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บทบรรณาธิการ  

จุ ลสารมหา ’ลั ยแพะฉบับนี้ เ ป็นฉบับที่  3 
ประจ าปีที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อระหว่างคลินิกสัตว์
เคี้ยวเอื้อง โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทุกท่าน เพื่อที่น าเอาองค์
ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนตัวอย่าง
ฟาร์มแพะของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ การแปรรูป
และการตลาดแพะ มาน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

การส ารวจชนิดของปรสิตในเลือด ปรสิตภายนอก และ
ในทางเดินอาหารที่พบในแพะพ้ืนที่ลุ่มแมน่้ าปากพนัง 

Survey of Species of Blood parasites, external 
parasites and internal parasites of Goats in 

Pakpanang River Basin  

 เรื่องโรคปรสิตในเลือด ปรสิตภายนอก และ
หนอนพยาธิในทางเดินอาหารเป็นปัญหาที่ส าคัญในการ
เลี้ยงแพะ เนื่องจากท าให้เกิดอาการรุนแรงกว่าในโค 
กระบือ โดยส่งผลต่อสุขภาพ ประสิทธิภาพการผลิต อาจ
ท าให้สัตว์ตายได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี การ
ส ารวจชนิดของปรสิตในเลือด ปรสิตภายนอก และ
หนอนพยาธิในทางเดินอาหารที่พบในแพะของพื้นที่ลุ่ม
แม่น้ าปากพนัง ที่อยูในเขตอ าเภอปากพนัง อ าเภอหัวไทร 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอชะอวด อ าเภอจุฬาภรณ
อ าเภอรอนพิบูลย อ าเภอพระพรหม พื้นที่บางส่วนของ
อ าเภอลานสกา และอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  

การส ารวจชนิดของปรสิตในเลือดโดยสุ่มเก็บ
ตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดด าบริเวณคอ และเก็บ
ตัวอย่างปรสิตบริเวณต าแหน่งต่างๆจากแพะด้วยวิธี 
Scottape technique, skin scraping โดยเก็บจาก
จ านวนแพะทั้งหมด 383 ตัวอย่าง  

การส ารวจชนิดและปริมาณไข่พยาธิในทางเดิน
อาหารแพะจะสุ่มเก็บตัวอย่างอุจจาระจากจ านวนแพะ
ทั้งหมด 361 ตัว โดยแพะส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 
2 เดือนถึง 10 ปี ลักษณะในการเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นการ
เลี้ยงแบบยืนคอก ผสมปล่อยแปลง ไม่มีป้องกันสัตว์พาหะ
ต่างๆ เช่น เหลือบ ยุง เป็นต้น ส าหรับบางฟาร์มที่มีการ
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เลี้ยงแบบปล่อยแปลงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแปลงหญ้า ใน
ส่วนของการให้อาหาร จะได้รับ 2 มื้อต่อวัน ตัวอย่างชนิด
อาหาร เช่น อาหารส าเร็จรูป  ในส่วนของอาหารหยาบ
จ านวน 2 มื้อต่อวันเป็นปริมาณ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหญ้า
สด ลักษณะการให้อาหารท าโดยการใส่รางอาหารหรือถัง 
แหล่งน้ ากินส าหรับแพะมาจากแหล่งน้ าบาดาล แพะส่วน
ใหญ่จะได้รับการถ่ายพยาธิมาแล้ว โดยใช้ยาถ่ายพยาธิ 
Ivermectin 

ผลการตรวจตั วอย่ า ง เลื อดซึ่ งย้ อมด้ วยสี 
Giemsa’s พบปรสิตในเลือด ชนิดพยาธิตัวกลมในกระแส
เลือด Microfilaria  ร้อยละ 0.78 (3/383) และผลการ
ตรวจพบปรสิตภายนอกจากฟาร์มแพะทั้งหมด 33 ฟาร์ม  

ปรสิตภายนอก จ านวน ร้อยละการ
ติดปรสิต 

เหาปากกัด (Bovicola 
caprae) 

255/383 66.67 

เหาปากดูด (Linognathus 
stenopsis) 

162/383 42.42 

เห็บ (Haemaphysalis spp.) 46/383 12.12 

หมัด (Ctenocephalides felis) 11/383 3.03 

ยุง Aedes spp.และ 
Mansonia spp. 

174/383 45.45 

ไรขี้เรื้อนแห้ง (Chorioptes 
bovis) 

11/383 3.03 

ตารางที่ 1 แสดงการตรวจพบปรสิตภายนอกจากแพะ
ทั้งหมด 383 ตัวอย่าง 

ผลการตรวจตัวอย่างอุจจาระแพะทั้งสิ้น 361 
ตัวอย่าง พบพยาธิจ านวน 307 ตัวอย่าง (85%) และร้อย
ละของการติดหนอนพยาธิในทางเดินอาหารชนิดต่างๆ  

 
ปรสิตในทางเดินอาหาร จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มพยาธติัวกลม 
พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides spp.) 122/361 34 

พยาธิแส้ม้า (Trichuris spp.) 27/361 7.7 
พยาธิตัวกลมกลุ่ม Nematodilus spp. 160/361 44.4 
กลุ่มพยาธติัวแบน 

พยาธิตัวตืด (Moniezia spp.) 1/361 0.3 

กลุ่มพยาธิใบไม ้
พยาธิใบไม้ในกระเพาะรูเมน 
(Paramphistomum spp.) 

24/361 6.9 

พยาธิใบไม้ในตับอ่อน (Erythrema 
panceaticum) 

1/361 0.3 

กลุ่มโปรโตซัว 
เช้ือบิด (Coccidia oocyte) 65/361 18.2 

ตารางที่ 2 แสดงการตรวจพบปรสิตในทางเดินอาหารจาก
แพะทั้งหมด 361 ตัวอย่าง 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบชนิดของ
ปรสิตในเลือด ปรสิตภายนอกและหนอนพยาธิในทางเดิน
อาหารที่พบในแพะของพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง และเป็น
แนวทางแก้ปัญหา ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค
ปรสิต เพื่อท าให้มีการเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ า
ปากพนังต่อไป 

 อ้างอิง 
 จตุรพัฒน์ ค าแป้น ปรเมษฐ์ เรืองสุข ปภัสพงศ์ 
สวนกูล ภรณ์ทิพย์ ทองมณี โสภิดา พุทธะสุภะ และมรกต 
แสงรุ่ง. 2560. การส ารวจชนิดของปรสิตในเลือดและ
ปรสิตภายนอกที่พบในแพะของพื้นที่ลุ่มแม่น้ าปากพนัง 
จั งหวัดนครศรี ธรรมราช .  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่), นครศรีธรรมราช 
 ปฐมา จันทร์แดง พลอยรุ้ง คงคาวงศ์ อรรถพงศ์ 
บุญสม ภรณ์ทิพย์ ทองมณี โสภิดา พุทธะสุภะ และมรกต 
แสงรุ่ง. 2560. การส ารวจชนิดของปรสิตในทางเดิน
อาหารที่พบในแพะของพื้นที่ลุ่มแม่น้ าปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(ทุ่งใหญ่), นครศรีธรรมราช  
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