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บทคัดยอ 

พยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อเปนปญหาที่สําคัญในการเลี้ยงสัตวของประเทศไทย กอใหเกิดความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก โดยสงผลกระทบตอสุขภาพโคเนื้อ ทําใหผลผลิตลดลงและเพ่ิมคาใชจายใน

การรักษา การสํารวจครั้งนี้ผูศึกษาทําการเก็บตัวอยางอุจจาระโคเนื้อ จํานวน 104 ตัว จากเกษตรกรรายยอย 

17 ราย ในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ดวย

การลวงเก็บอุจจาระทางทวารหนัก สงตรวจที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออก พบวามีจํานวน

โคที่ติดพยาธิคอนขางสูงคือ  88 ตัว จาก 104 ตัว คิดเปนรอยละ 84.61 โดยตรวจพบพยาธิทางเดินอาหารทั้ง

โคเนื้อเพศผูและโคเนื้อเพศเมียในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน นอกจากนี้ยังพบพยาธิทางเดินอาหารในทุกชวงอายุ

ของโคที่ทําการเก็บตัวอยาง ซึ่งอัตราการติดพยาธิเพียงชนิดเดียวในโค 1 ตัว (รอยละ 59) มีมากกวาอัตราการ

ติดพยาธิหลายชนิด (รอยละ 40.9) และจํานวนสูงสุดของชนิดพยาธิที่ตรวจพบในโค 1 ตัว จากการศึกษาในครั้ง

นี้ เทากับ 3 ชนิด โดยมีอัตราการติดพยาธิใบไมในกระเพาะ (Paraphistomum spp.) มากที่สุด รองลงมาคือ

พยาธิตัวกลม (Nematode) โปรโตซัว (Protozoa) และพยาธิตัวตืด (Cestode) ตามลําดับ ซึ่งสัมพันธกับวิถี

ชีวิตของเกษตรกรที่นิยมเลี้ยงโคแบบปลอยแปลงใหกินหญาตามธรรมชาติ ทําใหโคมีโอกาสที่จะสัมผัสกับหญา

และหนองน้ําท่ีมีหอยคันซึ่งเปนโฮสตก่ึงกลางของพยาธิใบไมในกระเพาะ (Paraphistomum spp.) ดังนั้นการ

ใหความรูกับเกษตรกรเก่ียวกับโรคพยาธิทางเดินอาหารโคให มากขึ้นจึงเปนสิ่งที่สําคัญ  และควรมีการสุม

ตรวจหาไขพยาธิปละ 1-2  ครั้ง  เพ่ือทําใหทราบชนิดของพยาธิ สภาวะความรุนแรงของโรค และประเมิน

ประสิทธิภาพของยาที่ใชถายพยาธิในปจจุบัน การถายพยาธิเปนประจําทุก 6 เดือน เปนการปองกันการระบาด

ของโรคพยาธิทางเดินอาหารโค และเปนการเพ่ิมผลผลิตในการเลี้ยงสัตวใหกับเกษตรกรอีกดวย 
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Abstract 

 Gastrointestinal parasites in beef cattle are a major problem in animal husbandry in 

Thailand. Causing huge economic losses by affecting the health of cattle. The study 

collected 104 samples of beef cattle stools from 17 small farmers' houses in Mueang 

Chachoengsao District Chachoengsao province from May to September 2018 then examined 

at the Veterinary Research and Development Center in the Eastern region. It was found that 

the rate of parasite infection was quite high, 88 from 104 (84.61 percent). The ratio of 

detecting gastrointestinal paraites in both male and female beef cattle was similar. In 

addition, gastrointestinal parasites were also found in every age range of beef cattle 

collecting samples. In which only one parasite infection rate in 1 cattle (59 percent) was 

greater than the rate of multiple parasitic infections (40.9 percent) and the maximum 

number of parasitic species detected in 1 cattle from this study was equal to 3 types. 

Gastrointestinal parasite that found the most in this study were the Trematode 

(Paraphistomum spp.), Nematode, Protozoa and tapeworm (Cestode) respectively. The 

finding related to the way of cattle raising that were left freely to nature pasture. Causing the 

cattle to have the opportunity to touch the grass and swamps with shellfish, which are the 

intermediate hosts of the Trematode (Paraphistomum spp.) Therefore, educating farmers 

about the disease of the gastrointestinal parasites is more important. And should be 

randomly checked for parasite eggs 1-2 times a year to know the type of parasite, disease 

severity and evaluating the effectiveness of current anthelmintic drugs. Deworming on a 

regular basis every 6 months also prevents the spread of the disease of the gastrointestinal 

parasites. And also increase the production of animal husbandry for farmers as well. 
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บทนํา 

พยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อเปนปญหาที่สําคัญในการเลี้ยงสัตวของประเทศไทย กอใหเกิดความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก โดยสงผลกระทบตอสุขภาพโคเนื้อ ทําใหผลผลิตลดลงและเพ่ิมคาใชจายใน

การรักษา ซึ่งเทากับเปนการเพ่ิมตนทุนในการเลี้ยงดูสัตว  ซึ่งพยาธิทางเดินอาหารของโคเนื้อมีหลายกลุม ไดแก 

พยาธิตัวกลม (Nematode) เชน พยาธิไสเดือน พยาธิเสนดาย พยาธิแสมา พยาธิปากขอ พยาธิเม็ดตุม เปนตน 

พยาธิตัวตืด (Cestode) พยาธิใบไม (Trematode) เชน พยาธิใบไมในกระเพาะหมัก (Rumen fluke) พยาธิ

ใบไมในตับ (วีรพล, 2547) และโปรโตซัว (Protozoa) เชน Coccidia spp.,  Buxtonella sulcata, 

Balantidium coli  เปนตน ซึ่งตวัพยาธิจะอาศัยอยูในรางกายของสัตวและแยงชิงอาหารสงผลใหสัตวมีอาการ

ซูบผอม แคระแกร็น น้ําหนักลด ทองเสีย อาการและความรุนแรงของโรคจะขึ้นอยูกับกับ ชนิด ปริมาณของ

พยาธิ และอายุของสัตว สัตวที่มีอายุมากขึ้นจะสรางภูมิคุมกันในรางกายมีผลไปทําใหพยาธิตัวแกผลิตไขพยาธิ

ออกมานอย ทําใหดูเหมือนวามีไขพยาธิจํานวนไมมากในอุจจาระ ทั้งๆที่มีจํานวนพยาธิตัวแกอยูมากใน

กระเพาะลําไส สวนในสัตวอายุนอยๆ จะตรวจพบจํานวนไขพยาธิไดมากกวาในสัตวท่ีโตแลว (มาณวิกา, 2556) 

พยาธิบางชนิดยังชอนไชไปยังอวัยวะตางๆ ทําใหเกิดความระคายเคือง บางชนิดหากมีปริมาณมากจะทําให

ทางเดินอาหารอุดตัน สงผลใหสัตวมีอาการทองผูกหรือพยาธิไชทะลุลําไส ทําใหลําไสและชองทองอักเสบ เปน

ผลใหสัตวตายได (ปจฉิมา, 2554) ดังนั้นเพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกรในการลดตนทุนการผลิตและปองกัน

ตัวเกษตรกรเองจากการติดพยาธิ จึงควรมีการตรวจหาชนิดของพยาธิที่มักจะพบไดบอยในพ้ืนท่ี เพ่ือที่จะไดทํา

การแนะนําใหใชยาถายพยาธิที่จําเพาะเจาะจงกับพยาธิชนิดนั้นๆโดยตรง 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจการติดพยาธิทางเดินอาหารของโคเนื้อใน อําเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานดานสุขภาพสัตวโดยสามารถนําผลการศึกษาท่ีไดไป

วางแผนควบคุมและปองกันโรคพยาธิทางเดินอาหารของโคเนื้อในพ้ืนที่ดังกลาวตอไป 

อุปกรณและวิธีการ 

ทําการสุมเก็บตัวอยางอุจจาระโคเนื้อดวยวิธี Convenience Sampling จํานวน 104 ตัว จาก

เกษตรกรรายยอย 17 ราย ในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

กันยายน พ.ศ.2561 ดวยการลวงเก็บอุจจาระทางทวารหนัก และเก็บรักษาตัวอยางไวที่อุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส จากนั้นนําอุจจาระสงที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออก เพื่อตรวจหาไขพยาธิและ

เชื้อโปรโตซัวในระบบทางเดินอาหารดวยวิธีการ Modified McMaster technique โดยนําอุจจาระขนาด 3 

กรัม ใสลงในขวดที่มีลูกปดแกวและสารละลายอ่ิมตัวของเกลือแกง 42 มิลลิลิตร แลวเขยาจนกระทั่งอุจจาระ

แตกกระจายและละลายหมด จากนั้นกรองสารละลายอุจจาระดวยตะแกรงลวดที่มีขนาดของรูประมาณ 0.15 

มิลลิลิตร แลวดูดสารละลายอุจจาระดวยไปเปตต ใสเขาไปใน chamber ของ McMaster slide ตั้งทิ้งไวนาน 

