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บทคัดย่อ
การศึกษาหาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบพยาธิในทางเดิน
อาหารของเป็ดไล่ทุ่งที่เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ระหว่างเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2554 โดยสุ่มฝูงเป็ดด้วยวิธีการสุ่มอย่างมีระบบ
(Systematic sampling) เพื่อเก็บตัวอย่างอุจจาระสดส่งตรวจหาไข่พยาธิใน
ทางเดินอาหารด้วยวิธี Simple flotation และ Simple sedimentation
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 112 ฝูง และเก็บข้อมูลการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งโดยใช้แบบสอบถามในการ
สัมภาษณ์เกษตรกร จํานวน 112 ราย ผลการศึกษาพบว่า ความชุกรายฝูง
ของการพบไข่พยาธิใบไม้ (Fluke) ไข่พยาธิตัวกลม (Nematode) และ
Oocyst ของเชื้อบิด (Coccidia oocysts), คิดเป็นร้อยละ 83.04, 0.89
และ 0.89 ตามลําดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งด้วยวิธี
Univariate analysis พบว่าไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
พบพยาธิในทางเดินอาหารในฝูงเป็ดไล่ทุ่ง อย่างไรก็ตาม พบว่าฝูงเป็ดที่ไม่
พบพยาธิให้ผลผลิตในระดับดี (มากกว่าร้อยละ 80) สูงกว่าฝูงเป็ดที่พบพยาธิ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คําสําคัญ: พยาธิในทางเดินอาหาร, ความชุก, ปัจจัยเสี่ยง, เป็ดไล่ทุ่ง, จังหวัดกําแพงเพชร
เลขทะเบียนวิชาการ : 54(2)-0116(6)-095
1
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง
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Survey on Prevalence and Risk Factors of Intestinal Parasites in Grazing Duck Herds in
Kamphaengphet Province during January to February 2011.

Kitti Ruksikran1, Kitipat Sujit2

Abstract
A cross-sectional study was conducted to investigate risk factors and prevalence of
intestinal parasites in grazing duck herds from Kamphaengphet province during January to February
2011. Applying systematic sampling, 112 herds were randomly selected. Fresh fecal samples were
collected and tested by simple flotation and sedimentation techniques. Structured questionnaires
were also used to collect herd information. As the results, the overall herd prevalence of fluke
eggs, nematode eggs and coccidia oocysts was 83.04%, 0.89% and 0.89% respectively. The
possible risk factors were analyzed by Univariate analysis for herd level. None of risk factors was
associated with prevalence of intestinal parasites. Otherwise uninfected herds had higher egg
production (> 80%) than infected herds significantly (p < 0.05).
Keywords: Grazing duck, Intestinal parasites, Prevalence, Risk factor, Kamphaengphet.
Research No. : 54(2)-0116(6)-095
1
2
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บทนํา
จังหวัดกําแพงเพชรเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ทํานาทั้งสิ้น 1,646,480 ไร่ เป็นพื้นที่นาปรัง 698,462 ไร่
ส่งผลให้เกษตรกรหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเป็นจํานวนมากถึง 325 ราย 460 ฝูง จํานวนเป็ด 856,267
ตัว มีไข่เป็ดหมุนเวียนในตลาดไม่ต่ํากว่า 500,000 ฟอง/วัน รวมมูลค่าไข่เป็ดประมาณ 400,000,000 บาท/ปี การ
เลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งจึงเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีสําหรับเกษตรกร และการไล่เลี้ยงเป็ดในนาข้าวยังเป็นการช่วยเหลือชาวนา
ควบคุมหอยซึ่งศัตรูพืชที่กัดกินต้นข้าว (Songserm et al., 2006) อีกทั้งยังเป็นการใช้เมล็ดข้าวที่ตกหล่นในนาข้าวให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย โดยคาดว่าปัญหาสุขภาพประการหนึ่งของเป็ดไข่ไล่ทุ่ง คือ การติดพยาธิในทางเดินอาหาร
เพราะด้วยลักษณะการเลี้ยงในทุ่งนาและในที่ลุ่ม หากินอาหารตามธรรมชาติที่มีอยู่ในทุ่งนา จําพวกหอยน้ําจืด ตัวอ่อน
ของแมลงปอที่อยู่ในน้ํา แมลงแกลบ แมลงปีกแข็ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของตัวอ่อนในระยะติดต่อของพยาธิหลายชนิด (ทวีศักดิ์
, 2546) เป็ดไล่ทุ่งจึงมีโอกาสที่จะติดพยาธิจากพื้นที่หากินได้สูง ประกอบกับเคยตรวจพบพยาธิในทางเดินอาหารจาก
ซากเป็ดไล่ทุ่งอ่อนแอ ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชรเคยส่งตรวจห้องปฏิบัติการ โดยที่พยาธิสามารถส่งผล
กระทบต่อสุขภาพเป็ดได้หลายรูปแบบ ตามแต่ชนิดของพยาธิ เช่น การอักเสบของลําไส้และท่อนําไข่จากพยาธิใบไม้
(Fluke) การอักเสบของกระเพาะแท้และโลหิตจางจากพยาธิตัวกลม (Nematode) หรือการอักเสบและการอุดตันของ
ลําไส้จากพยาธิตัวตืด (Tape worms) เป็นต้น (สุวรรณี, 2542)
ที่ผ่านมายังมีการศึกษาเรื่องพยาธิในทางเดินอาหารเป็ดไล่ทุ่งไม่มากนัก ทําให้มีข้อมูลสภาวะโรคไม่เพียงพอ
สําหรับการคาดการณ์ ส่งผลให้การวางแผนควบคุมป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกรทําได้อย่างไม่
เต็มประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความชุกของโรคพยาธิในทางเดินอาหารของเป็ดไล่ทุ่งที่
เลี้ยงในจังหวัดกําแพงเพชร และปัจจัยเสี่ยงที่น่าจะเป็นไปได้ของการพบพยาธิในทางเดินอาหารของเป็ดไล่ทุ่ง
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อุปกรณ์และวิธีการ
การสุ่มตัวอย่าง
จากข้อมูลผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งจังหวัดกําแพงเพชร ในเดือนมกราคม 2554 จํานวน 325 ราย 460 ฝูง คํานวณ
จํานวนตัวอย่างฝูงเป็ดไล่ทุ่งที่จะเก็บตัวอย่างด้วยโปรแกรม Win-Episcope/Sample size: Estimate Percentage
โดยประมาณค่าความชุกของการพบพยาธิในทางเดินอาหารร้อยละ 10 ที่ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 คํานวณได้ 107 ฝูง
จากนั้นสุ่มฝูงเป็ดด้วยวิธีการสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic sampling) (พิชิต, 2550)
การเก็บและตรวจตัวอย่างอุจจาระ
เก็บตัวอย่างอุจจาระสดจากฝูงเป็ดไล่ทุ่ง คละอายุ จํานวน 112 ฝูง ฝูงละ 120 ตัว (pool sample จากเป็ด
10 ตัวรวมใน 1 ถุง) ใส่ในถุงซิป หรือถุงพลาสติก 2 ชั้น แล้วรัดปากถุงด้วยหนังยาง เก็บรักษาตัวอย่างในภาชนะเก็บ
ความเย็น รักษาอุณหภูมิระหว่าง 3-4 องศาเซลเซียส (อาคม, 2541) ส่งห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว
แพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจหาไข่พยาธิในทางเดินอาหารด้วยวิธี simple
flotation และ simple sedimentation (Soulsby, 1982)
แบบสอบถาม
ออกแบบสอบถาม(ภาคผนวก ก) เพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรในการเก็บข้อมูลทั่วไปและการจัดการฝูงเป็ดไล่ทุ่ง
ได้แก่ จํานวนเป็ด อายุเป็ด แหล่งที่ซื้อ ประสบการณ์การเลี้ยง ลักษณะการจ้างผู้อื่นเลี้ยง ผลผลิต การย้ายพื้นที่เลี้ยง
การดูแลสุขภาพ ได้แก่ การเสริมอาหาร การถ่ายพยาธิ อาการป่วย/ผิดปกติ และการสัมผัสกับสัตว์ปีกชนิดอื่นๆ
การวิเคราะห์ข้อมูล
คํานวณความชุกของการพบไข่พยาธิในทางเดินอาหารรายฝูง(Herd Prevalence) เป็นร้อยละ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนาของลักษณะการเลี้ยง และปัจจัยเสี่ยงของการพบพยาธิในทางเดินอาหารของเป็ดไล่ทุ่ง โดยวิธี
univariate analysis โดยใช้โปรแกรม Epi-info version 3.5.1
ผลการศึกษา
เก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งที่เก็บตัวอย่างจํานวน 112 ฝูง จากจํานวนทั้งหมด 460 ฝูง (ร้อยละ
24.35) เมื่อนําข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ (XY coordinate, UTM) ของตําแหน่งที่ตั้งฟาร์มที่เก็บตัวอย่างแสดงลงใน
แผนที่ พบว่ามีการเลี้ยงเป็ดหนาแน่นอยู่ที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร คลองขลุง ขาณุวรลักษบุรี ไทรงาม และลาน
กระบือ ตามลําดับ และกระจายทั่วไปในอําเภออื่น ๆ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงการกระจายตัวของฝูงเป็ดที่เก็บตัวอย่าง (n=112)
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จากการสัมภาษณ์เกษตรกร 112 ราย พบว่าเกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเฉลี่ย 8 ปี(พิสัย 127) มีการย้ายสถานที่เลี้ยงเฉลี่ยทุก 4 วัน(พิสัย 2-40) อายุเป็ดเฉลี่ย 14 เดือน(พิสัย 4-38) เจ้าของเลี้ยงเองทั้งหมด
ร้อยละ 41.96 เจ้าของมีการศึกษาระดับประถมลงมาร้อยละ 76.79 ซื้อเป็ดมาจากต่างจังหวัดร้อยละ 45.54 จํานวน
เป็ดที่เลี้ยงมากกว่า 1,600 ตัว ร้อยละ 51.79 มีการเสริมอาหาร ร้อยละ 36.61 มีประวัติอาการโรคพยาธิในทางเดิน
อาหาร(ถ่ายเหลว ขนาดไม่สม่ําเสมอ ผอมแห้ง ก้นเปื้อน) ร้อยละ 52.68 ไม่มีประวัติการใช้ยาถ่ายพยาธิร้อยละ 89.28
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะของฝูงเป็ดไล่ทุ่งในจังหวัดกําแพงเพชร ระหว่างเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2554 (n=112)
ลักษณะของฝูงเป็ด
การจ้างเลี้ยง
- จ้างผู้อื่นเลี้ยงแทน
- เจ้าของเลี้ยงเอง
ระดับการศึกษาเจ้าของ
- ระดับประถมลงมา
- สูงกว่าระดับประถม
แหล่งซื้อพันธุ์เป็ด
- จากต่างจังหวัด
- ภายในจังหวัด
จํานวนเป็ดที่เลี้ยง
- น้อยกว่า 1,600 ตัว
- มากกว่า 1,600 ตัว
การเสริมอาหาร
- มีการเสริม
- ไม่มีการเสริม
การถ่ายพยาธิ
- มีประวัติการใช้ยาถ่ายพยาธิ
- ไม่มีประวัติการใช้ยาถ่ายพยาธิ
ประวัติอาการของโรคพยาธิในทางเดินอาหาร
(ถ่ายเหลว ขนาดไม่สม่ําเสมอ ผอมแห้ง ก้นเปื้อน)
- มีประวัติ
- ไม่มีประวัติ

