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บทคัดย่อ 

ศึกษำควำมชุกและปัจจัยเสี่ยงของกำรติดปรสิตในเลือดของไก่พ้ืนเมือง  ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2554 ถึงสิงหำคม พ.ศ. 2555 โดยเก็บตัวอย่ำงเลือดป้ำยสไลด์จ ำนวน 446 ตัวอย่ำงจำก 108 ฟำร์ม ใน
พ้ืนทีทุ่กอ ำเภอของจังหวัดน่ำน ท ำกำรตรวจโดยย้อมสไลด์ด้วยสี Giemsa และส่องกล้องจุลทรรศน์ก ำลังขยำย 
1,000 เท่ำ พบควำมชุกของปรสิตในเลือดร้อยละ 74.89 แยกตำมชนิดดังนี้ Leucocytozoon sabrazesi 
ร้อยละ 68.61,  Trypanosoma spp. ร้อยละ 7.85, Leucocytozoon caulleryi ร้อยละ 6.05, 
Plasmodium spp. ร้อยละ 3.81 และ microfilaria ร้อยละ 2.24  ขณะที่ควำมชุกของปรสิตในเลือดระดับ
ฟำร์มสูงถึงร้อยละ 87.04 (101 ฟำร์ม จำก 108 ฟำร์ม) โดยพบควำมชุกมำกในฤดูร้อน ร้อยละ 95.65 จำก
กำรศึกษำไม่พบปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกำรตรวจพบปรสิตในเลือดไก่พ้ืนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ: ควำมชุก ปัจจัยเสี่ยง ปรสิตในเลือด ไก่พ้ืนเมือง จังหวัดน่ำน 

เลขทะเบียนวชิาการ: 56 (2) – 0116 (5) – 019 
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บทน า 

ปรสิตในเลือดของไก่มีอยู่หลำยชนิด ที่ส ำคัญและพบในแถบประเทศเขตร้อนชื้นคือ Plasmodium 
spp., Leucocytozoon spp., Aegyptinella spp., Trypanosoma spp. และ microfilaria ไก่ที่ติดปรสิต
เหล่ำนี้อำจแสดงอำกำรป่วยหรือไม่แสดงอำกำรใดๆ (Permin and Hansen, 2011) โดยไก่ที่ติดเชื้อ 
Plasmodium spp. ที่เป็นสำเหตุของโรคมำเลเรียในไก่ ถ้ำแสดงอำกำร จะพบภำวะโลหิตจำง ขำไม่มีแรง 
นอนหมอบ คอตก ขี้เขียว บำงครั้งอ้ำปำกหำยใจ หรืออำจเป็นอัมพำต ถ้ำเป็นรุนแรงจะพบว่ำมีภำวะโลหิตจำง
มำก และอำจตำยมำกถึงร้อยละ 90 โดยพำหะน ำโรคมำเลเรีย คือยุงลำย (Aedes spp.) ยุงร ำคำญ (Culex 
spp.) ส่วนอำกำรของไก่ท่ีป่วยด้วยลิวโคไซโตซูโนซิส (Leucocytozoonosis) สำมำรถพบได้ทั้งแบบเฉียบพลัน
และแบบเรื้อรัง หรือไม่แสดงอำกำรใดๆ ถ้ำแสดงอำกำรมักเป็นแบบเฉียบพลันคือ หงอนและเหนียงซีด ซึม 
หำยใจเร็ว ท้องเสีย ขี้เขียว บำงตัวอำจมีอำเจียนออกมำเป็นฟองเลือดเนื่องจำกหลอดเลือดที่ปอดแตก อำจมี
อำกำรทำงประสำท หรือเสียกำรทรงตัว (จิโรจ, 2541) โดยพำหะน ำโรคลิวโคไซโตซูโนซิส คือ ริ้นในสกุล 
Culicoides ส่วนไก่ที่ติด Aegyptinella spp. จะขนยุ่ง ไม่กินอำหำร ซึม และอำจมีอำกำรท้องเสีย มีไข ้
(Permin and Hansen, 2011) ส ำหรับกำรก่อโรคในไก่ของ Trypanosoma spp. นั้น ยังไม่ทรำบแน่ชัด 
(Sehgal et al., 2006) โดยพำหะน ำเชื้อ Trypanosoma spp. คือ ยุงร ำคำญ ริ้นด ำ (Black fly) ในสกุล 
Simulium spp. และแมลงวันเหำวัว (Hippoboscid fly หรือ louse fly) (มำนพ, 2540) และกำรติด 
microfilaria ในไก่ ไม่แสดงอำกำรให้เห็นอย่ำงชัดเจน  มีพำหะคือเหำและยุง (รุจีรัตน์และคณะ, 2547) โรค
มำเลเรียและลิวโคไซโตซูโนซิส มักพบเป็นปัญหำมำกในช่วงฤดูฝน เนื่องจำกยุงและแมลงชุกชุม (มนัสนันท์และ
คณะ, 2544) กำรเลี้ยงไก่ที่มีแหล่งน้ ำอยู่ หรือกำรเลี้ยงไก่บนโรงเรือนเหนือบ่อปลำ จะมีโอกำสเป็นโรคได้ง่ำย 
(มำนพ, 2540) 

