ออกจากวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของอุจจาระภายใน McMaster slide โดยสามารถตรวจพบไข่พยาธิได้ต้ังแต่ 50 ฟอง หรือ
มากกว่า จากอุจจาระได้ ซึ่งไข่ของพยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และ Coccidia มักนิยมใช้เทคนิคน้ี ในการตรวจวินิจฉัย 
อุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง 
1. บีกเกอร์ หรือถ้วยพลาสติก 
2. ที่กรองชา 
3. กระบอกตวง แบบมีมาตรวัดส าหรับวัดปริมาณ 
4. อุปกรณ์ส าหรับการคน เช่น ส้อมช้อนตัก 
5. ปิเปตต์ ชนิดมีหลอดดูด 
6. สารละลาย Flotation 
7. McMaster counting chamber 
8. กล้องจุลทรรศน์ 
 วิธีการท า 
1. ชั่งอุจจาระ 2กรัมใส่ลงไปในถ้วยพลาสติกใบที่ 1 
2. เติม Flotation fluid 60 มิลลิลิตร 
3. คน (ผสม) ตัวอย่างอุจจาระและ Flotation fluid ให้เข้ากัน 
4. กรองสารแขวนตะกอนของอุจจาระผ่านที่กรองชา ลงในถ้วยพลาสติกใบที่ 2 
5. ขณะกวนส่วนที่กรองแล้วในถ้วยพลาสติกใบที่ 2 ให้ดูดตัวอย่างส่วนผสมน้ีด้วย Pipette ชนิดมีหลอดดูด 
6. เติมตัวอย่างจากข้อ 5 ลงไปใน McMaster counting chamber ทั้ง 2 ด้าน 
7. ต้ัง Counting chamber ให้ตั้งพักไว้เป็นเวลา 5 นาที (ข้ันตอนน้ีมีความส าคัญ) 
8. น าตัวอย่างที่ได้ในข้อ 7 ไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 10 x 10  
9. นับไข่ทุกใบที่พบในช่องย่อยของ chamber ทัง้ 2 ด้าน 
10. จ านวนไข่พยาธิต่อกรัม จากตัวอย่างอุจจาระ สามารถน ามาค านวณโดยน าผลการนับไข่พยาธิจากทั้ง 2 chamber แล้ว
น ามาคูณด้วย 100 จะได้หน่วยเป็น จ านวนไข่พยาธิต่อกรัม (e.p.g.) 
2. การเพาะเลี้ยงไข่พยาธิจากตัวอย่างอุจจาระ 
Hansen and Perry (1994) พบว่าการตรวจไข่พยาธิกลุ่ม Strongyle egg ของพยาธิตัวกลมใน Order Strongylida เช่น 
Haemonchus spp., Mecistocirrus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Couperia spp., Bunostomum 
spp. และ Oesophagustomumspp. น้ันไม่สามารถแยกการดูลักษณะของไข่ในตัวอย่างอุจจาระได้อย่างชัดเจน โดยต้องมี
การน าไข่ของพยาธิกลุ่มน้ีมาท าการเพาะเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือให้ฟักเป็นตัวอ่อนและพัฒนามาจนถึงตัวอ่อน
ระยะติดต่อ L3 จึงจะสามารถแยกชนิดของพยาธิกลุ่มน้ีได้ (Sendow, 2003) 
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ตาราง ก   การจ าแนกชนิดของตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ L3 ตามวิธีของ Baermann  (Henson and Perry, 1994) 

ความยาวรวม
ของตัวอ่อน (u) 

ความยาวจากส่วน 
ท้ายของตัวออ่น 

ส่วนท้ายของ Seath (u) 

ชนิดของพยาธิกับความ
ยาวโดยรวม (u) 

ลักษณะอื่นๆ 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 

ล าตัวกว้างแล้วค่อยตีบแคบลงไปจนถึง
ส่วนหางที่ผอมยาว พบลักษณะเป็นแถบ
คอดกิ่วใน Esophagus 

