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บทคัดย่อ 
 

ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2554 เก็บตัวอย่างอุจจาระสุกร จากกลุ่มสุกรพ่อแม่พันธ์ุและสุกรขุนที่มี
อายุระหว่าง 2 เดือนถึง 4 ปี จํานวน 565 ตัวอย่าง จาก 87 ฟาร์ม ประกอบด้วย อําเภอเมือง 70 ตัวอย่าง จาก 9 
ฟาร์ม, ท่าวังผา 180 ตัวอย่าง จาก 35 ฟาร์ม, ปัว 230 ตัวอย่าง จาก 31 ฟาร์ม, เวียงสา 45 ตัวอย่าง จาก 1 ฟารม์ 
และบ้านหลวง 40 ตัวอย่าง จาก 11 ฟาร์ม นําอุจจาระสุกรมาตรวจหาชนิดของไข่พยาธิ และเช้ือบิดด้วยวิธี 
Flotation technique และตรวจหาเช้ือคริปโตสปอริเดียม (Cryptosporidium spp.) โดยวิธี Modified Ziehl- 
Neelsen staining พบความชุกของการติดปรสิตภายใน 57.2% (323/565) โดยตรวจพบไข่พยาธิตัวกลมในทางเดิน
อาหาร (GI nematode) 34.7% (196/565), เช้ือบิด (Eimeria spp./Isospora spp.) 25.7% (145/565), ไข่พยาธิ
แส้ม้า (Trichuris suis) 11.5% (65/565), ไข่พยาธิไส้เดือน (Ascaris suum) 11.0% (62/565), เช้ือคริปโตสปอ
ริเดียม 2.7% (15/565) และ ไข่พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides ransomi) 2.5% (14/565) ในขณะท่ีความชุกระดับ
ฟาร์มของทั้งจังหวัดสูงถึง 93.1% (81/87) พบว่าอําเภอเมืองมีความชุกในระดับฟาร์ม 100% (9/9) รองลงมาคือ ท่า
วังผา 94.3% (33/35), ปัว 93.5% (29/31) , บ้านหลวง 90.9% (10/11), และ เวียงสา 0% (0/1) ผลการวิเคราะห์
ปัจจัยเส่ียงที่มีผลต่อการติดปรสิตภายในในระดับฟาร์ม พบว่าฟาร์มท่ีไม่มีสัตวแพทย์คอยดูแล และให้คําแนะนํา เป็น
ปัจจัยท่ีสําคัญในการตรวจพบปรสิตภายในในสุกร 
 
คําสําคัญ: ความชุก ปัจจัยเส่ียง ปรสิตภายใน สุกร จังหวัดน่าน 
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บทนํา 
  

 ปรสิตในทางเดินอาหารของสุกรเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อผู้เล้ียงสุกรเป็นอย่างมาก 
เพราะนอกจากจะทําอันตรายโดยตรงต่อสุขภาพสุกรแล้ว ยังทําให้อัตราแลกเน้ือตํ่า นํ้าหนักตัวลดลง ภูมิต้านทานต่อ
โรคลดลง ส่งผลให้สุกรไวต่อการติดเช้ือแทรกซ้อนจากโรคติดเช้ือแบคทีเรีย และไวรัสชนิดอ่ืน อีกท้ังยังทําความ
เสียหายต่อคุณภาพซากสุกร (สุภรณ์, 2525; Roepstorff, et al., 1998; Joachim, et al., 2001; Weng, et al., 
2005) นอกจากน้ียังทําให้เกษตรกรเสียรายได้จากการขายซากสุกรที่ไม่มีคุณภาพ รวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายในการถ่าย
พยาธิ และควบคุมโรคแทรกซ้อนที่เกิดข้ึน ปรสิตในทางเดินอาหารของสุกรที่สําคัญ ได้แก่ หนอนพยาธิ เช่น พยาธิ
ไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย พยาธิแส้ม้า และโปรโตซัว เช่น เช้ือบิด และ เช้ือคริปโตสปอริเดียม สําหรับเช้ือ คริปโตสปอ
ริเดียมสามารถก่อให้เกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ผ่านการกินโอโอซิสต์ของเช้ือเข้าไป และเป็นสาเหตุสําคัญทํา
ให้เกิดอุจจาระร่วงในลูกสัตว์อายุน้อย โดยอาจทําให้ถึงตายได้ (มานพ, 2545) อาการที่พบในคนที่ติดเช้ือคริปโตสปอ
ริเดียม มีต้ังแต่ไม่แสดงอาการจนถึงมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง (นิมิตร, 2546) สุกรติดปรสิตในทางเดินอาหารผ่าน
ทางการกินไข่พยาธิ ตัวอ่อนพยาธิหรือเช้ือบิดระยะติดต่อที่ปนเป้ือนบริเวณพื้นคอก ตัวอ่อนระยะติดต่อของปรสิตบาง
ชนิด เช่น พยาธิเส้นด้าย สามารถไชผ่านทางผิวหนัง นอกจากน้ีลูกสุกรยังติดปรสิตภายในได้จากการกินนํ้านมแม่หรือ
ผ่านทางรก (มานพ และสุภรณ์, 2523)   