ในประเทศไทยมีรำยงำนกำรระบำดของโรคมำเลเรียและลิวโคไซโตซูโนซิส โดยในปี พ.ศ. 2538 พบ
กำรระบำดของโรคมำเลเรียในไก่กระทงทีเ่ลี้ยงในภำคกลำงพ้ืนที่กรุงเทพฯ นครนำยก และฉะเชิงเทรำ ท ำให้ไก่
ที่แสดงอำกำรป่วยตำยสูงถึงร้อยละ 90 (ทัศนีย์และคณะ, 2539) ในปี 2543 พบกำรระบำดของลิวโคไซโตซูโน
ซิส ร่วมกับโรคมำเลเรียในไก่ไข่ของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมรำช ไก่ป่วยแสดงอำกำรหงอยซึม เบื่ออำหำร 
หงอนและเหนียงซีด ไข่ลด อุจจำระสีเขียวปนขำว อัตรำป่วยร้อยละ 10 และอัตรำตำยร้อยละ 1.5   (รุจีรัตน์
และคณะ, 2543) นอกจำกนี้ยังมีกำรศึกษำกำรติดพยำธิไมโครฟิลำเรีย (Microfilaria) ในไก่พ้ืนเมือง ไก่เนื้อ 
และไก่ไข่ในพื้นที่ภำคใต้ของประเทศไทยระหว่ำงปี พ.ศ. 2541-2545 ตรวจพบร้อยละ 4.21 โดยตรวจพบในไก่
พ้ืนเมืองมำกที่สุดร้อยละ 18.79 (รุจีรัตน์และคณะ, 2547) 

กำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน ส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นอำชีพเสริม ลักษณะกำรเลี้ยงเป็นแบบหลัง
บ้ำน (Backyard chickens) ไม่มีกำรปรับปรุงโรงเรือนของสัตว์ หรือป้องกันควบคุมก ำจัดแมลงที่เหมำะสม 
โดยเฉพำะในฤดูฝนมักมีแมลงชุกชุม ท ำให้ไก่ถูกยุงหรือแมลงดูดเลือดกัด จึงอำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรติดปรสิตใน
เลือดได้ อีกทั้งยังขำดข้อมูลระบำดวิทยำของโรคปรสิตในเลือดของไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน ดังนั้นจึงท ำ
กำรส ำรวจควำมชุกของกำรติดปรสิตในเลือดของไก่ โดยใช้กำรศึกษำระบำดวิทยำเชิงพรรณนำแบบ      
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cross-sectional study เพ่ือส ำรวจควำมชุกของกำรติดปรสิตในเลือดของไก่พ้ืนเมืองแต่ละชนิด  รวมทั้งหำ
ปัจจัยเสี่ยงต่อกำรติดปรสิตในเลือดไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรรำยย่อยในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรเฝ้ำระวังกำรติดปรสิตในเลือดของไก่ ตลอดจนโรคอ่ืนๆ ซึ่งอำจเกิดขึ้นได้ง่ำยเนื่องจำก
ภำวะร่ำงกำยของไก่ท่ีอ่อนแอจำกกำรติดปรสิตในเลือดแบบเรื้อรัง 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