ปานกลาง 
650-900 

สั้น 
20-40 

    Trichostrongylus spp. 
      620-910 

ตัวอ้วน ลักษณะตรงสม่ าเสมอ มสี่วน
หางเป็นรูปโคน มี Sheath มี Tubercle 
ตรงปลายหาง สามารถสังเกตเห็นเซลล์
ของล าไส้ได้ชัดเจน 

ปานกลาง 
650-900 

สั้น 
20-40 

Ostertagia spp. 
790-850 

ตัวอ่อนยาว รูปโคน Sheath ส่วนหาง    
มีลักษณะคล้ายน้ิวมือ 

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
ลักษณะชี้ต้ังตรง 

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 มีเซลล์ของล าไส้ลักษณะ
สี่เหลี่ยม 24-32 เซลล์ 

3. การทดสอบการกระจายตัวของข้อมูล 
จากการทดลองด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ซึ่งเป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ

สมมติฐานทางสถิติในการศึกษาครั้งน้ี เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูล e.p.g. ของพยาธิ H. contortus ในแพะเน้ือเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือทดสอบสมมติฐาน Ho: มีการด้ือยา Benzidazole ที่ขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในแพะ          
โดยการวิเคราะห์ผลครั้งน้ี ก่อนที่จะท าการวิเคราะห์ผล คณะผู้จัดท างานวิจัยได้น าข้อมูลมาทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น ของการ
ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) ว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้น้ันมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) 
หรือไม่ โดยผลการทดสอบเพ่ือทดสอบสมมติฐาน Ho : ตัวแปรมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) โดยวิธี K-S 
test พบว่าค่า e.p.g. รวมของพยาธิ H. contortus จากแพะเน้ือในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การกระจายตัว
เป็นแบบปกติ (P > 0.05 ) ดังตารางที่ ข  
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ตาราง ข   แสดงการทดสอบ One-sample K-S test 

4. แบบสอบถามเพื่อการศึกษาความชุกการติดเชื้อพยาธิ Haemonchu contortus และความไวต่อยา                           
    Benzimidazole ในแพะเน้ือ เขตพื้นทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อ – สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ (นาย/นาง/นางสาว)                                            
ที่อยู่          โทร                                                                       
ที่ต้ังโรงเรือนฟาร์มแพะ  หมู่ที่        ต าบล              อ าเภอ เมือง    จังหวัด นครราชสีมา 
1) เพศ และ อายุของแพะ   
 เพศผู้     ต่ ากว่า 6 เดือน ………..…. ตัว อายุ 6 เดือน – 1 ปี…..……ตัว อายุ 1-2 ปี ………….ตัว   มากกว่าอายุ 2 ปี…………ตัว   
 เพศเมีย  ต่ ากว่า 6 เดือน ………..…. ตัว อายุ 6 เดือน – 1 ปี…..……ตัว  อายุ 1-2 ปี ………….ตัว   มากกว่าอายุ 2 ปี…………ตัว 

2) โปรแกรมการตรวจโรคแท้งติดต่อ                                                 
      (  ) มี (  )  ไม่ม ี

3) มีโปรแกรมการท าวัคซีน FMD 
      (  ) มี (  )  ไม่ม ี

4) โปรแกรมการถ่ายพยาธิ 
      (  ) มี (  )  ไม่ม ี

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

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

7)  ยาถ่ายพยาธิที่ใช้ในฟาร์ม (ชื่อ) …………………………. 

8) ลักษณะการเลี้ยงสัตว์   
      (  ) เลี้ยงปล่อย       (  ) เลี้ยงยืนโรค      

9) แปลงหญ้าท่ีใช้เลี้ยงสัตว์ 
      (  ) เลี้ยงในทุ่งหญ้าสาธารณะ          (  ) เลี้ยงในแปลงหญ้าของตนเอง         (  ) ตัดหญ้าสดให้กิน                             

10) มีการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์ม                  
      (  ) มี (  )  ไม่ม ี
 