ร้อยละ
58.04
41.96
76.79
23.21
45.54
54.46
48.21
51.79
36.61
63.39
10.72
89.28
52.68
47.32

ผลการตรวจตัวอย่างอุจจาระ จํานวน 112 ฝูง พบความชุกรายฝูง (Herd Prevalence) ของพยาธิใบไม้
พยาธิตัวกลม และเชื้อบิด คิดเป็นร้อยละ 83.04, 0.89 และ 0.89 ตามลําดับ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความชุกของการพบพยาธิในทางเดินอาหารของเป็ดไล่ทุ่ง ที่เลี้ยงในจังหวัดกําแพงเพชร ระหว่างเดือน
มกราคม–กุมภาพันธ์ 2554 (n=112)
ความชุกระดับฝูง
ไข่ของพยาธิในทางเดินอาหาร

ร้อยละ

ไม่พบไข่พยาธิในทางเดินอาหาร
พบไข่พยาธิใบไม้ชนิดเดียว
พบไข่พยาธิใบไม้ และตัวกลม
พบไข่พยาธิใบไม้ และ Oocyst ของเชื้อบิด

16.96
81.26
0.89
0.89

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของข้อมูลฝูงเป็ดไล่ทุ่ง และการจัดการ กับการตรวจพบไข่พยาธิในทางเดินอาหาร
พบว่าไม่มีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กับการพบพยาธิในทางเดินอาหารในฝูงเป็ดไล่ทุ่งเลย ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงที่น่าจะเป็นไปได้ (Possible risk factors) ของการพบพยาธิในทางเดินอาหารของเป็ดไล่ทุ่ง
ที่เลี้ยงในจังหวัดกําแพงเพชร ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 (n=112)
ปัจจัย
มีการจ้างผู้อื่นเลี้ยงแทน
เจ้าของมีการศึกษาระดับตั้งแต่ประถมลงมา
จํานวนเป็ดที่เลี้ยงมากกว่า 1,600 ตัว
มีประวัติอาการของโรคพยาธิในทางเดินอาหาร
(ถ่ายเหลว ขนาดไม่สม่ําเสมอ ผอมแห้ง ก้นเปื้อน)
มีแมลงปอในพื้นที่เลี้ยงมาก
มีประวัติการใช้ยาถ่ายพยาธิ