พื้นที่ด าเนินการและตัวอย่าง 
ฟำร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองรำยย่อยในทุกอ ำเภอ รวมทั้งหมด 15 อ ำเภอ ของจังหวัดน่ำนคือ 

อ ำเภอเมืองน่ำน ภูเพียง เวียงสำ นำน้อย นำหมื่น บ้ำนหลวง สันติสุข แม่จริม ท่ำวังผำ ทุ่งช้ำง เชียงกลำง   
สองแคว ปัว บ่อเกลือ และเฉลิมพระเกียรติ ค ำนวณจ ำนวนตัวอย่ำงจำกประชำกรไก่พ้ืนเมืองในจังหวัดน่ำนที่มี
ทั้งหมดจ ำนวน 1,802,994 ตัว (ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดน่ำน, 2554) ด้วยโปรแกรม Win Episcope รุ่น 2.0  
โดยประมำณค่ำควำมชุกของกำรติดปรสิตในเลือดร้อยละ 50 ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 ควำมผิดพลำดที่
ยอมรับที่ร้อยละ 5 ได้จ ำนวนตัวอย่ำง 446 ตัวอย่ำง พื้นที่ 63 หมู่บ้ำน 
 
การเก็บตัวอย่างและข้อมูล 

เจำะเก็บเลือดจำกหลอดเลือดที่ปีก (Wing vein) ของไก่พ้ืนเมืองจ ำนวน 446 ตัวอย่ำง จำกฟำร์ม
เกษตรกรรำยย่อยจ ำนวน 108 ฟำร์ม จำก 63 หมู่บ้ำน ป้ำยเลือดบำง (Thin blood smear) บนกระจกสไลด์ 
โบกให้แห้ง เขียนล ำดับหมำยเลขก ำกับสอดคล้องกับรำยละเอียดของไก่ที่บันทึกและเรียงใส่ในกล่องเก็บสไลด์
ส่งตรวจทันท ีณ ห้องปฏิบัติกำรปรสิตวิทยำ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือตอนบน ต ำบลเวียง
ตำล อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง  

เก็บข้อมูลฟำร์มไก่พ้ืนเมือง โดยใช้แบบสอบถำมสัมภำษณ์เกษตรกร ถึงลักษณะกำรเลี้ยง สภำพ
โรงเรือน จ ำนวนไก่ กำรจัดกำรฟำร์ม กำรป้องกันโรค ก ำจัดยุงและแมลง กำรป่วยตำยของไก่ สภำพสุขภำพ
ทั่วไป กำรใช้ยำรักษำโรคปรสิตในเลือด  
 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เลือดป้ำยสไลด์ทั้งหมดแช่ใน absolute methanol 5 นำที แล้วปล่อยให้แห้ง จำกนั้นย้อมสี Giemsa  
10% นำน 30 นำที แล้วล้ำงออก ท ำให้แห้งและน ำไปตรวจหำปรสิตในเลือด ตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
ก ำลังขยำย 1,000 เท่ำ หัวน้ ำมัน (Permin and Hansen, 2011) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

