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บทคัดยอ 
การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโคระยะใหนม ในตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุรี จากการเก็บตัวอยางอุจจาระโคระยะใหนม จํานวน 107 ตัว 3 ซ้ํา (3 วัน ติดตอกัน) รวมท้ังหมด 321 
ตัวอยาง จาก 10 ฟารม นํามาตรวจหาไขพยาธิดวยวิธี Formalin–Ether Sedimentation พบความชุกของการติด
พยาธิในระบบทางเดินอาหารของโคระยะใหนมคิดเปน 15.89% และตรวจพบจํานวนไขพยาธิทั้งหมด 644 ฟองตอ
กรัม มี 5 ชนิด ไดแก Oesophagostomum spp. (483 ฟองตอกรัม), Haemonchus spp. (69 ฟองตอกรัม), 
Trichostrogylus spp. (46 ฟองตอกรัม), Ascaris spp. (23 ฟองตอกรัม) และ Fasciola spp. (23 ฟองตอกรัม) 
ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบจํานวนโคระยะใหนมที่ตรวจพบไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารท้ัง 10 ฟารม พบวา         
มีความแตกตางกันดังนี้ ฟารมที่ 7 41.66% (5/12), ฟารมที่ 6 40% (4/10), ฟารมที่ 8 30% (3/10), ฟารมท่ี 1 
20% (2/10), ฟารมที่ 2 15.38% (2/13), ฟารมที่ 4 12.50% (1/8) และฟารมที่ 5 10% (1/10) ตามลําดับ 
นอกจากนี้พบฟารมที่ตรวจไมพบพยาธิทั้งหมด 3 ฟารม ไดแก ฟารมที่ 3, 9, 10 เชนเดียวกับผลการวิเคราะหทางสถิติ
พบความแตกตางของจํานวนไขพยาธิที่ตรวจพบในโคระยะใหนมของแตละฟารมโดยมีคาเทากับ 0.01 จากการ
ทดสอบดวย Kruskal–wallis Test ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (P<0.05)  

 
คําสําคัญ : ความชุก พยาธิในระบบทางเดินอาหาร โคระยะใหนม ตําบลดอนกระเบื้อง 
 
ABSTRACT

The study of prevalence of gastrointestinal helminthes of lactation cows in Don 
Krabueang Subdistrict, Banpong District, Ratchaburi Province, Thailand; A total sample of 
107 lactation cows (321 samples) were collected for 3 replications (3 consecutive days) from 
10 farms by using Formalin–Ether Sedimentation Method. The overall prevalence of 
gastrointestinal parasitic infections was 15.89% and the overall mean egg per gram of feces 
(epg) was 644. The following 5 gastrointestinal helminths were found: Oesophagostomum
spp. (483 epg), Haemonchus spp. (69 epg), Trichostrogylus spp. (46 epg), Ascaris spp. (23 
epg) และ Fasciola spp. (23 epg) respectively. Comparing the number of lactation cows and the 
number of helminth eggs (10 farms) were differences as follows: Farms 7 41.66% (5/12), 
Farm 6 40% (4/10), Farm 8 30% (3/10), Farm 1 20% (2/10), Farm 2 15.38% (2 / 13), farms 4, 
12.50% (1/8) and farms 5, 10% (1/10), respectively. In addition, the farms that do not 
detected parasites in 3 farms, ie farms 3, 9, 10, as well as results of statistical analysis showed 

��



the difference the number of helminth eggs detected in the lactation cows of each farm with 
0.01 by Kruskal–wallis Test at 95% confidence level (P<0.05).

Key Words : Prevalence, Gastrointestinal parasites, Lactation cows, Don Krabueang  
Subdistrict

 