ปัจจุบันการเล้ียงสุกรในประเทศไทยมีรูปแบบเปล่ียนไป พบว่าจํานวนผู้เล้ียงสุกรรายย่อยมีปริมาณลดลง ในทาง
กลับกันมีการเล้ียงสุกรแบบระบบอุตสาหกรรมที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่มากข้ึน โดยมุ่งเน้นการจัดการฟาร์มและระบบควบคุม
ทางชีวภาพ (biosecurity) ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สุกรติดเช้ือโรคต่างๆ รวมท้ังติดเช้ือปรสิตภายในลดลง แต่ในฟาร์มของผู้
เล้ียงสุกรรายย่อยท่ีมีการจัดการฟาร์มไม่ดีพอ การติดเช้ือปรสิตภายในยังคงเป็นปัญหาสําคัญ อย่างไรก็ตามข้อมูลการสํารวจ
หาความชุกของการติดปรสิตภายในของสุกรในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือมีค่อนข้างน้อย จากรายงานของ
ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ (2553) พบว่าจํานวนเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนบน ในส่วนรับผิดชอบ
ของสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 คิดเป็น 29.9% ของเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรท้ังประเทศ โดยจังหวัดน่านเป็นจังหวัด
ที่มีเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรสูงสุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ คิดเป็น 4.1% ของเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรท้ังประเทศ  และส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรายย่อย มีการเล้ียงสุกรแบบหลังบ้านท่ีมีระบบการจัดการฟาร์มและการสุขาภิบาลฟารม์ที่ไม่ดีเท่าท่ีควร (อ้อม
ฤทัย และเพ็ญพร, 2552) ทําให้สุกรที่เล้ียงในพื้นที่จังหวัดน่านมีความเส่ียงสูงต่อการติดปรสิตภายใน จากการศึกษาปัจจัย
เส่ียงท่ีมีผลต่อการติดปรสิตภายในสุกรท่ีเมืองชงคิง (Chongqing) ประเทศจีน พบว่า การจัดการฟาร์มท่ีแตกต่างกันในแต่ละ
ฟาร์ม ฤดูกาล และอายุของสุกร เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการติดปรสิตภายในสุกร (Lai et al., 2011) วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครั้งน้ีเพื่อหาความชุกและปัจจัยเส่ียงของการติดปรสิตภายในในสุกรที่เล้ียงในจังหวัดน่าน เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการหาแนวทางป้องกันและควบคุมการติดปรสิตภายในสุกรในพื้นท่ีจังหวัดน่าน โดยเน้นการควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ี
เป็นสาเหตุสําคัญของการติดปรสิตภายในสุกร  
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อุปกรณ์และวิธีการ 
 

การเก็บตัวอย่าง 
 ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2554 เก็บตัวอย่างอุจจาระสุกร จากกลุ่มสุกรขุนและสุกรพ่อแม่พันธ์ุ
ที่มีช่วงอายุระหว่าง 2 เดือนถึง 4 ปี จํานวน 565 ตัวอย่าง จาก 87 ฟาร์ม ประกอบด้วย อําเภอเมือง 70 ตัวอย่าง 
จาก 9 ฟาร์ม, อําเภอท่าวังผา 180 ตัวอย่าง จาก 35 ฟาร์ม, อําเภอปัว 230 ตัวอย่าง จาก 31 ฟาร์ม, อําเภอเวียงสา 
45 ตัวอย่าง จาก 1 ฟาร์ม และอําเภอบ้านหลวง 40 ตัวอย่าง จาก 11 ฟาร์ม ในพื้นท่ีจังหวัดน่าน  โดยแบ่งเป็นฟาร์ม
ที่มีจํานวนสุกรน้อยกว่า (<) 30 ตัว จํานวน 67 ฟาร์ม และฟาร์มท่ีมีจํานวนสุกรมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) 30 ตัว 
จํานวน 20 ฟาร์ม (Table 1) เน่ืองจากคณะผู้วิจัยต้องการศึกษาความสัมพันธ์ต่อการติดปรสิตภายในสุกรต่อขนาด
ฟาร์ม แต่เน่ืองจากเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรส่วนใหญ่ในจังหวัดน่านเป็นเกษตรกรรายย่อย มีการเล้ียงสุกรแบบหลังบ้านท่ี
เล้ียงสุกรต้ังแต่ 1 - 20 ตัว และมีจํานวนน้อยที่เล้ียงสุกรเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ทําให้ไม่สามารถแบ่งตามมาตรฐานฟาร์ม
เล้ียงสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2542 (กองสัตวรักษ์, 2542) อุจจาระที่เก็บได้นําไปแช่ที่อุณหภูมิ 4 oC หรือแช่ใน
นํ้าแข็งระหว่างการขนส่ง จากน้ันทําการตรวจอุจจาระท่ีห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อ
ตรวจหาชนิดของไข่พยาธิ และเช้ือบิดในทางเดินอาหารโดยวิธีลอยตัว (Flotation method) (Sloss, et al., 1994)  
และตรวจหาเช้ือคริปโตสปอริเดียม โดยวิธี Modified Ziehl- Neelsen staining (Ash and Orihel, 1987) 

สัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มท้ัง 87 ฟาร์ม ที่ดําเนินการเก็บตัวอย่าง เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน และปัจจัยต่างๆที่คาดว่าจะ
มีผลต่อการติดปรสิตภายในในสุกร ได้แก่ ขนาดฟาร์ม อายุ เพศ พันธ์ุสุกร การจัดการฟาร์ม ลักษณะคอก (คอกเปิด หรือ
คอกปิด) ลักษณะพื้นคอก การใช้ส่ิงปูรอง ลักษณะอาหารท่ีใช้เล้ียงสุกร การให้นํ้า การใช้นํ้ายาฆ่าเช้ือ การถ่ายพยาธิ     
การแยกเล้ียงสุกรเพื่อสังเกตอาการก่อนนําเข้าฟาร์ม (Quarantine) การชําแหละสุกรภายในฟาร์ม การเล้ียงไก่ การเล้ียง
สัตว์เล้ียง เช่น สุนัขและแมว การพบหนูภายในฟาร์ม และการได้รับบริการให้คําแนะนํา และรักษาจากสัตวแพทย์ เป็นต้น 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์หาความชุกของการติดปรสิตภายในสุกรโดยถือว่าสุกรท่ีติดปรสิตภายในต้ังแต่ 1 ชนิดข้ึนไปเป็นสุกร
ที่ให้ผลบวก เทียบกับสุกรท้ังหมดท่ีทําการตรวจ ส่วนความชุกระดับฟาร์ม(herd prevalence) พิจารณาจากการตรวจ
พบสุกรในฟาร์มอย่างน้อย 1 ตัวติดปรสิตภายใน ถือว่าฟาร์มน้ันให้ผลบวก เทียบกับฟาร์มทั้งหมดที่ทําการตรวจ  

วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงในการติดปรสิตภายในระดับฟาร์ม จากแบบสอบถามเจ้าของฟาร์มเก่ียวกับปัจจัยต่างๆท่ี
อาจมีผลต่อการตรวจพบปรสิตภายในสุกรแต่ละฟาร์ม และนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่า Odds ratio (OR) ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% [95% confidence intervals (CIs)] โดยวิธี univariate analysis โดยโปรแกรมสําเร็จรูป Epi 
InfoTM7 (Centers for Disease Control and Prevention, 2011) 

การแปลผล พิจารณาจากค่า p value และ 95% CIs  โดยถ้าค่า p value < 0.05 และ 95% CIs  อยู่
ในช่วงมากกว่า 1 ถือว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ถ้าค่า p value > 0.05 และ 95% CIs  อยู่ในช่วงระหว่าง 1 ถือว่าไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาค่า p value และ 95% CIs  แล้วพบว่ามีนัยสําคัญ จากน้ันจึงดูค่า Odds ratio (OR) 
โดยถ้าค่า OR มากกว่า 1 ถือว่าปัจจัยน้ันเป็นปัจจัยเส่ียง ในขณะท่ีถ้าค่า OR น้อยกว่า 1 ปัจจัยน้ันเป็นปัจจัยป้องกัน 
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Table 1  Numbers of selected farms and pigs in Nan province 
 

