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การศึกษาความชุกของพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ของโค และกระบือ  
ทีเ่ข้ากกัในโครงการธนาคารโค กระบือ เพือ่เกษตรกรตามพระราชด าริ                
 จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ สิงหาคม  2556 – มนีาคม 2557 

กมลทิพย ์รุ่งเรือง1/ จนัทรา วฒันะเมธานนท์2/ ชูฤทธ์ิ เสนียม์โนมยั1/ 

บทคัดย่อ 
 ศึกษาความชุก และชนิดของพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ของโคและกระบือท่ีเขา้กกั 
ณ สถานกกัโรคของโรงฆ่าสัตวเ์ทศบาลพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 ถึง มีนาคม 
2557 รวมจ านวนสัตวท์ั้งส้ิน 1,295 ตวั แบ่งเป็นโค 656 ตวั และกระบือ 639 ตวั เก็บตวัอยา่งอุจจาระ
จากสัตวทุ์กตวั เพื่อตรวจหาไข่พยาธิดว้ยวธีิตกตะกอนอยา่งง่าย และวิธีลอยตวัอยา่งง่าย ผลการศึกษาพบ
ความชุกของพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ในโคร้อยละ 54.27 (356/656) และในกระบือร้อยละ 
45.38 (290/639) ไข่พยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ท่ีพบในโคและกระบือ จ านวนทั้งส้ิน       
8 ชนิด โดยในโคพบพยาธิตวักลมกลุ่ม Strongyle มากท่ีสุด (ร้อยละ39.02) ส่วนในกระบือพบพยาธิ
ใบไมก้ลุ่ม Amphistome มากท่ีสุด (ร้อยละ 21.91) นอกจากน้ีในโคและกระบือส่วนมากพบพยาธิ
ภายในกระเพาะอาหารและล าไส้เพียง 1 ชนิด (ร้อยละ 35.06 และ 30.83 ตามล าดบั) การศึกษาน้ีบ่งช้ีวา่
โคและกระบือท่ีเขา้ร่วมโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ ควรไดรั้บยาถ่ายพยาธิตวั
กลม พยาธิใบไม ้และพยาธิตวัตืด รวมทั้งได้รับยารักษาการติดเช้ือโปรโตซัวในระบบทางเดินอาหาร 
เพื่อใหส้ัตวท่ี์ส่งมอบไปยงัเกษตรกรมีสุขภาพท่ีดี  
 
 
ค าส าคัญ : พยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ โค กระบือ  
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Prevalence of gastrointestinal parasites in cattle and buffaloes  
in the Royal Cattle Buffalo Bank for Farmers  

at Ayutthaya province during August 2013- March 2014 
Kamonthip Rungruang1/, Juntra Wattanamethanont2/, Churit Seneemanomai1 

Abstract 
Prevalences and types of gastrointestinal parasites were studied in cattle and buffaloes 

during quarantine periods at the quarantine premises of the Ayutthaya municipal slaughterhouse 
from August 2013 to March 2014. A total of 1,295 animals included 656 cattle and 639 buffaloes. 
Fecal samples were collected from all animals to determine the worm eggs using simple 
sedimentation and simple floatation methods. Results revealed that the prevalences of 
gastrointestinal parasite infection were 54.27% (356/656) for cattle and 45.38% (290/639) for buffaloes. 
Eight types of gastrointestinal parasites were found in both cattle and buffaloes. Strongyle 
infection was the highest (39.02%) prevalence in cattle while Amphistome infection was the 
highest (21.91%) in buffaloes. In addition, the majority of the infection was encountered with 
only one type of gastrointestinal parasites at 35.06% for cattle and 30.83% for buffaloes. From 
this study, it would indicated that anti-helmintics for roundworm, tapeworm, fluke and anti-
protozoal agents should be implemented for cattle and buffaloes in the Royal Cattle Buffalo Bank 
for Farmers , which would lead these animals healthy and good productivity before delivering to 
the farmers. 
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 บทน า 

พยาธิเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีการด ารงชีพตลอดเวลา หรือช่วงระยะเวลาหน่ึงโดยการอาศัย          
อยูใ่นหรือบนส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีเรียกว่าโฮสต ์พยาธิจะท าให้โฮสตเ์กิดอาการผิดปกติ และเปล่ียนแปลง
พยาธิสภาพของอวยัวะต่างๆ ตามต าแหน่งท่ีอยู่ของพยาธินั้นๆ (ปัจฉิมา, 2551) พยาธิสามารถ       
เขา้สู่โฮสต์ได้ 5 ช่องทาง ได้แก่ ปาก โดยผ่านการกินพยาธิซ่ึงปะปนกบัอาหารและน ้ า  ผิวหนัง       
โดยการไชของพยาธิ หรือน าโดยแมลงดูดเลือด จมูก โดยมกัเป็นพยาธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเดินหายใจ     
สายรก โดยพยาธิเขา้โฮสต์ขณะอยู่ในครรภ์ของแม่ และสัมผสัโดยตรงกบัพยาธิ (วีระพล, 2536)     
เม่ือพยาธิเขา้สู่ร่างกายโฮสต์ อนัตรายท่ีสามารถเกิดข้ึนได้กบัโฮสต์ ได้แก่ แย่งอาหารจากโฮสต ์     
อุดตันในเส้นเลือด หรืออวยัวะต่างๆของโฮสต์ ท าให้เกิดบาดแผลในอวัยวะท่ีพยาธิอาศัย 
เกิดปฏิกิริยาของเน้ือเยื่อ เช่น เม็ดตุ่ม เกิดเน้ืองอก เกิดสารคดัหลัง่ท่ีเป็นพิษต่อร่างกายโฮสต ์         
เป็นสารท่ีช่วยในการได้รับอาหารของพยาธิ ซ่ึงผลกระทบท่ีปรากฏในสัตว์ท่ีเป็นโฮสต์ ได้แก่     
สัตวจ์ะเจริญเติบโตช้า ผอม แคระแกร็น ขนหยาบ มีภูมิตา้นทานโรคต ่าลง  ท าให้เป็นโรคต่างๆ      
ไดง่้าย หรือรุนแรงข้ึน แทง้ลูก ผลผลิตท่ีควรไดจ้ากสัตวล์ดลง เช่น น ้ านมลด เขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุช้า 
น ้ าหนักหรือขนาดท่ีจะส่งตลาดช้า อตัราแลกเน้ือสูงข้ึน นอกจากน้ีพยาธิบางชนิดยงัก่อให้เกิด      
โรคสัตวสู่์คน และผลกระทบทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวท่ี์ส าคญั คือ การท าให้ตน้ทุน  
ในการเล้ียงสัตวสู์งข้ึน (ปัจฉิมา, 2551; พีระพล, 2543; วรีะพล, 2536)  

พยาธิภายในท่ีส าคญัในโค กระบือ ในประเทศไทยท่ีพบบ่อย และท าอนัตรายรุนแรง        
แก่สัตวแ์บ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มพยาธิใบไม ้พยาธิก่อโรคส าคญัคือ พยาธิใบไมใ้นตบั (Fasciola spp.) 
พยาธิใบไมใ้นกระเพาะอาหาร (Amphistome) พยาธิใบไมใ้นเลือด (Schistosoma spp.) กลุ่มพยาธิ  
ตวักลม พยาธิก่อโรคส าคญัคือ พยาธิไส้เดือน (Toxocara spp.) พยาธิเส้นดา้ย (Strongyloides spp.) 
พยาธิแส้ม้า (Trichuris spp.) และกลุ่มพยาธิตวัตืด พยาธิก่อโรคส าคญัคือ พยาธิตวัตืดโมนีเซีย 
(Moniezia spp.) (ปัจฉิมา, 2551) 