บทนํา
 อาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยถูกจัดใหเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศไทย เนื่องจาก 
“น้ํานม” มีคุณคาทางอาหารสูงและเปนประโยชนตอรางกายมนุษย จึงไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ จึงทําใหอาชีพการเลี้ยงโคนมมีความเจริญ กาวหนา และไดรับความสนใจจากเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น 
(วุฒิพงษ, 2550) จากการสํารวจและรวบรวมขอมูลจํานวนโคนม ผลผลิตน้ํานมดิบและปริมาณการบริโภคน้ํานมดิบ
ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวาความตองการการบริโภคน้ํานมดิบมีปริมาณสูงขึ้นทุกป แตผลผลิตน้ํานม
ดิบที่ไดกลับลดต่ําลงโดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ. 2549–2550 เหตุที่เกษตรกรไทยผลิตน้ํานมดิบไดนอยเนื่องดวย 
ประสิทธิภาพการจัดการฟารมคอนขางต่ํา และการติดพยาธิภายในก็เปนปญหาท่ีสําคัญอีกดานหนึ่งของเกษตรกร          
ผูเลี้ยงโค และเปนสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สําคัญของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวในประเทศไทย 
และเนื่องมาจากการกําจัดพยาธิกระทําไมตอเนื่อง หรือขาดความเอาใจใสอยางแทจริง  (นงนุช และคณะ, 2533) 
การที่โคติดพยาธิภายในเปนอุปสรรคสําคัญตอการเพิ่มผลผลิต มีผลกระทบตอสุขภาพทําใหความสมบูรณพันธุ และ
การใหผลผลิตต่ํา (สาทิส, 2540)  
 ปจจัยตางๆ ที่คาดวาจะมีผลตอการติดพยาธิภายในโค ไดแก อายุ เพศ ฤดูกาล รูปแบบการเลี้ยง         
การจัดการฟารม ลักษณะพ้ืนคอก ลักษณะอาหาร การใหน้ํา การใชน้ํายาฆาเชื้อ การถายพยาธิ การแยกเล้ียงโคเพ่ือ
สังเกตอาการกอนนําเขาฟารม (Quarantine) และการไดรับบริการใหคําแนะนํา และรักษาจากสัตวแพทย เปนตน 
(สถาพร และคณะ, 2534) ดังนั้นควรใหหนวยงานของรัฐเขาไปใหความรูและกระตุนใหเกษตรกรตระหนักถึง
ความสําคัญของพยาธิภายใน เพื่อใหเจาของสัตวสามารถดูแลสุขภาพสัตวไดดวยตัวเอง และเพื่อปองกันโรคติดพยาธิ
กอโรคผานทางอาหาร ควรบริโภคอาหารที่ปรุงใหสุกเสียกอนเพื่อเปนการทําลายระยะติดตอ (เกษศิรินทร, 2560)  
 เนื่องดวยในพ้ืนที่ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปนอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งเปนแหลงผลิต     
นํ้านมแหลงใหญแหงหนึ่งของประเทศ ประชากรในเขตนี้สวนใหญทําฟารมโคนม และผลิตนํ้านมเขาสูสหกรณโคนม
หนองโพ สภาพของฟารมโคนมจะเปนฟารมขนาดเล็กโดยเลี้ยงอยูในบริเวณบาน ไมมีทางระบายนํ้าหรือบอพักนํ้าทิ้ง 
บริเวณโดยรอบมีแปลงหญา นาขาว สวนกลวย และเพาะปลูกขาวโพดฝกออน ในชวงฤดูแลงอาหารไมเพียงพอจึง
ตองใชอาหารเสริมมาชวยมากขึ้น การซื้อตนขาวโพดหรือสัปปะรดหาไดยากในชวงดังกลาว คอกเล้ียงโคบางแหง
เปนพื้นซีเมนต บางแหงเปนพื้นดิน จึงทําใหสภาพการเลี้ยงไมคอยถูกสุขลักษณะ จากสภาพการเลี้ยง และความ
เปนอยูของเกษตรกร ทําใหเห็นความจําเปนตองทําการศึกษาสภาวะพยาธิในทางเดินอาหารของโคนม โดยพบชนิด
ของพยาธิ ไดแก Strongyloides spp., Strongyle spp., Trichostrogylus spp., Monezia spp., Capillaria 
spp. และ Rumen fluke นอกจากน้ียังพบโปรโตซัวกอโรคดวย เชน Giardia spp. และ Coccidia (นงนุช และ
คณะ, 2533) ซ่ึงหากไมมีการปรับปรุงรูปแบบการเล้ียงอาจสงผลใหโคนมมีความเสี่ยงตอการติดพยาธิมากขึ้น และ
แพรพยาธิไปสูตัวอื่นไดซึ่งพยาธิเหลานี้ นอกจากจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ และสุขภาพของโคนมแลว 
พยาธิบางชนิดยังสามารถติดตอ และกอโรคในคนได (ปจฉิมา, 2551) 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความชุกของการเกิดพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารของโคระยะใหนม ในตําบลดอน