Small farm (pigs < 30)  Large farm (pigs ≥30)  Total 
Districts No. of 

farm 
No. of pigs  No. of farm No. of pigs  No. of 

farm 
No. of 
pigs 

Mueang  
Tha Wang Pha 

Pua 
Wiang Sa  
Ban Luang 

5 
32 
19 
- 

11 

31 
133 
131 
- 

40 

 4 
3 
12 
1 
- 

39 
47 
99 
45 
- 

 9 
35 
31 
1 
11 

70 
180 
230 
45 
40 

Total 67 335  20 230  87 565 
 

ผล 
 

 จากการตรวจตัวอย่างอุจจาระสุกรจํานวน 565 ตัวอย่าง พบความชุกของการติดปรสิตภายใน 57.2% (323/565) 
โดยตรวจพบปรสิตภายในชนิดต่าง เๆรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ไข่พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร 34.7% (196/565), เช้ือ
บิด 25.7% (145/565), ไข่พยาธิแส้ม้า 11.5% (65/565), ไข่พยาธิไส้เดือน 11.0% (62/565), เช้ือคริปโตสปอริเดียม 2.7% 
(15/565) และ ไข่พยาธิเส้นด้าย 2.5% (14/565)  ดัง Table 2 เม่ือพิจารณาความชุกของการติดปรสิตภายใน ช่วงอายุ 2-6 
เดือน, 7-12 เดือน, 13-24 เดือน และมากกว่า 24 เดือน พบว่าสุกรท่ีมีช่วงอายุ 7-12 เดือน ติดปรสิตภายในสูงสุด 81.3% 
(39/48) รองลงมาคือ สุกรช่วงอายุมากกว่า 24 เดือน 70.0% (21/30), 13-24 เดือน 63.4% (52/82) และ 2-6 เดือน 52.1% 
(211/405)  โดยภาพรวมสุกรในทุกช่วงอายุพบการติดไข่พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารสูงสุด รองลงมาพบการคือติดเช้ือบิด 
พยาธิแส้ม้า และพยาธิไส้เดือนตามลําดับ ในขณะที่พบไข่พยาธิเส้นด้าย 3.5% (14/405) ในสุกรช่วงอายุ 2-6 เดือน เท่าน้ัน 
และพบเช้ือคริปโตสปอริเดียมในสุกรช่วงอายุ 2-6 เดือน 3.5% (14/405) และสุกรช่วงอายุ 7-12 เดือน 2.1% (1/48) ดัง 
Table 3 ส่วนการติดปรสิตภายในระดับฟาร์ม (herd prevalence) พบความชุกระดับฟาร์มของทั้งจังหวัดสูงถึง 93.1% 
(81/87) โดยอําเภอเมืองมีความชุกในระดับฟาร์มสูงสุด 100 % (9/9) รองลงมาคือ อําเภอท่าวังผา 94.3% (33/35) อําเภอ
ปัว 93.5% (29/31) อําเภอบ้านหลวง 90.9% (10/11) และ อําเภอเวียงสา 0% (0/1) และเมื่อพิจารณาความชุกระดับฟาร์ม
จากขนาดฟาร์มที่เล้ียงสุกรน้อยกว่า 30 ตัว และ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ตัว พบความชุกระดับฟาร์ม 92.5% (62/67) และ 
95%(19/20) ตามลําดับ (Table 4) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์มที่ตรวจพบปรสิตภายใน และปัจจัย
ที่คาดว่าจะมีผลต่อการติดปรสิตภายในทางเดินอาหารของสุกร โดย univariate analysis (Table 5) พบว่า ฟาร์มที่ไม่มี  
สัตวแพทย์คอยดูแลและให้คําแนะนํา (OR = 9.464, p = 0.026) เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตรวจพบปรสิตภายใน
สุกร ในขณะที่ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ฟาร์มท่ีมีจํานวนสุกร < 30 ตัว และฟาร์มท่ีมีจํานวนสุกร ≥ 30 ตัว การเล้ียงสุกรแบบฟารม์
เปิด และปิด ภาชนะใส่นํ้าแบบราง และดูดจากก๊อก (nipple) ฟาร์มท่ีมีการเล้ียงสุกรบนพื้นดิน การใช้วัสดุปูรองในคอกสุกร 
การให้อาหารเหลือจากการบริโภค การใช้นํ้ายาฆ่าเช้ือแช่รองเท้าบูทก่อนเข้าฟาร์ม การใช้นํ้ายาฆ่าเช้ือล้างทําความสะอาด
คอกสุกร การใช้ยาถ่ายพยาธิ การแยกเล้ียงสุกร ใหม่ก่อนเข้าฟาร์ม (Quarantine) การชําแหละสุกรในบริเวณฟาร์ม การเล้ียง
สัตว์ปีกบริเวณฟาร์มการเล้ียงสุนัขบริเวณฟาร์ม และ การพบหนูบริเวณฟาร์ม พบว่าปัจจัยเหล่าน้ีไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตรวจพบปรสิตภายในสุกร  (p>0.05) 
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Table 2  Distribution of swine internal parasites in different districts in Nan province 
 

% of infected pigs (Number of infected pigs / Total number of pigs) 
Districts 

Ascaris suum 
Strongyloides
ransomi 

Trichuris suis 
GI  

nematode 
Eimeria spp./ 
Isospora spp.  

Cryptosporidium 
spp. 

Total 

Mueang  14.3 (10/70) 1.4 (1/70) 12.9 (9/70) 27.1 (19/70) 28.6 (20/70) 1.4 (1/70) 62.9 (44/70) 
Tha Wang Pha 19.4 (35/180) 5.0 (9/180) 14.4 (26/180) 48.9 (88/180) 26.1 (47/180) 4.4 (8/180) 70 (126/180) 

Pua 6.1 (14/230) 0.9 (2/230) 12.6 (29/230) 26.5 (61/230) 24.8 (57/230) 2.6 (6/230) 51.7 (119/230) 
Wiang Sa 0 (0/45) 0 (0/45) 0 (0/45) 0 (0/45) 0 (0/45) 0 (0/45) 0 (0/45) 
Ban Luang 7.5 (3/40) 5.0 (2/40) 2.5 (1/40) 70 (28/40) 52.5 (21/40) 0 (0/40) 85 (34/40) 

Total 11.0 (62/565) 2.5 (14/565) 11.5 (65/565) 34.7 (196/565) 25.7 (145/565) 2.7 (15/565) 57.2 (323/565) 

 
 
 
Table 3  Distribution of internal parasites in different age groups of  swine in Nan province 
 

% of infected pigs (Number of infected pigs / Total number of pigs) 
Age 

(month) Ascaris suum 
Strongyloides 
ransomi 

Trichuris suis GI  nematode 
Eimeria spp./ 
Isospora spp. 