Odd ratio
0.77
1.22
0.74
0.45

95% confidence interval
0.28-2.14
0.39-3.79
0.27-2.01
0.16-1.29

0.94
0.35

0.24-3.67
0.09-1.32

อภิปรายและสรุปผล
จากจํานวนฟาร์มเป็ดที่เก็บตัวอย่างเมื่อนํามาแสดงบนแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS) พบว่าการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งใน
จังหวัดกําแพงเพชร มากกว่าร้อยละ 75 มีการเลี้ยงในพื้นที่ 5 อําเภอ คือ อําเภอเมืองกําแพงเพชร คลองขลุง ขาณุวร
ลักษบุรี ไทรงาม และลานกระบือ เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม มีระบบชลประทานที่ดี จึงมีการทํานาได้ตลอดปี แตกต่างจาก
พื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดกําแพงเพชร (อําเภอปางศิลาทอง คลองลาน โกสัมพีนคร และพรานกระต่าย) ที่พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่สูงและพื้นที่ป่า ระบบชลประทานไม่ครอบคลุมจึงทํานาได้เพียงปีละครั้งเป็นส่วนใหญ่ จากผลการ
ตรวจหาไข่พยาธิในทางเดินอาหาร ส่วนใหญ่ที่พบ คือ ไข่ของพยาธิใบไม้ ส่วนไข่ของพยาธิตัวกลม และ Oocyst ของ
เชื้อบิดแม้ว่าจะตรวจพบเพียง ร้อยละ 0.89 แต่ก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรอาจมีการ
ระบาดของพยาธิทั้ง 2 ชนิดนี้ได้ การพบไข่พยาธิใบไม้ ร้อยละ 83.04 ของจํานวนฝูงหมายถึง การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งมี
โอกาสติดพยาธิในพื้นที่เลี้ยงได้เกือบตลอดเวลา (พื้นที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง เป็นพื้นที่นาที่มีน้ําชุ่มตลอดปี) มีโฮสต์กึ่งกลางตัว
ที่ 2 (Second intermediate host) ของกลุ่มพยาธิใบไม้ ได้แก่ หอย กุ้ง ปู ปลา กบ แมลง ที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อ
(Metacercaria) ของพยาธิใบไม้ที่มีอยู่ในนาข้าวทั่วไป (สุวรรณี, 2542) เมื่อนําเป็ดมาเลี้ยงในพื้นที่นาที่มีโฮสต์กึ่งกลาง
ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนหลักของเป็ดไล่ทุ่ง ทําให้เกิดการติดพยาธิในฝูงและเกิดการระบาดระหว่างฝูงได้
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงพบว่าระดับการศึกษาเจ้าของเป็ดตั้งแต่ประถมลงมา มีความสัมพันธ์กับการพบ
พยาธิในทางเดินอาหารในฝูงเป็ดไล่ทุ่ง แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ(P>0.05) แต่ทว่าระดับการศึกษาอาจสะท้อน
ไปถึงความรู้ในการดูแลเป็ด การเอาใจใส่เป็ด ส่วนในด้านของจํานวนเป็ดที่เลี้ยง การจ้างผู้อื่นเลี้ยง ข้อมูลการป่วย
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ประวัติอาการท้องเสีย และประวัติการถ่ายพยาธิไม่มีความสัมพันธ์กับการพบไข่พยาธิในทางเดินอาหาร ซึ่งในประเด็น
ของการถ่ายพยาธินั้น จากการสัมภาษณ์เกษตรกรได้ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ยาถ่ายพยาธิที่ได้รับแจกจากกรม
ปศุสัตว์เป็นครั้งคราวเท่านั้น
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง (compare two proportion) เกี่ยวกับผลผลิตไข่นั้น พบว่าฝูงเป็ดที่ไม่
พบไข่พยาธิให้ผลผลิตในระดับดี (มากกว่าร้อยละ 80) สูงกว่าฝูงเป็ดที่พบไข่พยาธิอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ส่วนฝูง
เป็ดที่พบไข่พยาธิและมีประวัติการเสริมอาหารด้วยนั้น จํานวนฝูงที่ให้ผลผลิตอยู่ในระดับดี (มากกว่าร้อยละ 80) ไม่พบ
ความแตกต่างจากฝูงเป็ดที่พบไข่พยาธิโดยไม่มีการเสริมอาหารแต่อย่างใด เนื่องจากผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งจะเสริมอาหาร
เฉพาะในสภาวะที่อาหารตามธรรมชาติขาดแคลนเท่านั้น จึงไม่พบความแตกต่างเมื่อศึกษาในช่วงเวลาสั้น แต่อาจเห็น
ความแตกต่างเมื่อเก็บข้อมูลทั้งปีได้
จากผลการศึกษาของ ธัญญธร และคณะ (2549) พบว่า ในเขต 1, 2, 6 และ 7 มีการถ่ายใช้พยาธิในเป็ดไล่ทุ่ง
ร้อยละ 6.8 และจากการศึกษาครั้งนี้มีเพียงร้อยละ 10.72 เท่านั้นที่มีประวัติการใช้ยาถ่ายพยาธิ สรุปได้ว่า การถ่าย
พยาธิในฝูงเป็ดไล่ทุ่งของเกษตรกรยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่สําคัญในพื้นที่ เพราะเกษตรกรยังคงขาดความรู้ความ
เข้าใจถึงประโยชน์ในการถ่ายพยาธิให้กับเป็ดที่เลี้ยงไว้ จึงไม่ให้ความสําคัญมากนัก และส่วนใหญ่ใช้เพราะได้รับแจก
จากกรมปศุสัตว์ ไม่ได้ใช้เพราะเล็งเห็นความสําคัญของการถ่ายพยาธิโดยแท้จริง
สรุปคือ การสํารวจความชุกของพยาธิในเป็ดไล่ทุ่งในจังหวัดกําแพงเพชร พบพยาธิใบไม้ ร้อยละ 83.04 เชื้อ
บิด และ พยาธิตัวกลม แต่ละชนิด ร้อยละ 0.89 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการได้ผลผลิตไข่ของเกษตรกร
จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้เรื่องการวางแผนจัดการสุขภาพสัตว์ และความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ยาถ่ายพยาธิแก่เป็ดไล่ทุ่ง ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาพยาธิในทางเดินอาหารของเป็ดไล่ทุ่งที่เลี้ยงอยู่ใน
พื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่ อ งจากพยาธิ มี ส่ ว นทํ า ให้ เ ป็ ด ไล่ ทุ่ ง มี สุ ข ภาพที่ อ่ อ นแอลง จนอาจส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด โรคอื่ น ๆหรื อ มี
ผลกระทบต่อการให้ผลผลิตไข่ได้ จึงควรทําการถ่ายพยาธิให้เป็ดไล่ทุ่งทั้งพยาธิใบไม้ พยาธิตัวกลม และพยาธิตัวตืด
โดยเฉพาะในช่วงที่มีโฮสต์กึ่งกลางเป็นจํานวนมาก โดยยาถ่ายพยาธิที่แนะนํา (ปัจฉิมา และคณะ, 2550) ได้แก่
- Praziquantel 5 mg/kg กินครั้งเดียว ใช้สําหรับพยาธิใบไม้ และพยาธิตัวตืด
- Tetramisol Hydrochloride 250 mg/kg กินติดต่อกัน 2 วัน และ Fenbendazole 15-30 mg/kg กิน
ครั้งเดียว ใช้สําหรับพยาธิตัวกลม
- Toltazuril 7 mg/kg กินติดต่อกัน 2 วัน ใช้สําหรับเชื้อบิด
2. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับพยาธิในเป็ดไล่ทุ่งเพิ่มเติม ในด้านความชุกแต่ละช่วงของปีโปรแกรมและชนิดยา
ถ่ายพยาธิที่เหมาะสมในเป็ดไล่ทุ่ง ประสิทธิภาพในการใช้ยาถ่ายพยาธิแต่ละชนิดในเป็ดไล่ทุ่ง ความแตกต่างของ
ผลผลิตไข่ทั้งปีระหว่างกลุ่มที่ให้และไม่ให้ยาถ่ายพยาธิ
3. ควรมีการฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความตระหนักถึงความสําคัญของการติดพยาธิ และเห็นถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับเมื่อสุขภาพเป็ดไล่ทุ่งดีขึ้นจากการให้ความสําคัญกับการถ่ายพยาธิเป็นประจํา
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากการสนับสนุนของ น.สพ.อัมพล ไพรสุวรรณา ปศุสัตว์จังหวัด
กําแพงเพชร สพ.ญ.จันทร์เพ็ญ ชํานาญพูด ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อําเภอทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร พนักงานราชการไข้หวัดนก เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
ตําบลทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่าง น.สพ.เสกสิทธิ์ สิงห์แจ่ม นายประสิทธิ์ วานิชสวัสดิ์วิชัย นาง
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วิภาภรณ์ สัจจะวาทิต และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง สําหรับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บตัวอย่างและให้
ข้อมูลในการดําเนินการศึกษาครั้งนี้
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ภาคผนวก ก
แบบสํารวจข้อมูลการสํารวจความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดพยาธิในทางเดินอาหารเป็ดไล่ทงุ่
ที่เลี้ยงในจังหวัดกําแพงเพชร ปี 2554
วัน/เดือน/ปี............................................ ผูส้ ัมภาษณ์...............................................................................
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จัดทํา
โครงการสํารวจความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดพยาธิในทางเดินอาหารของเป็ดไล่ทุ่ง ที่เลี้ยงในจังหวัดกําแพงเพชร
ปี 2554 เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคพยาธิในเป็ด
ไล่ทุ่ง จึงขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งและแนบมาพร้อมกับ
ตัวอย่างส่งตรวจ
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงใน

และเติมข้อความลงใน...........ของแต่ละข้อ

1. ข้อมูลเกษตรกร หมายเลขตัวอย่าง...............................ทะเบียนฟาร์ม.........................................
เจ้าของ ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................อายุ...............ปี
ที่อยู่ บ้านเลขที่......................หมู่ที่................ตําบล..........................อําเภอ...............................
จังหวัด..............................................โทร......................................................
อาชีพหลัก
เกษตรกร
ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ
อืน่ ๆ(ระบุ).....................
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
ปวส.
ประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ด ...................... ปี
ผู้เลีย้ ง

เจ้าของเลี้ยงเอง
จ้างผู้อื่นเลี้ยงร่วมกับเจ้าของ จ้างผู้อื่นเลี้ยงทั้งหมด
ระดับการศึกษาผู้เลี้ยง
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
ประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ด ...................... ปี

ปวส.