กระเบ้ือง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  
2. เพ่ือศึกษาจํานวนและชนิดของไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโคระยะใหนม  ในตําบลดอน

กระเบ้ือง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
3. เปรียบเทียบจํานวนและชนิดของไขพยาธิที่พบในแตละฟารม ในตําบลดอนกระเบื้องอําเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุรี 
 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
 โคระยะใหนมจํานวน 107 ตัว จากฟารมท้ังหมด 10 ฟารม ในพ้ืนที่ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุร ีทดลองระหวาง เดือนพฤศจิกายน–เดือนธันวาคม ป 2561 โดยจะทําการสุมเก็บตัวอยางอุจจาระของ
โคระยะใหนม จํานวน 107 ตัว 3 ซ้ํา (เก็บชวงเชา ติดตอกัน 3 วัน) จะไดจํานวนตัวอยางท้ังหมด 321 ตัวอยาง       
โดยทําการลวงจากสวนทายของทวารหนัก บรรจุใสถุงพลาสติกปลอดเชื้อปดปากถุงใหสนิทใสในลังน้ําแข็ง (อุณหภูมิ
ประมาณ 4 องศาเซลเซียส) เขียนหมายเลขตัวอยาง พรอมละบุรายละเอียด และสงตรวจทางหองปฏิบัติการทาง
ปรสิตวิทยา ณ ศูนยชันสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตรวจดวยวิธี Formalin–Ether Sedimentation เพ่ือหาชนิด 
จํานวน และความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโคระยะใหนม  
 1. อุปกรณในการเก็บตัวอยาง ไดแก Cooling Box, Medical Gloves, Zip Lock Bag, Marker Pen, Notebook 

2. อุปกรณในการตรวจ ไดแก Light Microscope, Centrifuge Machine, Balance Beaker, Centrifuge 
Tube, Plastic slide block (43.7 mg), Microscope Slide, Cover Slip 
 3. สารเคมี ไดแก 10% Formalin, Diethyl ether, 1% Iodine 

 ติดตอกันเปนเวลา 3 วัน 

ชวงเชา 

321 ตัวอยาง 

         107 ตัวอยาง วันที่ 3 

         107 ตัวอยาง 

         107 ตัวอยาง วันที ่2 

ตรวจหาไขพยาธิ 
(Formalin–Ether 
Sedimentation) 

วิเคราะหสรุปผล รวบรวม

้

ตําบลดอนกระเบื้อง 

 เก็บตัวอยางอุจจาระโค
ระยะใหนม 

จํานวน 107 ตัว 
จาก 10 ฟารม 

 

วันที ่1 
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 4. การเก็บตัวอยางอุจจาระ  
ทําการจดบันทึกขอมูลระบุหมายเลข จากนั้นทําการลางมือใหสะอาด สวมถุงมืออนามัย แลวลวงอุจจาระ

จากสวนทายของทวารหนัก บรรจุใสถุงพลาสติกปลอดเชื้อปดปากถุงใหสนิท ใสในลังน้ําแข็ง อุณหภูมิประมาณ 4 
องศาเซลเซียส (สุขศาสตรสัตว, 2556) และทําการตรวจวินิจฉัย ณ หองปฏิบัติการปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

5. การตรวจไขพยาธิ ใชวิธี Formalin–Ether Sedimentation ของ ประยงค และคณะ, 2545 มีวิธีการดังนี้ 
5.1 ตักอุจจาระประมาณ 3 กรัม กับ 10% Formalin 10 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลวกรองดวย

ตะแกรงกรอง นําใสหลอดทดลอง จากนั้นเติม Ether ลงไป 3 มิลลิลิตร และปดหลอดทดลองเขยาประมาณ 20 วินาที 
5.2 นําไปปนดวยความเร็ว 1,500 รอบตอนาที นาน 5 นาที สวนผสมในหลอดทดลองจะแยกเปน 

4 ชั้น คือ ชั้น Ether ชั้นขยะ ชั้น Formalin และช้ันตะกอน  
5.3 ใชไมเข่ียชั้นขยะ เพื่อใหหลุดออกจากผนังดานในของหลอดปน แลวเททิ้งไปพรอมกับEther 