2 - 3 นาที คอยตรวจนับไขพยาธิทั้งหมดที่พบดวยกลองจุลทรรศน (อาคม, 2541)   และวิธีการตกตะกอนดวย



ลูกแกวละเอียด (Beads technique) นําอุจจาระโค 1 กรัม ละลายในน้ํา 50 มิลลิลิตร คนใหเขากัน กรอง

อุจจาระที่ละลายนีผ้านตะแกรงลงในหลอดแกวเฉพาะที่มีลูกแกวละเอียดขนาดเล็ก 3 กรัม อยูกนหลอด นําไป

เขยาดวยเครื่องเขยาของวิธีนี้ แลวดูดน้ําสวนบนทิ้งใหเหลือสวนที่ตกตะกอนกับลูกแกวละเอียด เติมน้ําลงไป

ใหม แลวนําไปเขยาและดูดน้ําสวนบนออก ทําซ้ําเหมือนครั้งแรก ตอมานําหลอดมาใสน้ําแลวรอสักครูให

ลูกแกวละเอียดตกถึงกนหลอด แลวเทสวนละลายทั้งหมดอยางรวดเร็วใสในหลอดใหมตั้งท้ิงไว ๕ นาที เทน้ํา

สวนบนทิ้งเหลือตะกอนใสบนสไลดที่มีขอบ หยด 1 % Methylene blue ทิ้งไว 20 นาที นําไปตรวจนับไข

พยาธใิบไมดวยกลองจุลทรรศน (ทัศนียและคณะ, 2539) 

ผลการสํารวจ 

ผลการสํารวจพยาธิในทางเดินอาหารโคเนื้อจํานวน 104 ตัว ในพ้ืนที่อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบวาโคเนื้อมีการติดพยาธิ 88 ตัว (รอยละ 84.61) โดยแบงตามเพศพบวา เปนโคเนื้อเพศผู 28 

ตัว (รอยละ 82.35) โคเนื้อเพศเมีย 60 ตัว (รอยละ 85.71) ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จํานวนโคเนื้อที่ตรวจพบพยาธิทางเดินอาหารในพื้นที่อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราโดย

แบงตามเพศ  

เพศ จํานวนที่เก็บตัวอยาง(ตัว) จํานวนที่พบพยาธิในทางเดินอาหาร

(ตัว) 

รอยละของโคท่ีตรวจ

พบพยาธิ 

ผู 34 28 82.35 (28/34)  

เมีย 70 60 85.71 (60/70)  

รวม 104 88 84.61 (88/104)  

 

โคเนื้อที่ทําการเก็บตัวอยางทั้งหมด 104 ตัว และมีการติดพยาธิอยูที่ 88 ตัวนั้น ตรวจพบพยาธิ

ทางเดินอาหารในทุกชวงอาย ุตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จํานวนโคเนื้อที่ตรวจพบพยาธิทางเดินอาหาร ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยแบงตามอายุ 

อายุ (ป) จํานวนโคที่เก็บ

ตัวอยาง (ตัว) 

จํานวนโคที่พบพยาธ ิ

(ตัว) 

รอยละของโคที่ตรวจพบพยาธ ิ 

นอยกวา  1 ป 13 9 69.23 (9/13)  

1-3 50 43 86 (43/50)  

มากกวา 3 ป 41 36 87.8 (36/41)  

 



โคที่ติดพยาธิทั้งหมด 88 ตัว มีโคจํานวน 52 ตัวทีต่ิดพยาธเิพียงชนิดเดียว โคจํานวน 30 ตัวที่ติดพยาธิ

สองชนิดและโคอีก 6 ตัวทีต่ิดพยาธิสามชนิด ตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 จํานวนโคเนื้อที่ตรวจพบพยาธิทางเดินอาหารทั้งแบบตรวจพบพยาธเิพียงชนิดเดียว สองชนิดและ

สามชนิด ในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชนิดพยาธิท่ีตรวจพบในโค 1 

ตัว 

พยาธิหนึ่งชนิด พยาธิสองชนิด พยาธสิามชนิด 

จํานวนโค(ตัว) 

รอยละ 

 52/88  

59 

30/88 

34.09 

  6/88 

  6.81 

 

จากการตรวจตัวอยางอุจจาระโคเนื้อทั้งหมด 104 ตัว พบวามีการติดพยาธิ 88 ตัว แบงเปนพยาธิ

ทางเดินอาหารชนิดตางๆดังนี้ พยาธิใบไมในกระเพาะ (Paraphistomum spp.) รอยละ 64.77 ไขพยาธิตัว

กลม (Nematode egg) รอยละ 42.04 เชื้อโปรโตซัวรอยละ 37.5 (Coccidia spp.,  Buxtonella sulcata 

รอยละ 32.95 และ 4.54 ตามลําดับ) พยาธิตัวตืด (M.expansa) รอยละ 1.13 พยาธิแสมา (Trichuris spp.) 