ในประเทศไทย มีรายงานการพบพยาธิภายในในโค กระบือ หลายภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคกลาง 
ทวีโชค และคณะ (2554) พบโคท่ีเล้ียงรอบพื้นท่ีบึงบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค ์ติดพยาธิภายใน
กระเพาะอาหารและล าไส้ ร้อยละ 86 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สุรสิทธ์ิ และคณะ (2549) พบโค
และกระบือจงัหวดัมหาสารคามติดพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ใน ร้อยละ 85.32 และ  
ร้อยละ 54.45 ตามล าดบั ในภาคตะวนัตก เจษฎา (2551) พบโคในจงัหวดัราชบุรีติดพยาธิภายใน
กระเพาะอาหารและล าไส้ ร้อยละ 9.08 ในภาคตะวนัออก  อาคม และคณะ (2536) พบโคพื้นเมืองจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ติดพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ ร้อยละ  29.70 และในภาคใต ้สามารถ และคณะ 
(2555) พบโคพื้นเมืองในจงัหวดันราธิวาส ติดพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ ร้อยละ69.31 
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โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ เป็นโครงการท่ีรับบริจาคโค 
กระบือท่ีมีสุขภาพดี น าไปให้เกษตรกรท่ีมีรายไดน้้อยเล้ียง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่ึงใน
จังหวัดท่ีท าหน้า ท่ีรวบรวมโค กระบือ และตรวจสุขภาพตลอดจนฉีดวัคซีนป้องกันโรค               
ก่อนการเคล่ือนยา้ย เพื่อให้สัตว์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีสุขภาพท่ีดี แข็งแรง มีระบบสืบพนัธ์ุท่ีมี
ประสิทธิภาพ นอกจากการด าเนินการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคระบาดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ โรคปากและเทา้เป่ือย 
และโรคเฮโมราจิกเซพติซีเมียแล้ว การเฝ้าระวงัโรคพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้          
เป็นอีกทางหน่ึงท่ีท าให้ทราบถึงสภาวะสุขภาพสัตว์ท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถรักษา         
ดว้ยยาท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้สัตวมี์สุขภาพดีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ และจะช่วย          
ลดโอกาสน าเขา้พยาธิไปสู่ฟาร์มของเกษตรกรอีกดว้ย 

อุปกรณ์ และวธีิการ 
พืน้ทีศึ่กษา 

สถานกกัโรคของโรงฆ่าสัตวเ์ทศบาลพระนครศรีอยุธยา ท่ีผา่นการรับรองจากกรมปศุสัตว ์  
ให้ เป็นสถานท่ีกักกันสัตว์ก่อนน าเข้า เขตปลอดโรคระบาด โดยมีระยะเวลาการกักก่อน                  
การเคล่ือนยา้ย 21 วนั 

การเกบ็ตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่างอุจจาระโค กระบือ โดยวิธีการล้วงโดยตรงจากทวารหนัก ในโค กระบือ          
ท่ีเขา้กกั ระหวา่งเดือน สิงหาคม  2556 – มีนาคม 2557 รวมจ านวน 1,295 ตวั โดยเก็บอุจจาระตวัละ         
20 กรัม ใส่ถุงพลาสติก และเก็บรักษาตวัอยา่งโดยการแช่เยน็ท่ี 4 องศาเซลเซียส ระยะเวลาไม่เกิน    
2 วนั แลว้จึงน าส่งตรวจสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ตรวจไข่พยาธิดว้ยวธีิตกตะกอนอยา่งง่าย (simple sedimentation technique) และวธีิการลอยตวั
อยา่งง่าย (simple flotation technique) (Sloss et al., 1994) 

การวเิคราะห์ผล                                                                                                                                   

 วเิคราะห์ขอ้มูลอาศยัสถิติเชิงพรรณนา  หาความชุกของการติดพยาธิภายในกระเพาะอาหาร
และล าไส้ โดยการค านวณร้อยละการตรวจพบไข่พยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้แต่ละชนิด 
และร้อยละการติดพยาธิชนิดเดียว สองชนิด สามชนิดและส่ีชนิด 
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ผล 

 ผลการเก็บตวัอย่างอุจจาระโค กระบือท่ีเขา้กกั ณ สถานกกัโรคของโรงฆ่าสัตวเ์ทศบาล
พระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2556 – มีนาคม 2557 รวมจ านวน 1,295 ตวั แบ่งเป็นโค      
656 ตวั กระบือ 639 ตวั โคและกระบือท่ีเข้ากกัเป็นสัตว์ท่ีเคล่ือนยา้ยเขา้มาจากจงัหวดัต่างๆ       
แสดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1  จ านวนโค และกระบือ ท่ีเคล่ือนยา้ยมาจากจงัหวดัตน้ทาง 