และ Formalin ใหเหลือแตชั้นตะกอน จากนั้นเขี่ยตะกอนอุจจาระใสในแทนวัดปริมาตร ลงบน Microscope Slide 
5.4 เติม 10% Formalin ผสมกับตะกอน แลวหยดดวย 1% Iodine ปดดวย Cover Slip และ

นําไปตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศน 
5.5 วินิจฉัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยกุญแจของ Soulsby, (1982) 

 6. การคํานวณ  
 การคํานวณหาจํานวนไขพยาธิในอุจจาระ 1 กรัม จากแทนพลาสติกวัดปริมาตรอุจจาระ ขนาด 43.7 
มิลลิกรัม สามารถคํานวณไดดังสมการ (ประยงค และคณะ, 2545)  

จํานวนไขพยาธิในอุจจาระ 1 กรัม = จํานวนไขพยาธิที่นับไดทั้งหมด x 23  
 7. การคํานวณหาคาความชุก  

การคํานวณคาความชุกของปรสิตภายในระบบทางเดินอาหารโคระยะใหนม สามารถคํานวณไดดังสมการ 
(รังสิมา, ม.ป.ป.) 

%ความชุก = จํานวนโคระยะใหนมที่พบพยาธิ x 100 / จํานวนโคระยะใหนมทั้งหมด 
 8. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  

การเปรียบเทียบชนิดพยาธิและจํานวนของไขพยาธิ โดยการวิเคราะหขอมูลดวย วิธี Kruskal–wallis Test 
ดวยโปรแกรม IBM SPSS. Statistic 24 (Software) ท่ีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (P<0.05) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากฟารมโคนมทั้งหมด 10 ฟารม ทําการสุมเก็บตัวอยางจํานวนโคระยะใหนม 107 ตัว พบโคนมที่ติด
พยาธิทั้งหมด 15.89% (18/107) และจํานวนไขพยาธิที่พบทั้งหมด 644 ฟอง/กรัม โดยฟารมที่พบมากท่ีสุด คือ 
ฟารมที่ 7 พบจํานวนโคติดพยาธิคิดเปนถึง 41.66% (5/12) โดยจํานวนไขพยาธิทั้งหมด 184 ฟอง/กรัม รองลงมา
เปนฟารมที่ 6 พบจํานวนโคติดพยาธิคิดเปน 40% (4/10) จํานวนไขพยาธิที่พบ 207 ฟอง/กรัม สวนฟารมอื่นๆ ก็มี
การตรวจพบไขพยาธิดวยเชนกัน คือ ฟารมที่ 8 พบจํานวนโคติดพยาธิคิดเปน 30% (3/10) จํานวนไขพยาธิที่พบ 
138 ฟอง/กรัม ฟารมที่ 1 พบจํานวนโคติดพยาธิคิดเปน 20% (2/10) จํานวนไขพยาธิที่พบ 46 ฟอง/กรัม ฟารมท่ี 2 
พบจํานวนโคติดพยาธคิิดเปน 15.38% (2/13) จํานวนไขพยาธิที่พบ 46 ฟอง/กรัม ฟารมที่ 4 พบจํานวนโคติดพยาธิ
คิดเปน 12.50% (1/8) จํานวนไขพยาธิที่พบ 23 ฟอง/กรัม และฟารมที่ 5 พบจํานวนโคติดพยาธิคิดเปน 10% 
(1/10) จํานวนไขพยาธิที่พบ 23 ฟอง/กรัม ตามลําดับ นอกจากน้ีมีฟารมที่ตรวจไมพบพยาธิทั้งหมด 3 ฟารม ไดแก 
ฟารมที่ 3, 9, 10 (ตารางที่ 1) 
 

	




ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของจํานวนโคระยะใหนมที่ตรวจพบไขพยาธิ และจํานวนไขพยาธิ
ที่พบในโคระยะใหนมในแตละฟารม  

ฟารม 
จํานวนโคนมท่ีสุมคัดเลือก

(ตัว) 
จํานวนโคนมท่ีตรวจพบไข

พยาธิ (%) 
จํานวนไขพยาธิที่พบ 
ฟอง (ฟองตอกรัม) 

1 10 1/10 (20) 1 (23) 
2 13 2/13 (15.38) 2 (46) 
3 10 0/10 (0) 0 (0) 
4 8 1/8 (12.50) 1 (23) 
5 10 1/10 (10) 1 (23) 
6 10 4/10 (40) 9 (207) 
7 12 5/12 (41.66) 8 (184) 
8 10 3/10 (30) 6 (138) 
9 12 0/12 (0) 0 (0) 
10 12 0/12 (0) 0 (0) 
รวม 107 17/107 (15.89) 28 (644) 