2. ข้อมูลการเลี้ยงเป็ดไล่ทงุ่
2.1 จํานวน จํานวนเป็ดที่เริ่มเลี้ยง......................ตัว
เป็ดคงเหลือ ณ. ปัจจุบัน.....................ตัว
2.2 อายุ
อายุเป็ดที่เริ่มเลี้ยง...........................วัน
ปัจจุบันเป็ดมีอายุ..........................วัน
ปัจจุบันเป็ดไข่อยู่ระหว่างการไข่รังที่
1 2 3
2.3 วัตถุประสงค์ของการเลี้ยง
เป็ดไข่
เป็ดเนื้อ
2.4 สายพันธุ์เป็ด
ปากน้ํา
กากีแคมเบล
ลูกผสมปากน้ํา กากีแคมเบล
นครปฐม
ลูกผสมปักกิ่ง
ลูกผสมเชอรี่วัลเลย์
อื่นๆ(ระบุ)...............
2.5 แหล่งซื้อพันธุ์เป็ด
ลูกเป็ดแรกเกิด
เป็ดสาว จาก .....................อําเภอ....................จังหวัด........................
2.6 ผลผลิต
กรณีเป็ดไข่แล้ว ปริมาณไข่เป็ดเฉลี่ย/วัน ย้อนหลัง 1 สัปดาห์.....................ฟอง/วัน
กรณีเป็ดอยู่ระหว่างช่วงผลัดขน..............................ฟอง/วัน
2.7 ระยะเวลาที่นําเป็ดลงไล่ทุ่งในนาแต่ละครั้ง จนอาหารในนาหมดและย้ายที่เลี้ยง.ใหม่.................... วัน
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2.8 อาหาร

เมล็ดข้าว หอย จากการไล่เลี้ยงในนา เท่านั้น
เมล็ดข้าว หอย จากการไล่เลี้ยงในนา และเสริมด้วย (เลือกในวงเล็บด้านล่าง)
( อาหารสําเร็จรูป รํา
ปลายข้าว ปลาป่น หยวกกล้วย อื่นๆ(ระบุ).............. )
2.9 การใช้ยาถ่ายพยาธิ ไม่ใช้ยาถ่ายพยาธิ
ใช้ยาถ่ายพยาธิ ให้ยาถ่ายพยาธิ ทุกๆ.......เดือน ชนิดยาถ่ายพยาธิ.............

3. ข้อมูลสุขภาพเป็ด (สอบถามข้อมูล ณ ปัจจุบัน 2554)
3.1 จํานวนเป็ดที่ตายต่อวัน ณ ปัจจุบัน ........................................ตัว
3.2 ช่วงอายุที่เป็ดตายมากที่สุด
.................................... วัน
3.3 จํานวนเป็ดที่มีอาการท้องเสีย ณ ปัจจุบนั
.................................ตัว
3.4 อายุเป็ดที่มีอาการท้องเสียมากที่สุด
.................................วัน
3.5 ปัจจุบันเป็ดไล่ทุ่งมีอาการ ดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ถ่ายเหลว /มูกเลือด /สีแดง
จํานวนไข่ต่อวันลดลงเกิน 5% ขนาดเป็ดไม่สม่ําเสมอ
ขนยุ่ง /ปีกตก
ผอมแห้ง
รอบทวารหนักเปรอะเปื้อน
3.6 พบสัตว์ปีกชนิดอื่นที่อยู่รอบๆ บริเวณหรือปะปนกับเป็ดที่เลี้ยง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไก่ที่เลี้ยงหลังบ้าน
เป็ดที่เลี้ยงหลังบ้าน
นกสวยงามเลี้ยงในบ้าน
ฟาร์มไก่เนื้อ
ฟาร์มไก่ไข่
ฟาร์มเป็ด
นกธรรมชาติ (นกปากห่าง นกยาง นกเป็ดน้ํา)
แมลงปอจํานวนมาก
อื่นๆ(ระบุ).....................
ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชร
โทรศัพท์ 055-711458 , 055-711450
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ปรสิตในทางเดินอาหารและในเลือดโคในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง ระหว่างปี 2549 – 2551
พัชรากร ไชยสลี1*

รุจีรัตน์ วรสิงห์1
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บทคัดย่อ
ระหว่างปี 2549 – 2551 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ เก็บตัวอย่างอุจจาระและเลือดของโคที่มี
อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ 9 อําเภอ เขตลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวอย่างอุจจาระ 2,818 ตัวอย่าง
ตรวจด้วยวิธี simple sedimentation technique และ simple flotation technique และนําตัวอย่างที่พบไข่พยาธิ
ใบไม้ตับไปนับจํานวนไข่พยาธิ (egg per gram : EPG) ด้วยวิธี beads technique ตัวอย่างเลือด 4,130 ตัวอย่าง
ตรวจโดยทําฟิล์มเลือดป้ายสไลด์ชนิดบาง (thin blood smear) ย้อมด้วยสี Giemsa’s ผลการตรวจปรสิตในทางเดิน
อาหาร พบพยาธิใบไม้ในกระเพาะรูเมนมากที่สุด 93.40% และพบพยาธิใบไม้ตับ 10.68% ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ความรุนแรงต่ํา พื้นที่ที่พบพยาธิใบไม้ตับมากสุด คือ อําเภอปากพนัง การพบพยาธิใบไม้ตับและพยาธิในกระเพาะรูเมน
มีแนวโน้มการพบสูงขึ้น และตรวจพบปรสิตในเลือด 6 ชนิดคือ Theileria spp. 7.48% Microfilaria 0.51%
Trypanosoma theileri 0.48% Anaplasma marginale 0.15% Trypanosoma evansi 0.09% และ Babesia
bigemina 0.05% ตามลําดับ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โคที่เลี้ยงในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังยังคงมีปัญหาการติด
ปรสิต ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพสัตว์และผลผลิต ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรให้คําแนะนําในการ
ควบคุมป้องกันปรสิตให้เกษตรกรเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อไป
คําสําคัญ: โค พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง ปรสิตในทางเดินอาหาร ปรสิตในเลือด
เลขทะเบียนวิชาการ : 54(2)-0115-043

Gastrointestinal and Blood Parasites in Cattle in Pakpanang river basin
during 2006 – 2008
Patcharagon Chaisalee1*

Ruchirat Worasing1

1Veterinary Research and Development Center (Southern Region), Thungsong, Nakhonsithammarat, 80110, Thailand
*corresponding author Tel. 075-770008-9 Fax. 075-770008-9 ext 102 e-mail: patcharagon@gmail.com

______________________

Abstract
During 2006 – 2008, Veterinary Research and Development Center (Southern Region)
collected 2,898 fecal samples and 4,130 blood samples from cattle raised in 9 districts of
Pakpanang river basin, Nakornsithammarat province. The fecal samples were tested by simple
sedimentation technique and simple flotation technique. Liver fluke positive samples were
continued test for quantitative (egg per gram counting) by beads technique. Forty thousand one
hundred and thirty blood samples were tested by thin blood smear technique and Giemsa’s
staining. The result of fecal examination showed rumen fluke was the most common intestinal
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parasite that found 93.40%. Liver fluke was found 10.68% of samples, particularly in Pakphanang
district.
Almost liver fluke positive samples (93.31%) were mild infestation level. Thin blood smear
samples found Theileria spp. 7.48% Microfilaria 0.51% Trypanosoma theileri 0.48% Anaplasma
marginale 0.15% Trypanosoma evansi 0.09% และ Babesia bigemina 0.05% respectively. The
results of study showed cattle in Pakpanang river basin still infected by gastrointestinal parasites
and blood parasites. That effect to animal health and production. Responsible organizations
should provide education, prevent and control parasite, to farmers. Aim to minimize economic
losses from parasitic infestation.
Keywords : cattle, Pakpanang river basin, gastrointestinal parasites, blood parasites
Research No. : 54(2)-0115-043