จังหวดัต้นทาง โค (ตัว) กระบือ (ตัว) 
ขอนแก่น 9 351 

นครราชสีมา 479 150 
ร้อยเอด็ 26 12 
ศรีสะเกษ 0 52 
สุรินทร์ 0 20 

อุบลราชธานี 8 23 
กาญจนบุรี 51 31 

พระนครศรีอยธุยา 28 0 
อุทยัธานี 
รวม 

55 
656 

0 
639 

 

 จงัหวดัต้นทางของการเคล่ือนยา้ยโคมากท่ีสุดคือ จังหวดันครราชสีมา น้อยท่ีสุดคือ 
จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัตน้ทางของการเคล่ือนยา้ยกระบือมากท่ีสุดคือ จงัหวดัขอนแก่น 
นอ้ยท่ีสุดคือ จงัหวดัร้อยเอด็  

จากผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ตรวจพบไข่พยาธิภายใน
กระเพาะอาหารและล าไส้ และโอโอซีสตข์องโปรโตซวั ทั้งโคและกระบือ จ านวน 8 ชนิด ไข่พยาธิ
ภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ ท่ีพบในโคมากท่ีสุด คือ ไข่พยาธิตัวกลมในกลุ่ม Strongyle        
(ร้อยละ 39.02) และไข่พยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ท่ีพบน้อยท่ีสุด คือ Capillaria spp. 
(ร้อยละ 1.07) ส าหรับกระบือไขพ่ยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ไข่พยาธิใบไม้
ในกลุ่ม Amphistome (ร้อยละ 21.91) และไข่พยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ท่ีพบนอ้ยท่ีสุด 
คือ Strongyloides spp. (ร้อยละ 0.16) แสดงดงัตารางท่ี 2 และ 3 
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ตารางที ่2 จ านวนโค (ร้อยละ) ท่ีตรวจพบไข่พยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ และโอโอซีสตข์องโปรโตซวัในอุจจาระ แบ่งตามจงัหวดัตน้ทางของการเคล่ือนยา้ยเขา้กกั 

 ขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยเอด็ อุบลราชธานี กาญจนบุรี พระนครศรีอยธุยา อุทยัธานี รวม 
Trematode 

     Amphistome 

 

0 

 

47 (9.8) 

 

0 

 

1 (12.50) 

 

1 (1.96) 

 

0 

 

13 (23.64) 

 

62 (9.45) 

     Fasciola spp. 

Cestode 

0 

 

8 (1.67) 

 

1 (3.85) 

 

0 

 

0 

 

1 (3.57) 

 

1 (1.82) 

 

11 (1.68) 

 

     Moniezia benedeni 

Nematode 

0 

 

8 (1.67) 

 

1 (3.85) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 (1.82) 

 

10 (1.52) 

 

     Capillaria spp. 0 7 (1.46) 0 0 0 0 0 7 (1.07) 

     Trichuris spp. 0 9 (1.88) 0 0 0 1 (3.57) 0 10 (1.52) 

     Strongyloides spp. 0 10 (2.09) 0 0 0 0 0 10 (1.52) 

     Strongyle-type egg 

Protozoa 

1 (1.11) 

 

199 (41.54) 

 

8 (30.77) 

 

3 (37.50) 

 

5 (9.80) 

 

17 (60.71) 

 

23 (41.82) 

 

256 (39.02) 

 

     Oocyst of  Coccidia  2 (22.22) 103 (21.50) 8 (30.77) 5 (62.50) 4 (7.84) 9 (32.14) 12 (21.82) 143 (21.80) 
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ตารางที ่3 จ านวนกระบือ (ร้อยละ) ท่ีตรวจพบไข่พยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ และโอโอซีสต ์ของโปรโตซวัในอุจจาระ แบ่งตามจงัหวดัตน้ทางของการเคล่ือนยา้ยเขา้กกั 

 ขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี รวม 
Trematode 

     Amphistome 

 

68 (19.37) 

 

32 (21.33) 

 

5 (41.67) 

 

16 (30.77) 

 

8 (40.00) 

 

1 (4.35) 

 

10 (32.26) 

 

140 (21.91) 

     Fasciola spp. 