 
 จากการตรวจอุจจาระโคระยะใหนมจํานวนทั้งหมด 321 ตัวอยาง ตรวจโดยวิธี Formalin–Ether 
Sedimentation Method โดยตรวจพบชนิดของพยาธิในระบบทางเดินอาหารจํานวน 5 ชนิด ไดแก 
Oesophagostomum spp., Haemonchus spp., Trichostrogylus spp., Ascaris spp. และ Fasciola spp. 
ตามลําดับ เมื่อนํามาเปรียบเทียบจํานวนของการพบไขพยาธิตอกรัมในอุจาระพบวา Oesophagostomum spp. มี
จํานวนไขพยาธิมากท่ีสุดที่ตรวจพบเทากับ 483 (21/321) พบรองลงมาเปน Haemonchus spp. จํานวน 69 
(3/321), Trichostrogylus spp. จํานวน 46(2/321), Ascaris spp. 23 (1/321) และ Fasciola spp. 23 (1/321) 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) ซ่ึงลักษณะของไขพยาธทิี่ตรวจพบก็มีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไปดังแสดงดังภาพท่ี 1 
 
ภาพที่ 1 ชนิดของไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโคระยะใหนม ในตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง จังหวัด

ราชบุรี a แสดงไขพยาธิ Oesophagostomum spp. b แสดงไขพยาธิ Haemonchus spp. c แสดงไข
พยาธิ Trichostrogylus spp. d แสดงไขพยาธิ Ascaris spp. และ e Fasciola spp. (กําลังขยาย 40x) 

 

 

	�



นอกจากน้ีการเปรียบเทียบความแตกตางของชนิดพยาธิและจํานวนไขพยาธิที่ตรวจพบในโคนมจากแตละ
ฟารมจาการวิเคราะหทางสถิติพบวาทั้ง 10 ฟารมของตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีนั้น มีความ
แตกตางกันในการพบเจอไขพยาธิ โดยมีคาเทากับ 0.01 จากการวิเคราะหผลดวยการ Kruskal–wallis Test ท่ีระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% (P<0.05) (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของชนิดพยาธิและจํานวนไขพยาธิที่ตรวจพบในโคนมจากแตละฟารม 

(Oesophagostomum spp. (Oe), Haemonchus spp. (H), Trichostrogylus spp. (T), 
Ascaris spp. (A) and Fasciola spp. (F)) 

ฟารม 
ชนิดของพยาธิที่พบ (ฟองตอกรัม) จํานวนไข

พยาธิ 
P<0.05 

T 
23 

(1/321) 
23 

(1/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
46 

(2/321) 

H A Oe F 

1 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0.07±0.25  

2 
23 

(1/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0.05±0.22  

3 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0.00±0.00  

4 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
23 

(1/321) 
0 

(0/321) 
0.04±0.20  

5 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
23 

(1/321) 
0 

(0/321) 
0.03±0.18  

6 
0 

(0/321) 
23 

(1/321) 
184 

(8/321) 
0 

(0/321) 
0.30±0.95  

7 
23 

(1/321) 
0 

(0/321) 
161 

(7/321) 
0 

(0/321) 
0.22±0.72  

8 
23 

(1/321) 
0 

(0/321) 
92 

(4/321) 
23 

(1/321) 
0.20±0.48 

 
 

9 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0.00±0.00  

10 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0 

(0/321) 
0.00±0.00  

รวม 
69 

(3/321) 
23 

(1/321) 
483 

(21/321) 
23 

(1/321) 
0.09±0.43 0.01* 

*Kruskal–wallis Test; มีความแตกตางทางสถิติในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (P<0.05) 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยหาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโคระยะใหนม ในตําบลดอนกระเบื้อง 

อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีความสอดคลองกับงานวิจัยหลายๆ งานวิจัยในประเทศไทย ไดแก  การศึกษาของ         
นงนุช และคณะ, (2543) อัตราการติดปรสิตภายในทางเดินอาหารของโคนมที่หนองโพ พบวาโคนมมีการติดพยาธิ
ภายในสูงถึงรอยละ 67 ปรสิตภายในทางเดินอาหารที่พบเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ Strongyloides, 
Strongyle, Coccidia และ Trichostrogylus สําหรับปรสิตที่พบปานกลางเรียงตามลําดับคือ Monezia spp., 
Capillaria spp., Giardia spp. และ rumen fluke spp. เขตท่ีพบอัตราการติดพยาธิสูงที่สุดคือ เขตสวนกลวย 
ซึ่งสอดคลองกับระดับมาตรฐานการจัดการฟารม สอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฏา, (2551) ไดทําการศึกษาโรค
พยาธิในระบบทางเดินอาหารของโค ในจังหวัดราชบุรี พบโคท่ีติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของ จังหวัดราชบุรี 
ใน 8 อําเภอ คือ บานคา สวนผ้ึง โพธาราม วัดเพลง ดําเนินสะดวก บางแพ จอมบึง และปากทอ และกอใหเกิด
อันตรายตอโค คือพยาธิใบไมในตับ สอดคลองกับปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการติดพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารโคท่ี
สําคัญ ไดแก เพศ, อายุ, ระบบการใหอาหาร และแหลงน้ําที่ใชเลี้ยงโค ในขณะท่ีพันธุโคไมมีผลตอการติดพยาธิ
ภายใน แสดงใหเห็นวา ความรูที่ไดจะมีประโยชนสําหรับการวางแผนการปองกัน และการควบคุมการติดพยาธิ
ภายในโค และการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาลาสุดของการตรวจสอบการติดปรสิตภายในทางเดินอาหารของโคนม 
โดยทําการศึกษาในฟารมโคนม ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 10 ฟารม พบวาโคนมที่
ติดพยาธิทั้งหมดคิดเปน 15.89% และตรวจพบชนิดของพยาธิในระบบทางเดินอาหารจํานวน 5 ชนิด ไดแก 
Oesophagostomum spp. 483 (21/321), Haemonchus spp. 69 (3/321), Trichostrogylus spp. 46 
(2/321), Ascaris spp. 23 (1/321) และ Fasciola spp. 23 (1/321) ตามลําดับ นอกจากนี้มีฟารมที่ตรวจไมพบ
พยาธิทั้งหมด 3 ฟารม คือ ฟารมที่ 3, 9, 10 คิดเปนรอยละ 0 เนื่องจากทั้ง 3 ฟารม มีระบบการจัดการฟารมที่ดี 
และมีการถายพยาธิตรงตามโปรแกรม จึงทําใหไมพบการติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารเลย จากการสํารวจแบบ
การสอบถาม โดยขอมูลที่ไดทําการศึกษาในครั้งนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูที่ตองการศึกษาความ
ชุกของปรสิตภายในทางเดินอาหารของโคนมในเขตพื้นที่ศึกษาเดียวกัน และ/หรือพื้นที่ศึกษาใกลเคียง อีกทั้งยัง
สามารถนําขอมูลมาใชเพื่อเปนแนวทางในการควบคุม ปองกัน และรักษาโรค ที่จะติดตอหรือแพรกระจายโรคท่ีเกิด
พยาธิดังกลาวไดในอนาคต 

 

ขอเสนอแนะ 
 เกษตรกรควรไดรับความรู และความเขาใจของวงจรพยาธิ รูจักการสังเกตอาการปวยเบื้องตน คําแนะนํา
ดานการสุขาภิบาลฟารมที่ดี เชน การลางทําความสะอาดภายในโรงเรือน การกําจัดขยะมูลฝอย และน้ําเสียบริเวณ
รอบๆ ฟารม โปรแกรมการถายพยาธิ วิธีการตัดวงจร และแนวทางการกําจัดพยาธิที่มีประสิทธิภาพ ควรโดยหลีกเลี่ยง
การใชแปลงหญาสาธารณะซ่ึงอาจปนเปอนอุจจาระสัตวที่ติดพยาธิ และการเลือกใชกลุมยาถายพยาธิที่มีประสิทธิภาพ
ในการออกฤทธิ์ วิธีการใชยา ความปลอดภัย ความถี่ และคาใชจายในการถายพยาธิ ตลอดจนการเก็บตัวอยาง
อุจจาระเพื่อตรวจหาปรสิตภายในเปนระยะๆ เพื่อเฝาระวังอยางสม่ําเสมอจะชวยใหลดการติดพยาธิภายในลงได 
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