วิเครำะห์ข้อมูลทำงระบำดวิทยำเชิงพรรณนำแบบ cross-sectional study โดยหำควำมชุกของกำร
ติดปรสิตในเลือดของไก่รำยตัว รำยฟำร์ม แยกตำมชนิดของปรสิต  ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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เปรียบเทียบควำมชุกของปรสิตในเลือดรำยฟำร์มในแต่ละฤดูกำลด้วยวิธี Chi - square test  โดยแบ่งช่วงฤดู
หนำวตั้งแต่เดือนตุลำคม-กุมภำพันธ์ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนำคม-พฤษภำคม ฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนำยน-
กันยำยน และวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อกำรติดปรสิตในเลือด ด้วยวิธีกำรค ำนวณหำค่ำ Odds Ratio และ
ทดสอบควำมมีนัยส ำคัญทำงสถิติ p < 0.05 โดยกำรค ำนวณปัจจัยเดี่ยว (Univariate Analysis) โดยวิธี 
logistic regression ใช้โปรแกรม Epi info 7.0.9.34 (CDC Atlanta, 2012)  
 

ผล 
ผลกำรตรวจปรสิตในเลือดไก่พ้ืนเมืองในประชำกรตัวอย่ำงไก่ปกติทั้งหมด จ ำนวน 446 ตัว ใน 63 

หมู่บ้ำนของจังหวัดน่ำน ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2554 ถึงสิงหำคม พ.ศ. 2555 พบควำมชุกของกำรติด
ปรสิตในเลือดรวม 5 ชนิด  ในอัตรำร้อยละ 74.89 เรียงล ำดับดังนี้คือ  Leucocytozoon sabrazesi         
(L. sabrazesi), Trypanosoma spp., Leucocytozoon caulleryi (L. caulleryi), Plasmodium spp. 
และ microfilaria ในอัตรำร้อยละ 68.61, 7.85, 6.05, , 3.81 และ 2.24   (ตำรำงที่ 1) ขณะที่ควำมชุกของ
กำรติดปรสิตในเลือดระดับฝูงมีอัตรำร้อยละ 87.04 

ตารางที่ 1 ควำมชุกของกำรติดปรสิตในเลือดไก่พ้ืนเมืองรำยตัวจังหวัดน่ำนแยกตำมชนิดของปรสิต ระหว่ำง

เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2554-สิงหำคม พ.ศ. 2555 (n=446 ตัวอย่ำง) 

 
เลือดป้ำยสไลด์ที่ตรวจพบปรสิตในเลือดทั้งหมดจ ำนวน 334 ตัวอย่ำง เป็นกำรติดปรสิตชนิดเดียวร้อย

ละ 82.34 สองชนิดร้อยละ 17.07 และสำมชนิดร้อยละ 0.60 (ตำรำงที่ 2) 

ตารางท่ี 2 ควำมชุกของกำรติดปรสิตในเลือดไก่พ้ืนเมืองจังหวัดน่ำนแยกตำมจ ำนวนชนิดของปรสิตที่ตรวจพบ  

ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2554 - สิงหำคม พ.ศ. 2555 

ปรสิตในเลือดไก่ จ ำนวน(ตัวอย่ำง) ควำมชุก (ร้อยละ) ช่วงควำมเชื่อมั่น 95% 
ไม่พบ 112 25.11 21.09 – 29.14 
พบ 334 74.89 70.86 – 78.91 
ชนิดเดียว 275 82.34 78.25 – 86.43 