Cestode 

16 (2.85) 5 (3.33) 0 0 3 (15.00) 0 0 24 (3.67) 

     Moniezia benedeni 

 Nematode 

7 (1.99) 2 (1.33) 0 0 1 (5.00) 0 0 10 (1.56) 

     Capillaria spp. 10 (2.85) 1 (0.67) 0 1 (1.92) 1 (5.00) 0 0 13 (2.03) 

     Trichuris spp. 1 (0.28) 0 0 0 0 0 0 2 (0.31) 

     Strongyloides spp. 0 1 (0.67) 0 0 0 0 0 1 (0.16) 

     Strongyle-type egg 

Protozoa 

56 (15.95) 35 (23.33) 4 (33.33) 12 (23.08) 2 (10.00) 0 8 (25.81) 117 (18.31) 

     Oocyst of  Coccidia 45 (12.82) 28 (18.67) 6 (50.00) 11 (21.15) 3 (15.00) 1 (4.35) 6 (19.35) 100 (15.65) 
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ความชุกของพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ของโค (ร้อยละ 54.27) มีค่ามากกว่า
กระบือ (ร้อยละ 45.38) และเม่ือพิจารณาเป็นรายจงัหวดัตน้ทางของการเคล่ือนยา้ย ในโคพบจงัหวดั
ท่ีมีค่าความชุกของพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้สูงสุดคือ อุบลราชธานี (ร้อยละ 100.00) 
และจงัหวดัท่ีพบค่าความชุกของพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ต ่าท่ีสุดคือ กาญจนบุรี    
(ร้อยละ 17.65) ส าหรับกระบือจงัหวดัตน้ทางท่ีมีค่าความชุกของพยาธิภายในกระเพาะอาหารและ
ล าไส้สูงสุดคือ ร้อยเอ็ด (ร้อยละ 75.00) และจงัหวดัท่ีพบค่าความชุกของพยาธิภายในกระเพาะ
อาหารและล าไส้ต ่าท่ีสุดคือ อุบลราชธานี (ร้อยละ 8.70) แสดงดงัตารางท่ี 4 และ 5 
 

ตารางที ่4 ความชุกของพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ของโคท่ีเขา้กกั ณ สถานกกัโรคของ
โรงฆ่าสัตวเ์ทศบาลพระนครศรีอยธุยาแบ่งตามรายจงัหวดัตน้ทางของการเคล่ือนยา้ยเขา้กกั 

 ขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยเอด็ อุบลราชธานี กาญจนบุรี พระนครศรีอยธุยา อุทยัธานี รวม 

P 
33.33 
(3/9) 

71.43 
(268/479) 

46.15 
(12/26) 

100 
(8/8) 

17.65 
(9/51) 

71.43 
(20/28) 

65.45 
(36/55) 

54.27 
(356/656) 

 

ตารางที ่5 ความชุกของพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ของกระบือท่ีเขา้กกั ณ สถานกกัโรค
ของโรงฆ่าสัตวเ์ทศบาลพระนครศรีอยธุยาแบ่งตามรายจงัหวดัตน้ทางของการเคล่ือนยา้ยเขา้กกั 

 ขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี รวม 

P 
41.60 

(146/351) 
49.33 

(74/150) 
75.00 
(9/12) 

63.46 
(33/52) 

55.00 
(11/20) 

8.70 
(2/23) 

48.38 
(15/31) 

45.38 
(290/639) 

  

 เม่ือพิจารณาจ านวนการพบชนิดของพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ของโคและ
กระบือ พบวา่ทั้งโคและกระบือมีรูปแบบการติดพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ในแนวทาง
เดียวกนั โดยส่วนมากมีการติดพยาธิจ านวนหน่ึงชนิด (ร้อยละ 35.06 และ 30.83 ตามล าดบั) และ   
พบน้อยท่ีสุด คือ ติดพยาธิ ส่ีชนิด (ร้อยละ  0.61 และ 0.31 ตามล าดับ) แสดงดังตารางท่ี 6
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ตารางที ่6   จ  านวนสัตว ์(ร้อยละ) ของโคและกระบือท่ีตรวจพบไข่พยาธิในอุจจาระในระหวา่ง    
การกกั แบ่งกลุ่มตามจ านวนการพบพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ 

ชนิดสตัว ์
จ านวนสตัว์
ทั้งหมด (ตวั) 

จ านวนสตัวท่ี์ตรวจ
ไม่พบไข่พยาธิ  

(ร้อยละ) 

จ านวนสตัวท่ี์ตรวจพบไข่พยาธิ (ร้อยละ) 