บทนํา
โรคที่เกิดจากเชื้อปรสิตนับเป็นโรคสําคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ปรสิตในทางเดินอาหารมีหลายชนิด
ได้แก่ พยาธิใบไม้(trematodes) พยาธิตัวกลม(nematodes) และเชื้อโปรโตซัว(protozoa) (ปัจฉิมา, 2551) พยาธิ
ใบไม้ที่สําคัญทีส่ ุดในโคคือพยาธิใบไม้ตับ(Fasciola gigantica) ทําให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (สถาพร, 2553;
Hunngerford, 1990) โคติดพยาธิได้เมื่อกินหญ้าหรือพืชริมน้ําที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อ(metacercaria) ซึ่งมีหอยคันก้น
แหลม(Lymnaea spp.) เป็นพาหะกึ่งกลาง(intermediate host) ปริมาณการติดโรคขึ้นกับจํานวนตัวอ่อนของพยาธิ
ที่สัตว์กินเข้าไป (ทัศนีย์และคณะ, 2539) จากการที่พยาธิตัวอ่อนไชจากลําไส้เล็กผ่านท่อน้ําดีเข้าไปเจริญเป็นพยาธิตัว
แก่ในตับ ทําให้เกิดแผลในตับ ท่อน้ําดีอักเสบ ซึ่งอาจทําให้สัตว์อายุน้อยตายเฉียบพลัน สัตว์ที่โตแล้วมักเป็นโรคแบบ
เรื้อรัง สัตว์จะซูบผอม โลหิตจาง ดีซ่าน บวมน้ํา ท้องผูกสลับกับท้องเสียและตายในที่สุด (วิจิตรและคณะ, 2532 ;
Soulsby, 1982) ผลกระทบต่อโคนมคือน้ํานมจะลดลงทั้งปริมาณและคุณภาพ (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ, 2550)
พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารหลายชนิดของโค ซึ่งทําอันตรายต่อสัตว์มากน้อยต่างๆกัน เช่นพยาธิ Haemonchus
spp., Mecistocirrus spp., Ostertagia spp., Bunostomum spp. เป็นต้น ส่วนมากพยาธิเหล่านี้ทําให้สัตว์แสดง
อาการ แคระแกร็น โลหิตจาง ท้องเสีย น้ําหนักลด น้ํานมลด และภูมิคุ้มกันโรคต่าํ ลง พยาธิบางชนิดดูดเลือดเป็น
อาหาร บางชนิดหากมีปริมาณมากจะอุดตันทางเดินอาหารทําให้ ท้องอืด ย่อยยาก ถ่ายเหลว (สถาพร และคณะ,
2534 ; Gadbery et al., 2006) และเชื้อโปรโตซัว ได้แก่ เชื้อบิด(coccidia) ทําให้มอี าการท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกเลือด
(มานพ, 2540) ส่วนโรคที่เกิดจากเชื้อปรสิตในเลือดโคมีสาเหตุเกิดจาก เชื้อริกเก็ตเชียและเชื้อโปรโตซัว โดยมีเห็บ
และแมลงดูดเลือดชนิดต่างๆ เป็นพาหะ เช่น โรค Anaplasmosis เกิดจากเชื้อริกเก็ตเชีย 2 ชนิด คือ Anaplasma
marginale และ Anaplasma centrale ทําให้สัตว์มีไข้สูง โลหิตจาง ดีซ่าน เบื่ออาหาร น้ํานมลด แท้งลูก (Jain,
1993) โรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวได้แก่โรค Babesiosis มีเชื้อ 2 ชนิดคือ Babesia bigemina และ Babesia bovis
ซึ่งก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคมากกว่าเชื้อปรสิตชนิดอื่น ทําให้สัตว์มีอาการ ไข้สูง โลหิตจาง ดีซ่าน ปัสสาวะมีสีคล้าํ
แท้งลูก (เฉลียว, 2540 ; Susan, 1998) โรค Trypanosomiasis มีสาเหตุจากเชื้อ Trypanosoma evansi ทํา
อันตรายรุนแรงในสัตว์หลายชนิด เช่น โค ม้า สุกร สุนขั สัตว์แสดงอาการ มีไข้ เบื่ออาหาร เยื่อเมือกซีด ขาสั่นเกร็ง
อัมพาต และเชื้อยังสามารถผ่านทางรกไปยังลูกได้ จึงทําให้สัตว์แท้ง (อัมพวัน, 2551 ; Alan, 2001) โรค Theileriosis
เกิดจากเชื้อ Theileria spp. โคมักไม่แสดงอาการป่วยเด่นชัดส่วนมากทําให้โลหิตจางปานกลาง แต่ในสภาวะแวดล้อม
ที่ทําให้เกิดความเครียด ก็ทําให้สัตว์ตายได้ (ปัจฉิมา, 2551)
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พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ําขัง ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
เอื้อต่อการเจริญของพยาธิและการติดต่อและเป็นบริเวณที่มีรายงานจํานวนโคที่เป็นพยาธิใบไม้ตับมีอัตราสูง การศึกษา
นี้วัตถุประสงค์เพื่อสํารวจสภาวะโรคปรสิตในทางเดินอาหารและในเลือดโค รวมทั้งการกระจายของโรคปรสิตชนิดต่างๆ
ของโค เพื่อประโยชน์ในการวางแผน ควบคุมและป้องกันโรค
อุปกรณ์และวิธีการ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2549–2551 ทําการเก็บตัวอย่างจากโคซึ่งมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ในเขตลุ่มน้ําปาก
พนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ปากพนัง หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ ชะอวด ร่อนพิบูลย์ ลานสกา จุฬาภรณ์ เชียรใหญ่ และ อําเภอเมือง เป็นอุจจาระ 2,818 ตัวอย่าง และเลือด 4,130 โดยจําแนกเป็นรายอําเภอ (ตารางที่ 1 และ 4)
และเก็บตัวอย่างในอําเภอเดิมซ้ํากันในแต่ละปี ตัวอย่างอุจจาระแบ่งเป็น 430, 1,500, 888 ตัวอย่าง ในปี 2549,
2550, 2551 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ตัวอย่างเลือด แบ่งเป็น 278, 2,128, 1,724 ตัวอย่าง ในปี 2549, 2550, 2551
ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
เก็บอุจจาระโดยวิธีล้วงจากทวารหนัก (per rectum) หรืออุจจาระที่เพิ่งถ่ายใหม่ ๆ บริเวณส่วนบนไม่ติดพื้น
ดิน เก็บรักษาตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นํามาตรวจโดยวิธี simple sedimentation technique และ
simple flotation technique โดยใช้น้ําเกลืออิ่มตัว นําตัวอย่างที่เตรียมไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 40200 เท่า เพื่อตรวจหาและจําแนกไข่พยาธิชนิดต่างๆ จากนั้นนําอุจจาระที่พบไข่พยาธิใบไม้ตับไปนับจํานวนไข่พยาธิใน
อุจจาระ 1 กรัม (EPG) ด้วยวิธี beads technique ตามวิธีการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (2550) วิเคราะห์
ความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับจากค่า EPG โดยใช้หลักการจําแนกของสุวรรณี (2541) ดังนี้ ถ้ามีจํานวนไข่พยาธิ 1-10
ใบ จัดอยู่ในระดับความรุนแรงต่ํา, 10–25 ใบ จัดอยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง, 25–50 ใบ จัดอยู่ในระดับความ
รุนแรงมาก
ตัวอย่างเลือด ใช้เข็มและไซริงค์ที่ปลอดเชื้อเจาะจากเส้นเลือดดําที่คอ (jugular vein) หรือเจาะจากเส้นเลือดที่
โคนหางปริมาณ 1 มิลลิลิตร ใส่ขวดที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือด (EDTA) ความเข้มข้น 1 % เขย่าให้เข้ากัน จากนั้น
นําเลือดใส่ capillary tube และปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่อง haematocrit centrifuge ความเร็ว 12,000 รอบ เป็นเวลา 5
นาที เพื่อตรวจหา Trypanosoma spp. และ microfilaria ตรงบริเวณ buffy coat ด้วยกล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย
100–200 เท่า และทําฟิล์มเลือดป้ายสไลด์ชนิดบาง (thin blood smear) ย้อมด้วยสี Giemsa’s ตรวจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์กําลังขยาย 400-1000 เท่า เพื่อตรวจหาและจําแนกปรสิตชนิดต่าง ๆ ในกระแสเลือด