ชนิดของปรสิต จ ำนวนตัวอย่ำง ควำมชุก (ร้อยละ) ช่วงควำมเชื่อมั่น 95% 
L. sabrazesi 306 68.61 64.32 - 72.92 
Trypanosoma spp. 35 7.85 5.35 - 10.34 
L. caulleryi 27 6.05 3.84 - 8.27 
Plasmodium spp. 17 3.81 2.03 - 5.59 
microfilaria 10 2.24 0.87 - 3.61 
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L. sabrazesi 248 74.25 69.56 – 78.94 
L. caulleryi 15 4.49 2.27 – 6.71 
Plasmodium spp. 8 2.40 0.76 – 4.04 
Trypanosoma spp. 3 0.90 -0.11 – 0.91 
microfilaria 1 0.30 -0.29 – 0.89 
สองชนิด 57 17.07 13.03 – 21.10 
L. sabrazesi + Trypanosoma spp. 30 8.98 5.92 – 12.05 
L. sabrazesi + L. caulleryi 11 3.29 1.38 – 5.21 
L. sabrazesi + Plasmodium spp. 8 2.40 0.76 – 4.04 
L. sabrazesi + microfilaria 7 2.10 0.56 – 3.63 
L. caulleryi + Plasmodium spp. 1 0.30 -0.29 – 0.89 
สำมชนิด 2 0.60 -0.23 – 1.43 
L. sabrazesi + Trypanosoma spp. 
+ microfilaria 

2 0.60 -0.23 – 1.43 

 เมื่อแยกตำมฤดูกำลที่ท ำกำรศึกษำ  พบว่ำในฤดูหนำว  พบควำมชุกของกำรติดปรสิตในเลือดไก่

พ้ืนเมือง ร้อยละ 76.79 ฤดูร้อน มีควำมชุกร้อยละ 95.65 และในฤดูฝน  มีควำมชุกร้อยละ 73.31 ดังแสดงใน

ตำรำงที่3 

ตารางที่ 3 ควำมชุกของกำรติดปรสิตในเลือดไก่พ้ืนเมืองรำยตัวแยกตำมฤดูกำล ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 

พ.ศ. 2554 – สิงหำคม พ.ศ. 2555 

อักษรตัวยกในคอลัมน์ต่ำงกัน หมำยถึง มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ (p<0.05) 

ฤดูกำล จ ำนวนตัวอย่ำง 
ทั้งหมด 

จ ำนวนตัวอย่ำง 
ที่พบปรสิตในเลือด 

ควำมชุก (ร้อยละ) 
95% CI 

ฤดูหนำว 112 86 76.79a 
68.97 – 84.61 

ฤดูร้อน 23 22 95.65b 
87.32 - 103.99 

ฤดฝูน 311 226 72.67a 
67.72 -77.62 
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ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจพบปรสิตทีละปัจจัย  (Univariate 
analysis) ไม่พบปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรตรวจพบปรสิตในเลือดของไก่พ้ืนเมือง  (ตำรำงที่ 4)  

ตารางที่ 4 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงต่อกำรติดปรสิตในเลือดไก่พ้ืนเมืองระดับฟำร์ม ในจังหวัดน่ำน     

ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2554 – สิงหำคม พ.ศ. 2555 (n=108 ฟำร์ม) 

ปัจจัย 

ฟาร์มพบปรสิต (n=101) ฟาร์มไม่พบปรสิต(n=7) Odds (95% CI) 

มี ไม่มี มี ไม่มี p-valued 

กำรใช้มุ้งคลุมผนังเล้ำ 2 99 0 7 0.24 (0.02 – 2.58) 
0.20 

กำรท ำควำมสะอำดเล้ำไก่ 63 38 6 1 0.28 (0.03-2.38) 
0.21 

กำรควบคุมแมลงภำยในฟำร์ม 

(ใช้ยำฆ่ำแมลง สุมไฟไล่แมลง ฯลฯ) 
22 79 3 4 0.37 (0.08-1.78) 

0.20 

กำรมีแหล่งน้ ำ เช่น แม่น้ ำ ล ำห้วย นำ
ข้ำว ฯลฯ ในบริเวณใกล้เคียงฟำร์ม 

99 2 7 0 
 

4.17 (0.39 – 44.80) 
0.20 

 

วิจารณ์ 
กำรศึกษำครั้งนี้  พบควำมชุกของกำรติดปรสิตในเลือดรวม 5 ชนิด ได้แก่ L. sabrazesi, 