หน่ึงชนิด สองชนิด สามชนิด ส่ีชนิด 

โค 656 300 (45.73) 230 (35.06) 103 (15.70) 19 (2.90) 4 (0.61) 

กระบือ 639 349 (54.62) 197 (30.83) 71 (11.11)  20 (3.13)  2 (0.31) 

วจิารณ์ 

จ านวนสัตว์ต้นทางมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด อาจเป็นผลมาจาก              
กลุ่มจงัหวดัเหล่าน้ีมีจ  านวนตลาดนดัโค และกระบือมากท่ีสุด (เยีย่มพร, 2557)  

ชนิดของไข่ พย า ธิภ าย ในกระ เพาะอาหารและล า ไ ส้ ท่ีพบในโคและกระ บือ                           
มีความแตกต่างกัน กระบือส่วนมากตรวจพบไข่พยาธิใบไม้กลุ่ม Amphistome ต่างจากโค                
ท่ีส่วนมากพบไข่พยาธิในกลุ่มพยาธิตวักลม อาจเป็นเพราะรูปแบบการเล้ียงโคและกระบือท่ีมีความ
แตกต่างกัน  กระบือชอบอาศยัอยู่บริเวณแหล่งน ้ าซ่ึงโอกาสสัมผสักบัหอยน ้ าจืด ซ่ึงเป็นพาหะ
ก่ึงกลางของพยาธิใบไม ้(วีระพล, 2536) ซ่ึงต่างจากในโคท่ีส่วนมากตรวจพบพยาธิตวักลมกลุ่ม 
Strongyle สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อาคม และคณะ (2536) พบโคพื้นเมืองและลูกโคในจงัหวดั
ฉะเชิงเทราติดพยาธิในกลุ่ม Strongylids ร้อยละ 62.50 สุรสิทธ์ิ และคณะ (2549) พบโคพื้นเมือง
จงัหวดัมหาสารคามติดพยาธิในกลุ่ม Strongylids ร้อยละ76.98 และวิษณุ และคณะ (2557) พบโคเน้ือ
ในจงัหวดักาญจนบุรี ติดพยาธิในกลุ่ม Strongylids ร้อยละ 71.84 

การศึกษาน้ียงัตรวจพบโค และกระบือ มีโอโอซีสต์ของโปรโตซัว (ร้อยละ21.80, 15.65 
ตามล าดับ) ซ่ึงมีค่ามากกว่าการศึกษาของ สุทธิศกัด์ิ และคณะ (2550) ตรวจพบโอโอซีสต์ของ       
โปรโตซวัในโคและกระบือ ร้อยละ 4.51 และ ร้อยละ 10.64 ตามล าดบั โดยทัว่ไปมกัพบโปรโตซวั
ในลูกสัตว ์และสถานท่ีเล้ียงสัตวท่ี์มีความแออดั มีการจดัการสุขาภิบาลไม่เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
สัตวท่ี์เขา้กกัในการศึกษาน้ีเป็นสัตวท่ี์มีอายุไม่เกิน 1-3 ปี และคอกท่ีใชใ้นการกกัมีการสะสมของ
อุจจาระ รางอาหาร และน ้ าไม่ไดรั้บการท าความสะอาดอยา่งเหมาะสมท าให้เกิดการปนเป้ือนของ
เช้ือไปสู่อาหารและน ้าได ้

ความชุกของการติดพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้ของโค มีค่ามากกว่ากระบือ      
(ร้อยละ 54.27, 45.38 ตามล าดบั) แต่มีค่านอ้ยกวา่การศึกษาส ารวจพยาธิภายในทางเดินอาหารของ
โคและกระบือพื้นเมืองในจงัหวดัมหาสารคาม พบมีค่าความชุกร้อยละ 85.32 และ ร้อยละ 57.45 
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ตามล าดบั (สุรสิทธ์ิ และคณะ, 2549) การส ารวจพยาธิภายในของโคเต็มวยัพนัธ์ุพื้นเมืองจงัหวดั
กาฬสินธ์ุ พบมีค่าร้อยละ 78.39 (สุรสิทธ์ิ และพิทยา, 2548) ความชุกของการติดพยาธิภายใน   
ทางเดินอาหารของโคเน้ือรอบพื้นท่ีบึงบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรคมี์ค่าร้อยละ 86.00 (ทวีโชคและ
คณะ, 2554) และความชุกของการติดพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเน้ือจงัหวดักาญจนบุรี         
มีค่าร้อยละ 86.40 (วษิณุ และคณะ, 2557) 