ผล
ผลการตรวจอุจจาระโคทั้ง 3 ปี ใน 9 อําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 2,818 ตัวอย่าง พบพยาธิ
ใบไม้ตับ, พยาธิใบไม้ในกระเพาะ, พยาธิตัวกลมมีอัตรา 10.68% (301/2,818), 93.40% (2,632/2,818), 1.03% (29/
2,818) ตามลําดับ ซึ่งพบพยาธิใบไม้ตับมากสุดที่อําเภอพนัง 14.58% (105/720) รองลงมาคือหัวไทร 11.98%
(32/267) (ตารางที่ 1)
จากอุจจาระโคในปี 2549 จํานวน 430 ตัวอย่าง ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้ในกระเพาะ พยาธิตัวกลม
มีอัตรา 7.44% (32/430), 85.81% (369/430), 0.93% (4/430) ตามลําดับ จากอุจจาระโคในปี 2550 จํานวน 1,500
ตัวอย่าง พบพยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้ในกระเพาะ พยาธิตัวกลม เชื้อบิด (coccidia) มีอัตรา 10.26% (154/1,500),
93.13% (1,397/1,500), 0..80% (12/1,500), 0.07% (1/1,500) ตามลําดับ จากอุจจาระโคในปี 2551 จํานวน 888
ตัวอย่าง พบพยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้ในกระเพาะ พยาธิใบไม้ตับอ่อน พยาธิตัวกลม เชื้อบิด (coccidia) มีอัตรา
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13.06% (116/888), 97.52% (866/888)%, 0.45% (4/888), 1.46% (13/888), 0.22% (2/888) ตามลําดับ (ตาราง
ที่ 2)
ผลวิเคราะห์ความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับของโคทั้ง 3 ปี จํานวน 301 ตัวอย่าง พบอยู่ในระดับความ
รุนแรงต่ํา 93.35% (281/301) และความรุนแรงปานกลาง 6.64% (20/301) โดยอําเภอปากพนัง หัวไทร ชะอวด
ร่ อนพิ บูร ย์ เชีย รใหญ่ เมือ ง พบอยู่ ใ นระดับ ความรุนแรงต่ํา มีอั ตรา 91.42%(96/105),
93.75%(30/32),
93.48%(43/46), 9.00%(9/10), 97.77%(44/45), 92.98%(53/57) ตามลําดับ และพบอยู่ในระดับความรุนแรงปาน
กลางมีอัตรา 8.57%(9/105), 6.25%(2/32), 6.52%(3/46), 10.00%(1/10), 2.22%(1/45), 7.01%(4/57) ตามลําดับ
ส่วน เฉลิมพระเกียรติ และ ลานสกา พบทุกรายอยู่ในระดับความรุนแรงต่ํา 100% (ตารางที่ 3)
ผลการตรวจเลือดโคทั้ง 3 ปี ใน 8 อําเภอ จํานวน 4,130 ตัวอย่าง พบ T.evansi, T.theileri, Theileria spp.,
A.marginale มีอัตรา 0.09%(4/4,130), 0.65%(27/4,130), 7.48%(309/4,130), 0.14%(6/4.130) ตามลําดับ โดย
พบ Theileria spp. มากสุดที่อําเภอชะอวด 10.83%(81/741) รองลงมาคือหัวไทร 10.23% (26/254) (ตารางที่ 4)
จากตัวอย่างเลือดโคในปี 2549 จํานวน 278 ตัวอย่าง ตรวจพบ Theileria spp., microfilaria มีอัตรา
3.60%(10/278), และ 1.08%(3/278) จากตัวอย่างเลือดโคในปี 2550 จํานวน 2,128 ตัวอย่าง พบ T.evansi,
T.theileri, Theileria spp, B.bigemina, A.marginale, microfilaria มีอัตรา 0.05%(1/2,128), 0.75%(16/2,128),
7.52%(160/2,128), 0.09%(2/2,128), 0.28%(6/2,128), 0.66%(14/2,128) ตามลําดับ จากตัวอย่างเลือดโคในปี
2551 จํานวน 1,724 ตัวอย่าง พบ T.evansi, T.theileri, Theileria spp., microfilaria มีอัตรา 0.17%(3/1,724),
0.64%(11/1,724), 8.06%(139/1,724), 0.23%(4/1,724) ตามลําดับ (ตารางที่ 5)
ตารางที่

1 จํานวนตัวอย่างและชนิดของปรสิตในทางเดินอาหารโคที่ตรวจพบในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช แยกตามรายอําเภอ ตั้งแต่ปี 2549–2551

อําเภอ
ปากพนัง
หัวไทร
เฉลิมพระเกียรติ
ชะอวด
ร่อนพิบูลย์
ลานสกา
จุฬาภรณ์
เชียรใหญ่
เมือง
รวม

จํานวนตัวอย่าง
720
267
94
475
177
42
8
538
497
2,818

liver fluke
105 (14.58)*
32 (11.98)
5 (5.32)
46 (9.68)
10 (5.65)
1 (2.38)
0 (0.00)
45 (8.36)
57 (11.47)
301 (10.68)

rumen fluke
632 (87.78)
267(100.00)
93 (98.93)
463 (97.47)
163 (92.09)
40 (95.24)
5 (62.5)
529 (98.33)
440 (88.53)
2,632 (93.40)

nematodes
0 (0.00)
8 (2.99)
0 (0.00)
5 (0.15)
3 (1.69)
0 (0.00)
0 (0.00)
1 (0.18)
2 (0.40)
29 (1.03)

* จํานวนตัวอย่างที่ตรวจพบ (เปอร์เซ็นต์)
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ตารางที่ 2 จํานวนตัวอย่างและชนิดของปรสิตในทางเดินอาหารโคในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่
ตรวจพบในแต่ละปี (2549–2551)
ปี
2549
2550
2551
รวม

จํานวน
ตัวอย่าง
430
1,500
888
2,818

Trematodes
Lf
Rf
32 (7.44) *
369 (85.81)
154 (10.26) 1,397 (93.13)
116 (13.06) 866 (97.52)
301 (10.68) 2,632 (93.40)

Pf
0 (0.00)
0 (0.00)
4 (0.45)
4 (0.14)

Nematodes
Nem
4 (0.93)
12 (0.80)
13 (1.46)
29 (1.03)

Protozoa
Coc
0 (0.00)
1(0.07)
2 (0.22)
3 (0.10)

Lf = Liver fluke Rf = Rumen fluke Pf = Pancreatic fluke Nem = Nematodes Coc = Coccidia
ตารางที่ 3 ความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับที่ตรวจพบในโคในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตาม
รายอําเภอ ตั้งแต่ปี 2549–2551
อําเภอ

จํานวนตัวอย่าง

ปากพนัง
หัวไทร
เฉลิมพระเกียรติ
ชะอวด
ร่อนพิบูลย์
ลานสกา
เชียรใหญ่
เมือง
รวม

105
32
5
46
10
1
45
57
301

ต่ํา (1-10 EPG)
96 (91.43)*
30 (93.75)
5 (100.00)
43 (93.48)
9 (90.00)
1 (100.00)
44 (97.77)
53 (92.98)
281 (93.36)

ระดับความรุนแรง
ปานกลาง (1-10 EPG)
9 (8.57)
2 (6.25)
0 (0.00)
3 (6.52)
1 (10.00)
0 (0.00)
1 (2.22)
4 (7.01)
20 (6.64)

มาก (1-10 EPG)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

ตารางที่ 4 จํานวนตัวอย่างและชนิดของปรสิตในเลือดโคที่ตรวจพบในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แยกตามรายอําเภอ ตั้งแต่ปี 2549–2551
อําเภอ
จํานวนตัวอย่าง
ปากพนัง
1,302
หัวไทร
254
เฉลิมพระเกียรติ
129
ชะอวด
741
ร่อนพิบูลย์
67
ลานสกา
63
เชียรใหญ่
912
เมือง
662
รวม
4.130

T.evansi
0 (0.00)*
0(0.00)
0 (0.00)
3 (0.40)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
1 (0.15)
4 (0.09)

T.theileri
2 (0.15)
4 (1.57 )
0 (0.00)
2 (0.27)
0 (0.00)
1 (0.75)
5 (0.55)
10 (1.51)
27 (0.65)

Theileria spp.
108 (8.30)
26 (10.23)
6 (4.65)
81 (10.83)
6 (8.95)
0 (0.00)
42(4.60)
40 (6.04)
309 (7.48)

A.marginale
1 (0.07)
0 (0.00)
3 (2.32)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
1 (0.11)
1 (0.15)
6 (0.14)
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ตารางที่ 5 จํานวนตัวอย่างและชนิดของปรสิตในเลือดโคในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ตรวจพบ
ในแต่ละปี (2549–2551)
ปี
2549
2550
2551
รวม