Cryptosporidium 
spp. 

Total 

2 - 6 13.3 
(54/405) 

3.5 (14/405) 13.6 (55/405) 29.6 
(120/405) 

19.3 (78/405) 3.5 (14/405) 52.1 
(211/405) 

7 - 12 6.3 (3/48) 0 (0/48) 8.3 (4/48) 50 (24/48) 50 (24/48) 2.1 (1/48) 81.3 (39/48) 
13 - 24 4.9 (4/82) 0 (0/82) 4.9 (4/82) 45.1 (37/82) 37.8 (31/82) 0 (0/82) 63.4 (52/82) 
> 24 3.3 (1/30) 0 (0/30) 6.7 (2/30) 50.0 (15/30) 40.0 (12/30) 0 (0/30) 70 (21/30) 
Total 11.0 (62/565) 2.5 (14/565) 11.5 (65/565) 34.7 (196/565) 25.7 (145/565) 2.7 (15/565) 57.2 (323/565) 
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Table 4  Herd prevalence of swine internal parasites in different districts in Nan province 
 

Small farm (pigs < 30) Large farm (pigs ≥ 30) Total 
Districts No. of  

farm 
% (no. of infected 

farm / total) 
No. of  
farm 

% (no. of infected 
farm / total) 

No. of  
farm 

% (no. of infected 
farm / total) 

Mueang  
Tha Wang Pha 

Pua 
Wiang Sa  
Ban Luang 

5 
32 
19 
0 
11 

100 (5/5) 
93.8 (30/32) 
 89.5 (17/19) 

0 
90.9 (10/11) 

4 
3 
12 
1 
0 

100 (4/4) 
100 (3/3) 

100 (12/12) 
 0 (0/1) 

0 

9 
35 
31 
1 
11 

100 (9/9) 
94.3 (33/35) 
93.5 (29/31) 

0 (0/1) 
90.9 (10/11) 

Total 67 92.5 (62/67)a 20  95 (19/20)a 87 93.1 (81/87) 
 

Remark:  Between small farm and large farm, same superscripts indicate no statistically significant difference 
              (p > 0.05). 
 
 
Table 5  Univariate analysis of factors associated with internal parasite among farm by  
            a cross sectional study in Nan province 
 

Variable factors Odds ratio (95%CI) p value 
Herd size (pigs < 30 vs. pigs ≥ 30) 0.653 (0.013 – 6.401) 1.0 
Type of enclosure (Open  vs. Close) 0.653 (0.013 – 6.401) 1.0 
Water delivery (Tray vs Nipple) 3.804 (0.425 – 34.048) 0.394 
Deworming program 0.946 (0.163 – 5.497) 1.0 
Floor  (ground level)  0.513 (0.088 – 2.956) 0.677 
Feeding with scrap  Undefined 0.590 
Bedding  0.329 (0.032 – 3.380) 0.357 
No veterinarian services  9.464 (1.054 – 85.0198) 0.026 
Quarantine new pig  1.531 (0.291 – 8.063) 0.681 
Pet in farm  0.625 (0.108 – 3.608) 0.692 
Poultry in farm 3.550 (0.574 – 21.953) 0.191 
Rat in farm  2.629 (0.455 – 15.178) 0.401 
Cleaning pens by disinfectant  0.700 (0.119 – 4.104) 0.653 
Disinfectant bath for boots  3.850 (0.360 – 41.214) 0.307 
Slaughter pig in farm  1.045 (0.113 – 9.648) 1.0 
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วิจารณ์ 
 

จากการตรวจตัวอย่างอุจจาระสุกรในพื้นท่ีจังหวัดน่าน พบความชุกของการติดปรสิตภายในสุกรรายตัว 57.2% 
และความชุกระดับฟาร์ม (herd prevalence) ของการติดปรสิตภายในท้ังจังหวัด 93.1%  โดยฟาร์มท่ีเล้ียงสุกรน้อย
กว่า 30 ตัว พบความชุกระดับฟาร์ม 92.5% ส่วนฟาร์มท่ีเล้ียงสุกรมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ตัว มีค่าความชุกระดับฟาร์ม 
95% ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของอ้อมฤทัย และเพ็ญพร (2552) ท่ี
ทําการศึกษาการเล้ียงสุกรแบบฟาร์ม และปล่อยทุ่งในจังหวัดน่าน พบความชุกของการติดปรสิตภายในสุกรรายตัวสูงถึง 
93.11% บ่งช้ีถึงสภาวะการติดปรสิตสูงในการเล้ียงทั้ง 2 แบบ เน่ืองจากเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ฟาร์ม เช่น การถ่ายพยาธิ และการกําจัดมูลสุกรที่ยังไม่ดีพอ แต่ค่าความชุกจากการศึกษาครั้งน้ีสูงกว่าที่วชิราภรณ์ และ
ชัชวาลย์ (2554) ได้ทําการสํารวจสภาวะโรคปรสิตทางเดินอาหารในสุกรจังหวัดสุรินทร์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2552 - 
เมษายน 2553 ซ่ึงพบความชุกของสุกรติดปรสิตภายในรายตัว 7.76% และความชุกระดับฟาร์ม 41.7% ท้ังน้ีอาจเกิด
จากวิธีการจัดการฟาร์มที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยระบบการเล้ียงสุกรส่วนใหญ่ในจังหวัดน่านเป็นการเล้ียงแบบ
หลังบ้านที่มีการเล้ียงแบบด้ังเดิม (อ้อมฤทัย และเพ็ญพร, 2552) ทําให้สุกรท่ีติดปรสิตภายในมีโอกาสเป็นตัวแพร่ปรสิต
ภายในสู่สุกรตัวอ่ืนในคอกเดียวกัน เน่ืองจากช่องทางหลักของการติดปรสิตภายในคือ การกินไข่พยาธิหรือเช้ือบิดระยะ
ติดต่อท่ีปนเป้ือนอยู่ตามส่ิงแวดล้อม (สุภรณ์, 2525) ซึ่งต่างจากระบบการเล้ียงสุกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ส่วนใหญ่เป็น
แบบเข้าออกพร้อมกันหมด (all-in all-out) และมีเพียงบางส่วนมีการเล้ียงแบบต่อเน่ือง (วชิราภรณ์ และชัชวาลย์, 
2554) ทําให้ตัดวงจรของการติดปรสิตภายใน และลดโอกาสในการติดปรสิตภายในจากสุกรต่างฝูง  