 โคและกระบือส่วนมากพบติดพยาธิเพียงชนิดเดียว และจ านวนชนิดพยาธิภายใน     
กระเพาะอาหารและล าไส้ท่ีโคและกระบือ 1 ตวัสามารถตรวจพบไดม้ากท่ีสุดคือ 4 ชนิด สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของสุรสิทธ์ิ และคณะ (2549) ซ่ึงพบโคและกระบือพื้นเมืองในจงัหวดัมหาสารคาม        
ในหน่ึงตวัสามารถพบการติดพยาธิในกระเพาะอาหารและล าไส้มากท่ีสุดคือ 4 ชนิด อยา่งไรก็ตาม
แมไ้ม่พบสัตวท่ี์เขา้กกัแสดงอาการอยา่งรุนแรง พบบางตวัมีอุจาระเหลว และบางตวัท่ีมีรูปร่างผอม 
แต่การเก็บตัวอย่างด าเนินการหลังจากสัตว์เดินทางมายงัคอกกักเพียง 2-3 ว ัน ท าให้ปัจจัย
ความเครียดจากการเดินทาง การเปล่ียนท่ีอยู่อาศยั และอาหาร อาจท าให้สัตว์เสียสมดุลในระบบ
ทางเดินอาหาร   

ข้อเสนอแนะ 

โคและกระบือท่ีเข้ากัก ณ สถานกักโรคของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลพระนครศรีอยุธยา          
เพื่อเขา้ร่วมโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ พบมีการติดพยาธิภายใน
กระเพาะอาหารและล าไส้ ได้แก่ กลุ่มพยาธิตวักลม พยาธิใบไม ้พยาธิตวัตืด และโอโอซีสต์ของ   
โปรโตซวั ท่ีสามารถก่อโรคในสัตวแ์ละส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ดงันั้นเพื่อให้สัตวเ์หล่าน้ี  
มีสุขภาพร่างกายท่ีดีก่อนท่ีจะน าไปส่งมอบใหเ้กษตรกรเล้ียงต่อไป จึงควรไดรั้บยาถ่ายพยาธิตวักลม 
ตัวแบน ตัวตืด และ  ยารักษาการติดเช้ือโปรโตซัวในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ยากลุ่ม 
benzimidazoles เช่น albendazole, triclabendazole และ ยากลุ่ม salicylanilidea เช่น closantel       
เพื่อก าจดัพยาธิ ตวักลม พยาธิใบไม ้และพยาธิตวัตืด และยารักษาการติดเช้ือโปรโตซัวในระบบ      
ทางเดินอาหาร ไดแ้ก่ sulfamethazine และควรมีการท าความสะอาดสถานท่ีเล้ียงสัตวเ์ป็นประจ า 
เพื่อลดการปนเป้ือนของพยาธิ และโปรโตซวัในส่ิงแวดลอ้ม และอาหารสัตว ์

นอกจากน้ีจังหวดัต้นทางในการเคล่ือนยา้ยสัตว์ ควรได้รับการส่งเสริมให้สัตว์ได้รับ       
การถ่ายพยาธิภายในกระเพาะอาหารและล าไส้เป็นประจ าปีละ 2 คร้ัง พร้อมส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
เพื่อป้องกนัการติดพยาธิ ไดแ้ก่ จดัให้มีการระบายของน ้ าในทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ไม่ปล่อยให้มีน ้ าขงั
เพราะจะเป็นแหล่งอาศยัของหอยน ้ าจืดท่ีเป็นพาหะก่ึงกลางของพยาธิได ้ท าความสะอาดคอกสัตว ์
และรางอาหาร รางน ้ า เป็นประจ า และติดตามผลโดยจดัให้มีกิจกรรมตรวจอุจจาระอยา่งน้อยปีละ    
1 คร้ัง เพื่อเฝ้าดูสภาวะสุขภาพสัตวใ์นพื้นท่ี  
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ความรู้ใหแ้ก่ผูท้  าการศึกษาตลอดมา  
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