จํานวน
ตัวอย่าง T.evansi
278
0 (0.00)*
2,128 1 (0.05)
1,724 3 (0.17)
4,130 4 (0.09)

protozoa

rickettsia

nematodes

T.theileri Theileria spp. B.bigemina A.marginale microfilaria
0 (0.00) 10 (3.60)
0 ((0.00)
0 ( 0.00)
3 (1.08)
16 (0.75) 160 (7.52)
2 (0.09)
6 (0.28)
14 (0.66)
0 (0.00)
0 (0.00)
4 (0.23)
11 (0.64) 139 (8.06)
27 (0.65) 309(7.48)
2 (0.05)
6 (0.42)
21 (0.51)

วิจารณ์
ผลการตรวจอุจจาระโคจํานวน 2,818 ตัวอย่าง พบพยาธิใบไม้ในกระเพาะมีปริมาณสูงสุดคือ 93.40%
(2,632/2,818) สอดคล้องกับรายงานของสถาพรและคณะ (2553) ทําการศึกษาพยาธิในทางเดินอาหารของโคนมใน
ประเทศไทย ซึ่งพบพยาธิชนิดนี้สูงกว่าพยาธิชนิดอื่น ส่วนพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งทําความเสียหายรุนแรงมากที่สุดในสัตว์ พบ
10.68%(301/2,818) ใกล้เคียงกับรุจีรัตน์ (2550) ที่ทําการสํารวจในเขตพื้นที่เดียวกันนี้ พบในอัตรา 8.18% วิจิตร
และคณะ (2532) ได้ศึกษาอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับของโคและกระบือใน 9 จังหวัด ทั่วประเทศ พบการติดเชื้อเฉลี่ย
ร้อยละ 11.8 Srihakim and Pholpark(1991) รายงานการพบพยาธิใบไม้ตับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ 11.8%
อิทธิพลและพัชรา (2539) รายงานการพบพยาธิใบไม้ตับในโคนมในภาคเหนือพบ 5.9% เมื่อเปรียบเทียบอัตราการพบ
ปรสิตในทางเดินอาหารของแต่ละอําเภอรวมทั้ง 3 ปี พบพยาธิใบไม้ตับมากที่สุดที่อําเภอปากพนัง 14.58% (105/720)
รองลงมาคือหัวไทร 11.9% (32/267) (ตารางที่ 1) สาเหตุที่พบพยาธิชนิดนี้ในอําเภอปากพนังมากสุด อาจมีปัจจัย
หลายอย่างเช่น ความเอาใจใส่ของเกษตรกร ช่วงเวลาและพื้นที่ที่เก็บตัวอย่างเพื่อทําการศึกษาในแต่ละอําเภอเป็น
ช่วงเวลาต่างกัน ดังที่เลิศรัก (2531) กล่าวว่าการระบาดของพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทยมีลักษณะเป็นฤดูกาล และ
พื้นที่ที่มีแอ่งน้ําใหญ่มักมีความชุกของโรคสูงและความเสียหายรุนแรง เมื่อเปรียบเทียบอัตราการพบปรสิตในทางเดิน
อาหารในแต่ละปีพบว่าพยาธิใบไม้ตับมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 7.44% ในปี 2549 เป็น 13.06% ในปี 2551 และพยาธิใบไม้
ในกระเพาะเพิ่มขึ้นจาก 85.81% เป็น 97.52 ในช่วงปีเดียวกัน (ตารางที่ 2) ส่วนผลวิเคราะห์ความรุนแรงของพยาธิ
ใบไม้ตับพบว่าโคส่วนใหญ่ที่ติดพยาธิชนิดนี้มีปริมาณการติดโรคอยู่ในระดับความรุนแรงต่ําคือ 93.35%(281/301) และ
ความรุนแรงปานกลาง 6.64%(20/301) (ตารางที่ 3)
ผลการตรวจหาปรสิตในเลือดโคในอําเภอต่างๆ จํานวน 4,130 ตัวอย่าง สามารถจําแนกชนิดของปรสิตใน
เลือดที่ตรวจพบออกเป็น 3 กลุ่ม จํานวน 6 ชนิด คือ กลุ่มที่ 1 โปรโตซัว(protozoa) ตรวจพบปรสิต 4 ชนิด ได้แก่
Trypanosoma evansi พบ 0.09%(4/4,130), T.theileri พบ 0.65%(27/4,130), Theileria spp. ตรวจพบสูงสุด
7.48%(309/4,130) ซึ่งปรสิตชนิดนี้สามารถพบได้ทั่วไปในสัตว์ที่ดูปกติ และอยู่ในพื้นที่ที่มีเห็บและแมลงดูดเลือดชุก
ชุมและพบได้มากกว่าปรสิตอื่นๆ (ปัจฉิมา, 2551) ส่วน Babesia bigemina ตรวจพบน้อยที่สุด คือ 0.05%(2/4,130)
กลุ่มที่ 2 ริกเก็ตเซีย พบเชื้อ Anaplasma marginale 0.15%(6/4,130) กลุ่มที่ 3 เป็นพยาธิตัวกลมในกระแสเลือด
(microfilaria) พบ 0.51%(21/4,130) เมื่อเปรียบเทียบการพบปรสิตในแต่ละอําเภอพบ Theileria spp. เกือบทุก
อําเภอยกเว้นลานสกา และพบสูงสุดที่อําเภอชะอวด 10.93%(81/741) T.evansi พบที่ชะอวด และอําเภอเมือง
A.marginale พบอําเภอปากพนัง เฉลิมพระเกียรติ เชียรใหญ่ และอําเภอเมือง (ตารางที่ 4) ส่วน B.bigemina พบที่
อําเภอปากพนัง (ข้อมูลไม่ได้แสดง) ทั้ง T.evansi, B.bigemina และ A.marginale เป็นปรสิตในเลือดที่มีความสําคัญ
และจําเป็นต้องมีการควบคุมและรักษาเพราะเป็นโรคที่ทําอันตรายรุนแรงก่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และพื้นที่
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ดังกล่าวส่วนใหญ่มีฝนตกชุกทําให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมในการแพร่พันธุ์ของแมลงที่เป็นพาหะนําโรคปรสิตในเลือด
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการพบปรสิตในเลือดแต่ละปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2549, 2550 และ 2551 พบว่า T.evansi มีอัตรา
เพิ่มขึ้นทุกปีคือ 0%(0/278), 0.05%(1/2,128), 0.17%(3/1724) ตามลําดับ T.theileri ในปี 2550 พบเพิ่มขึ้นจากปี
2549 แต่ลดลงในปี 2551 ส่วน Theileria spp. มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี (ตารางที่ 5) เนื่องจากความชุกชุมของแมลง
พาหะนําโรคปรสิตในเลือดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมและฤดูกาล (Ito et al. 1999) จึงทําให้การตรวจพบโรค
แต่ละชนิดมีผลที่ใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันในแต่ละปี
ผลการศึกษาปรสิตในทางเดินอาหารและในเลือดโคในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้
ชี้ให้เห็นว่าการดําเนินการควบคุมโรคพยาธิยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าใดนัก จากการพบปรสิตในทางเดินอาหารทั้ง
พยาธิใบไม้ในกระเพาะและพยาธิใบไม้ตับ ไม่ได้มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับการสํารวจครั้งก่อนของ รุจีรัตน์ (2550)
ถึงแม้พบว่าโคส่วนใหญ่ที่เป็นพยาธิใบไม้ตับมีปริมาณการติดโรคอยู่ในระดับความรุนแรงต่ําและปานกลาง แต่จําเป็น
ต้องได้รับการควบคุมเป็นพิเศษในโครงการสํารวจและเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนปรสิตใน
เลือดมีอัตราการพบไม่แตกต่างกันนักในแต่ละปี ซึ่งบ่งชี้ถึงปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรในเขตการเลี้ยงในพื้นที่ลุ่มน้ํา
ปากพนังยังคงมีอยู่ และเกษตรกรยังขาดความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคปรสิตที่ถูกต้อง ดังนั้นโคที่ติดพยาธิใบไม้
ตับควรรักษาด้วย Triclabendazole (ธีระวิทย์, 2552 ; Hunngerford, 1990) หรือ Oxyclozanide (ปัจฉิมา, 2551)