จากผลการตรวจอุจจาระสุกรรายตัว  พบไข่พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารสูงสุด 34.7% รองลงมาคือเช้ือบิด 
25.7% ส่วนความชุกของสุกรติดพยาธิแส้ม้า และพยาธิไส้เดือน มีค่าใกล้เคียงกัน คือ 11.5% และ 11.0% ตามลําดับ 
สอดคล้องกับที่ Matsubayashi และคณะ (2009) ได้ทําการสํารวจปรสิตภายในของสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ท่ีจังหวัดโอซาก้า 
ประเทศญ่ีปุ่น พบความชุกของสุกรที่ติดปรสิตท้ัง 2 ชนิด มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน อาจเกิดจากมีปัจจัยเดียวกันท่ีเอ้ือ
ต่อการทําให้สุกรติดปรสิต เช่น สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการแพร่พันธ์ุของปรสิต (breeding environment) โดยเฉพาะ
การท่ีเกษตรกรใช้ข้ีเล่ือยปูพื้นคอก มีส่วนช่วยเสริมให้ไข่พยาธิพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ติดต่อสู่สุกรตัวอ่ืนในคอกเดียวกัน 

การศึกษาครั้งน้ีตรวจพบการติดพยาธิเส้นด้าย เฉพาะในสุกรช่วงอายุ 2-6 เดือน สอดคล้องกับท่ีรุจีรัตน์ และ
คณะ (2546) ได้ทําการสํารวจสภาวะปรสิตทางเดินอาหารในสุกรภาคใต้ พบการติดพยาธิเส้นด้ายสูงในกลุ่มสุกรอายุ
น้อย เช่นลูกสุกรดูดนมและลูกสุกรหย่านม และมานพ และสุภรณ์ (2523) สํารวจปรสิตภายในของสุกรในเขตจังหวัด
นครปฐมพบความชุกของพยาธิเส้นด้ายมากที่สุดในลูกสุกรที่ยังไม่หย่านม 34.69% พยาธิเส้นด้ายมักพบมากในลูกสุกร
แรกเกิดและสุกรอายุน้อยและจะพบลดลงเมื่อสุกรมีอายุมากข้ึน เน่ืองจากปรสิตชนิดน้ีสามารถติดต่อผ่านนํ้านมแม่ หรือ
ผ่านทางรก หรือตัวอ่อนระยะติดต่อไชผ่านผิวหนัง การศึกษาน้ีสุกรทั้งหมดมีอายุมากกว่า 2 เดือนทําให้พบความชุกใน
การติดพยาธิเส้นด้ายในระดับตํ่า(2.5%) เมื่อเทียบกับผลการศึกษาของรุจีรัตน์ และคณะ (2546) และ มานพ และสุภรณ์ 
(2523)   ส่วนความชุกของการติดเช้ือคริปโตสปอริเดียม 2.7% ตรวจพบเฉพาะในสุกรช่วงอายุ 2-6 เดือน 3.5% และ 
ช่วงอายุ 7-12 เดือน 2.1% สอดคล้องกับการศึกษาของ Izumiyama และคณะ (2001) ที่พบว่าโดยทั่วไปการติด    
เช้ือคริปโตสปอริเดียม มักพบในสุกรท่ีมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน และพบลดลงในสุกรท่ีมีอายุสูงข้ึน  