รอยละ 1.13 ตามตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ชนิดและจํานวนของพยาธิในทางเดินอาหารที่ตรวจพบในอุจจาระโค 88 ตัว จากอําเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชนิดพยาธิและโปรโตซัว 

เชื้อโปรโตซัว (Protozoa) 
พยาธิใบไม

(Trematode) 

พยาธิตัวตืด

(Cestode) 
พยาธิตัวกลม (Nematode) 

Buxtonella 

sulcata 
Coccidia 

Paramphistomum 

spp. 
M.expansa 

Nematode 

egg 
Trichuris spp. 

รอยละของโคทีต่รวจพบ

พยาธิทางเดินอาหาร 

4.54  

(4/88 ตัว)  

32.95  

(29/88 ตัว)  
64.77  

(57/88 ตัว)  

1.13  

(1/88 ตัว)  

42.04  

(37/88 ตัว)  

1.13  

(1/88 ตัว)  

37.5 (33/88 ตัว)  38.63 (38/88 ตัว)  

 

วิจารณ 

จากการสํารวจพยาธิทางเดินอาหารของโคเนื้อจํานวน 104 ตัว ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบวามีอัตราการติดพยาธิคอนขางสูงคือ  88 ตัว จาก 104 ตัว คิดเปนรอยละ 84.61  โดยตรวจ

พบพยาธิทางเดินอาหารทั้งโคเนื้อเพศผูและโคเนื้อเพศเมียในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน นอกจากนี้ยังพบพยาธิ

ทางเดินอาหารในทุกชวงอายุของโคที่ทําการเก็บตัวอยางคือตั้งแตนอยกวา 1 ป จนถึงอายุ 9 ปกวา ซึ่งอัตรา



การติดพยาธิเพียงชนิดเดียวในโค 1 ตัว (รอยละ 59) มีมากกวาอัตราการติดพยาธิหลายชนิด (รอยละ 40.9) 

และจํานวนสูงสุดของชนิดพยาธิทีต่รวจพบในโค 1 ตัว จากการศกึษาในครั้งนี้ เทากับ 3 ชนิด  

เมื่อเปรียบเทียบกลุมของพยาธิทางเดินอาหารที่ตรวจพบในโคเนื้อของอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบวามีอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมในกระเพาะ (Paraphistomum spp.) มากที่สุด รองลงมาคือ

พยาธิตัวกลม (Nematode) โปรโตซัว (Protozoa) และพยาธิตัวตืด (Cestode) ตามลําดับ ซึ่งสัมพันธกับวิถี

ชีวิตของเกษตรกรที่นิยมเลี้ยงโคแบบปลอยท่ัวไปใหกินหญาตามธรรมชาติทําใหโคมีโอกาสท่ีจะสัมผัสกับหญา

และหนองน้ําที่มีหอยคันซึ่งเปนโฮสตก่ึงกลางของพยาธิใบไมในกระเพาะ (Paraphistomum spp.)อาศัยอยู 

(สุรสิทธิ์และคณะ, 2548)  

จากการสํารวจพบวาจํานวนโคเนื้อที่ติดพยาธใินที่อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราคอนขางสูง ซึ่งจะกอ

ใหเกิดอันตรายตอสุขภาพสัตว บางครั้งอาจมีความรุนแรงทําใหสัตวตายได หากไมมีการควบคุมหรือถายพยาธิ

เปนประจํา นอกจากนี้พยาธิบางชนิดยังสามารถติดตอสูคนไดดวยดังนั้นการใหความรูกับเกษตรกรเก่ียวกับโรค

พยาธิทางเดินอาหารของโคใหมากขึ้นจึงเปนสิ่งที่สําคัญ  ดังนั้นควรมีการสุมตรวจหาไขพยาธิปละ 1-2  ครั้ง  

เพ่ือทําใหทราบชนิดของพยาธิ สภาวะความรุนแรงของโรค และประเมินประสิทธิภาพของยาที่ใชถายพยาธิใน

ปจจุบัน การถายพยาธิเปนประจําทุก 6 เดือน ยังเปนการปองกันการระบาดของโรคพยาธิทางเดินอาหารโค

และเปนการเพ่ิมผลผลิตในการเลี้ยงสัตวใหกับเกษตรกรอีกดวย 
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