พยาธิตัวกลมใช้ Fenbendazole (Mehlhom, 2001) ส่วนโคที่ติดเชื้อ T.evansi, T.theileri, Theileria spp. และ
B.bovis ควรรักษาด้วย Diminazene aceturate หรือ Imidocarb dipropionate สําหรับโคที่ติดเชื้อ A.marginale
ควรทําการรักษาด้วย Tetracycline (มานพ, 2540) เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ําปากพนังมีฝนตกชุก สภาวะ
แวดล้อมเอื้อต่อการเจริญของพยาธิและการติดต่อทั้งพยาธิภายในและภายนอกของสัตว์ รวมถึงระบบการเลี้ยงที่เป็น
แบบปล่อยให้แทะเล็มหญ้าตามธรรมชาติ จึงประสบปัญหาโรคพยาธิอยู่เป็นประจํา อีกทั้งมีแมลงที่เป็นพาหะของ
ปรสิตในเลือด ทําให้สตั ว์มีโอกาสติดโรคได้ง่าย ดังนั้นเกษตรกรจึงควรเน้นหนักถึงปัญหาเหล่านี้ ควรใช้ยาที่ออกฤทธิ์ใน
การกําจัดพยาธิใบไม้ในตับทุก 6 เดือน ดังที่ กิติกรณ์และคณะ (2544) รายงานว่าการถ่ายพยาธิโคกระบือปีละ 1 ครั้ง
ไม่เพียงพอที่จะลดการติดพยาธิแต่สามารถควบคุมอัตราการติดพยาธิให้คงที่ได้ การควบคุมและป้องกันพยาธิที่ได้ผลดี
ควรมีการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ โดยพยายามลดโอกาสที่สัตว์จะติดพยาธิให้มากที่สุด เช่น การใช้ยาถ่ายพยาธิในเวลาที่
เหมาะสม ให้ความสําคัญในการจัดการฟาร์มและทุ่งหญ้า โดยการหมุนเวียนทุ่งหญ้าให้สัตว์ลงกิน การจัดการลดสภาพ
น้ําขัง กั้นรั้วไม่ให้สัตว์ลงกินหญ้าในแหล่งน้ํา ควรกําจัดพาหะกึ่งกลางของพยาธิ เช่น หอยและแมลง โดยชีววิธี เช่น
เลี้ยงเป็ดในแหล่งน้ําเพื่อลดปริมาณหอยโดยวิธีธรรมชาติ(มาณวิกาและคณะ, 2531) สุมไฟไล่แมลง พ่นยากําจัดแมลงที่
ผลิตจากธรรมชาติทั้งบนตัวสัตว์และในคอก หมั่นทําความสะอาดคอกโดยการโกยมูลและฟางออกไปตากแดดเพื่อ
ทําลายตัวอ่อนของแมลงในแหล่งเพาะพันธุ์(จํานงจิตและคณะ, 2553) เพื่อจะช่วยลดโอกาสติดโรคสัตว์จะมีสุขภาพ
แข็งแรงตลอดจนสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ส่งผลให้มีการเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อํานวยความสะดวกและประสานงานกับ
เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยาและสารสนเทศ ที่เก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ และ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปรสิตวิทยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ที่ช่วยดําเนินการในห้องปฏิบัติการ
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ภัยน้ําท่วมกับโรคติดเชื้อ :โรคเลปโตสไปโรซิส
Leptospirosis เชื้อนี้สามารถพบได้ในสุนัข สุนัขจิ้งจอก สัตว์เลี้ยงในบ้าน แต่พบมากในหนูซึ่งสามารถแพร่
เชื้อออกมาได้โดยที่ตัวมันไม่เป็นโรค
สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Leptospira interogans เป็นเชื้อแบคทีเรียมี 16 serogroup เชื้อที่เป็นสาเหตุในกรุงเทพ คือ
bataviae และ javanica ส่วนในภูมิภาคเป็น akiyami,icterohemorrhagia มักจะพบการระบาดในเดือนตุลาคม
และพฤศจิกายน เนื่องจากเป็นฤดูฝนต่อหนาว มีน้ําขัง
การติดต่อ สัตว์ที่นําเชื้อได้แก่ พวกสัตว์แทะ เช่น หนู โดยเฉพาะ หนูนา หนูพุก รองลงมาได้แก่ สุนัข วัว ควาย สัตว์
พวกนี้เก็บเชื้อไวในไตเมื่อหนูปัสสาวะเชื้อจะอยู่ในน้ําหรือดิน เมื่อคนสัมผัสเชื้อซึ่งอาจจะเข้าทางแผล เยื่อบุในปากหรือ
ตา บางรายงานระบุผิวหนังปกติเชื้อก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ คนรับเชื้อได้ 2 วิธี
• ทางตรง โดยการสัมผัสสัตว์ที่นําเชื้อ ระหว่างสัตว์ต่อสัตว์ หรือคนต่อคนโดยเพศสัมพันธ์
• ทางอ้อม โดยเชื้อที่ปนในน้ํา ในดิน เข้าสู่คนทางผิวหนัง หรือเยื่อบุ ที่ตา ปาก จมูก
อาการที่สําคัญหลังจากได้รับเชื้อ 10-26 วันโดยเฉลี่ย 10 วันผู้ป่วยก็จะเกิดอาการของโรคซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ระยะ
ระยะเชื้อเข้ากระแสเลือด Leptospiremic เมื่อเชื้อเข้าร่างกายจะเข้าสู่กระแสเลือด ผู้ป่วยจะมีอาการดังนี้ คือ ผู้ป่วย
จะมี อ าการปวดศี ร ษะทั นที มั ก จะปวด บริ เ วณหน้ า ผาก หรือ หลัง ตา บางรายปวดบริ เ วณขมั บทั้ ง สองข้ า ง ปวด
กล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะบริเวณ ขา เอว เวลากด หรือจับจะปวดมาก ไข้สูงร่วมกับหนาวสั่น อาการต่างๆอาจอยู่ได้ 47 วัน นอกจากอาการดังกล่าวผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน บางรายมีอาการถ่ายเหลว ปวดท้อง การ
ตรวจร่างกายในระยะนี้ที่สําคัญจะตรวจพบ ผู้ป่วยตาแดง มีน้ําตาหรือขี้ตาไหล คอแดง มีจ้ําเลือดตามผิวหนัง บางราย
มีผื่นตามตัว ระยะร่างกายสร้างภูมิ ระยะนี้ถ้าเจาะเลือดจะพบภูมิต่อเชื้อเพิ่ม ผู้ป่วยจะมีไข้ขึ้นใหม่ ปวดศีรษะ คอแข็งมี
การอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง
การวินิจฉัย จากประวัติการสัมผัสโรค และตรวจร่างกายเมื่อแพทย์สงสัยแพทย์จะตรวจ CBC การตรวจเลือดทั่วไป จะ
พบว่าเม็ดเลือดขาวเพิ่ม บางรายเกร็ดเลือดต่ํา ตรวจปัสสาวะ พบเม็ดเลือดแดง ไข่ขาวในปัสสาวะรวมทั้งพบน้ําดี
bilirubin ในปัสสาวะ ตรวจการทํางานของตับ พบการอักเสบของตับโดย จะมีค่า SGOT,SGPT สูงขึ้น ในรายที่รุนแรง
การทํางานของไตจะเสื่อม ค่า Creatinin,BUN จะเพิ่มขึ้น การเพาะเชื้อจากเลือดสามารถเพาะได้ในระยะแรกของโรค
การตรวจทางภูมิคุ้มกัน สามารถตรวจพบหลังการติดเชื้อ 2 สัปดาห์
การรักษา ควร ให้ยา penicillin, tetracyclin, streptomycin,erythromycin เป็นยาที่ใช้ได้ผลในโรคนี้ และควรจะ
ไดรับยาภายใน 4-7 วันหลังเกิดอาการของโรค การได้รับน้ําและเกลือแร่อย่างเพียงพอ
http://www.bangkokhealth.com/index.php/Infectious/1142--leptospirosis.html
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542
ไปรษณียวังทอง

เหตุขัดของทีน่ ําจายผูรับไมได
0 จาหนาไมชัดเจน
0 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
0 ไมยอมรับ
0 ไมมีผูรับตามจาหนา
0 ไมมารับภายในกําหนด
0 ตาย
0 เลิกกิจการ
0 ลาออก
0 ยาย ไมทราบทีอ่ ยูใหม
0 เลขทับมีไมถึง
0 บานรือ้ ถอน
0 เลขขาดหายไป
0 อื่นๆ …………………….
ลงชือ่ ……………………….
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