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อการติดปรสิตภายในทางเดินอาหารของสุกร กับการ
ตรวจพบปรสิตภายใน พบว่าฟาร์มท่ีไม่มีสัตวแพทย์คอยดูแล และให้คําแนะนํา เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตรวจ
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พบปรสิตภายในสุกร เน่ืองจากสัตวแพทย์เป็นผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลทางด้านวิชาการทางด้านสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร    
ผู้เล้ียงสัตว์ได้อย่างถูกต้อง เช่นการจัดการฟาร์มท่ีดี การรักษาสัตว์ป่วย รวมท้ังการควบคุมและป้องกันโรค ทําให้ลด
โอกาสในการติดโรคต่างๆได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Roepstorff and Jorsal (1990) พบว่าการมีสัตวแพทย์ใน
ฟาร์มสามารถป้องกันการติดปรสิตในทางเดินอาหารของสุกรได้ ในขณะที่ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ฟาร์มท่ีมีจํานวนสุกร < 30 
ตัว และฟาร์มที่มีจํานวนสุกร ≥ 30 ตัว ไม่พบความแตกต่างกันต่อการพบปรสิตภายใน (p > 0.05) อาจเน่ืองจากรูปแบบ
การเล้ียงของสุกรท้ังสองกลุ่มมีรูปแบบการเล้ียงไม่แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์มที่ใช้ยา
ถ่ายพยาธิ และฟาร์มที่ไม่ได้ใช้ยาถ่ายพยาธิกับการตรวจพบไข่พยาธิและเช้ือบิด พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม ให้ผลไม่แตกต่างกัน 
(p > 0.05)  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวชิราภรณ์ และชัชวาลย์ (2554) ท่ีทําการสํารวจการติดพยาธิภายในระบบ
ทางเดินอาหารสุกรในจังหวัดสุรินทร์และพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ (p > 0.05) ระหว่างการใช้หรือไม่ใช้ยา
ถ่ายพยาธิกับการตรวจพบไข่พยาธิ คือถึงแม้จะมีการถ่ายพยาธิให้สุกรแต่ยังคงตรวจพบไข่พยาธิได้ อาจเกิดเน่ืองจาก
ฟาร์มท่ีมีการใช้ยาถ่ายพยาธิ มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิไม่เหมาะสม เช่น เว้นระยะห่างของการถ่ายพยาธิแต่ละครั้งนาน
เกินไป ซึ่งคุณสมบัติของยาถ่ายพยาธิโดยท่ัวไปจะฆ่าเฉพาะพยาธิตัวเต็มวัยแต่ไม่มีผลต่อไข่พยาธิ (สมเกียรติ, 2536) 
และหลังการถ่ายพยาธิเกษตรกรอาจมีการกําจัดมูลของสุกรไม่ดีพอทําให้เกิดการติดปรสิตภายในซ้ําจากไข่พยาธิตามพื้น
คอก หรืออาจเกิดจากปรสิตอาจด้ือต่อยาถ่ายพยาธิทําให้ถ่ายพยาธิไม่ได้ผล เน่ืองจากการใช้ยาถ่ายพยาธิชนิดเดียวกัน
ซ้ําเป็นเวลานานหรือการใช้ยาถ่ายพยาธิไม่ตรงตามขนาดยาต่อนํ้าหนักตัวสัตว์และชนิดของปรสิต (Kagira, et al., 2003)  
ดังน้ันการจัดการฟาร์มที่ดี โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมการถ่ายพยาธิที่เหมาะสม เช่น ควรพิจารณาชนิดและขนาดของยา
ถ่ายพยาธิที่ใช้ ช่วงห่างระหว่างการให้ยาถ่ายพยาธิ จึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีควรคํานึงถึง เมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ 
การเล้ียงสุกรแบบฟาร์มเปิด และปิด ฟาร์มที่มีการเล้ียงสุกรบนพื้นดิน การใช้วัสดุปูรองในคอกสุกร การให้อาหารเหลือ
จากการบริโภค ภาชนะใส่นํ้าแบบราง และดูดจากก๊อก (nipple) การใช้นํ้ายาฆ่าเช้ือแช่รองเท้าบูทก่อนเข้าฟาร์ม การใช้
นํ้ายาฆ่าเช้ือล้างทําความสะอาดคอกสุกร การแยกเล้ียงสุกรใหม่ก่อนเข้าฟาร์ม (Quarantine) การชําแหละสุกรใน
บริเวณฟาร์ม การเล้ียงสัตว์ปีกบริเวณฟาร์ม การเล้ียงสุนัขบริเวณฟาร์ม และ การพบหนูบริเวณฟาร์ม  พบว่าปัจจัย
เหล่าน้ีไม่มีความสัมพันธ์กับการตรวจพบปรสิตภายในสุกร (p > 0.05) ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาของ Lai และคณะ 
(2011) ที่พบว่าปัจจัยเส่ียงที่มีผลต่อการตรวจพบปรสิตภายในสุกร คือ การจัดการฟาร์มท่ีแตกต่างกันในแต่ละฟาร์ม 
ฤดูกาล และอายุของสุกร ในขณะท่ี Matsubayashi และคณะ (2009) พบว่าปัจจัยสําคัญท่ีทําให้สุกรติดปรสิตภายใน 
ได้แก่ การปนเปื้อนของปรสิตในอุปกรณ์ต่างๆ รวมท้ังส่ิงแวดล้อมเช่น ข้ีเล่ือย และการขาดความระมัดระวังในการกําจัด
มูลสุกรออกจากคอกทําให้ปรสิตภายในติดต่อไปสู่สุกรตัวอ่ืนท่ีเล้ียงในบริเวณเดียวกัน ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากความชุก
ระดับฟาร์มของการติดปรสิตภายในสุกรจากการศึกษาครั้งน้ีสูงถึง 93.1 % บ่งช้ีถึงการแพร่ระบาดของปรสิตในพื้นท่ี ทํา
ให้ปรสิตสามารถแพร่ระบาดไปสู่ฝูงท่ียังไม่ติดเช้ือได้ง่าย ส่งผลให้การแยกแยะปัจจัยท่ีมีผลต่อการติดปรสิตภายในทําได้
ยาก ซ่ึงน่าจะเกิดจากการจัดการฟาร์มในการเล้ียงสุกรพื้นท่ีจังหวัดน่านยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร รวมทั้งการเข้าถึง
ของสัตวแพทย์ยังไม่ครอบคลุม ส่งผลให้เกษตรกรผู้เล้ียงสุกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมและป้องกันโรค 
การส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์จึงเป็นส่ิงจําเป็น เพื่อลดอุบัติการณ์การติดปรสิตภายใน รวมท้ัง
โรคติดเช้ือต่าง  ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค ทําให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อเกษตรกร  
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สรุป 
 

ผลการตรวจหาความชุกของปรสิตภายในสุกรในพื้นท่ีจังหวัดน่าน จากตัวอย่างอุจจาระสุกรพ่อแม่พันธ์ุและ
สุกรขุนท่ีมีอายุระหว่าง 2 เดือนถึง 4 ปี จํานวน 565 ตัวอย่าง จาก 87 ฟาร์ม พบความชุกของการติดปรสิตภายในสุกร
รายตัวเป็น 57.2% (323/565) โดยความชุกของการติดปรสิตภายในชนิดต่างๆ มีดังน้ี พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร 
34.7% (196/565), เช้ือบิด 25.7% (145/565), พยาธิแส้ม้า 11.5% (65/565), พยาธิไส้เดือน 11.0% (62/565), เช้ือค
ริปโตสปอริเดียม 2.7% (15/565) และ พยาธิเส้นด้าย 2.5% (14/565) ส่วนความชุกระดับฟาร์ม (herd prevalence) 
ของการติดปรสิตภายในทั้งจังหวัดเป็น 93.1% (81/87) อําเภอเมืองมีความชุกในระดับฟาร์มสูงท่ีสุดถึง 100% (9/9) 
รองลงมาคือ ท่าวังผา 94.3% (33/35) ปัว 93.5% (29/31) บ้านหลวง 90.9% (10/11) และ เวียงสา 0% (0/1) ในขณะ
ที่ฟาร์มที่ไม่มีสัตวแพทย์คอยดูแล และให้คําแนะนํา เป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการติดปรสิตภายในสุกรจังหวัดน่าน ดังน้ัน
การส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์โดยบุคลากรที่เก่ียวข้อง เช่น สัตวแพทย์ จึงเป็นส่ิงจําเป็น เพื่อลด
อุบัติการณ์การติดปรสิตภายในสุกรในพื้นที่ ท้ังน้ีในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาจากกลุ่มฟาร์มสุกรที่มีขนาดใหญ่
มากข้ึน โดยเฉพาะฟาร์มสุกรท่ีมีระบบการจัดการฟาร์มที่ดี และมีประสิทธิภาพ 
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Abstract 
 

During January – April 2011, 565 fecal samples were collected from 2 month to 4 year 
old breeding and fattening pigs in Nan Province. This study recruited the sampled pigs from six 
districts; Mueang 70 samples from 9 farms, Tha Wang Pha 180 samples from 35 farms, Pua 230 
samples from 31 farms, Wiang Sa 45 samples from 1 farm, and Ban Luang 40 samples from 11 
farms. The samples were examined by simple flotation technique to find eggs of helminths and 
Eimeria spp. / Isospora spp., and Modified Ziehl - Neelsen staining to find out Cryptosporidium 
spp. The result revealed that prevalence of internal parasite in pigs was 57.2% (323/565) 
defined by species of parasites as follows: GI nematode 34.7% (196/565), Eimeria spp. / Isospora 
spp. 25.7% (145/565), Trichuris suis 11.5% (65/565), Ascaris suum 11.0% (62/565), 
Cryptosporidium spp.  2.7% (15/565) and Strongyloides ransomi 2.5% (14/565). Interestingly, 
herd prevalence of internal parasite in pigs were very high up to 93.1% (81/87). The herd 
prevalence of internal parasites by the districts were 100 % (9/9) in Mueang, 94.3% (33/35) in 
Tha Wang Pha, 93.5% (29/31) in Pua, 90.9% (10/11) in Ban Luang  and  0% (0/1) in  Wiang Sa, 
respectively. From the results of odds ratio, no veterinarian service (p <0.05) was determined as 
risk factor. 
Keywords: Prevalence, Risk factors, Internal parasite, pig, Nan province 