Trypanosoma spp., L. caulleryi, Plasmodium spp., และ microfilaria  ในอัตรำร้อยละ 68.61, 7.85, 
6.05, 3.81, และ 2.24   ตำมล ำดับซึ่งสูงกว่ำกำรศึกษำในประเทศ Zimbabwe ที่พบไก่ติด L. sabrazesi 
เพียงร้อยละ 4.25 (Sehgal et al., 2006) แต่พบกำรติด Trypanosoma spp. ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 5.32)  
(Permin and Hansen, 2011) และร้อยละ 4.1 ใน Uganda และ Cameroon (Sehgal et al., 2006) แต่
อัตรำควำมชุกของกำรตรวจพบ microfilaria มีน้อยกว่ำกำรศึกษำของรุจีรัตน์และคณะ (2547) ที่พบในไก่
พ้ืนเมืองที่ภำคใต้ของประเทศไทยร้อยละ 18.79 และ Plasmodium spp. น้อยกว่ำกำรศึกษำใน Kenya ซึ่ง
พบควำมชุกถึงร้อยละ 53.5 (Sabuni et al., 2011) ทั้งนี้อำจเกิดจำกควำมแตกต่ำงกันในกำรจัดกำรฟำร์ม 
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ ช่วงเวลำของกำรศึกษำ รวมทั้งปริมำณและชนิดของแมลงพำหะน ำโรคที่มีอยู่
ในแต่ละภูมิภำค จำกกำรศึกษำครั้งนี้พบว่ำ ฤดูท่ีมีกำรตรวจพบปรสิตในเลือดมำกที่สุดคือฤดูร้อนที่พบควำมชุก
ร้อยละ 95.65 ซึ่งแตกต่ำงจำกควำมชุกในฤดูหนำว และฤดูฝนอย่ำงมีนัยส ำคัญ  ที่ร้อยละ 76.79 และ 72.67 
ตำมล ำดับ คำดว่ำเกิดจำกอ ำเภอที่ศึกษำในฤดูร้อนเป็นพ้ืนที่ที่มีแมลงพำหะน ำโรคมำก และมีแหล่งน้ ำ
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ธรรมชำติอยู่ใกล้ฟำร์ม กำรศึกษำครั้งนี้ ด ำเนินกำรในไก่พ้ืนเมืองที่ไม่แสดงอำกำรป่วย และไม่พบประวัติกำร
ป่วยด้วยอำกำรของโรคปรสิตในเลือดย้อนหลังอย่ำงน้อย 1 เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำไก่พ้ืนเมืองมีโอกำสติด
ปรสิตในเลือดได้หลำยชนิดในหนึ่งตัว โดยเป็นภำวะแฝงที่ไก่ไม่แสดงอำกำรป่วยใดๆ ซึ่งร่ำงกำยสัตว์อำจสร้ำง
ภูมิคุ้มและก ำจัดเชื้อได้ระดับหนึ่ง ท ำให้ไม่ก่อโรคจำกปรสิต ทั้งนี้พบว่ำสุขภำพไก่โดยรวมอยู่ในระดับดี จึงอำจ
ส่งผลให้ไม่มีโรคอ่ืนๆ แทรกซ้อนได้ง่ำย  

จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกำรพบปรสิตในเลือดทีละปัจจัย   (Univariate analysis) 
ไม่พบปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกำรพบปรสิตในเลือดที่มีนัยส ำคัญทำงสถิต ิซึ่งอำจมีผลมำจำกตัวอย่ำง (ฟำร์ม) ที่
ศึกษำมีจ ำนวนไม่มำกพอ และส่วนใหญ่ไม่มีกำรจัดกำรฟำร์มที่ดี ทั้งนี้กำรควบคุมแมลง อำจเป็นปัจจัยที่ช่วย
ป้องกันกำรติดปรสิตในเลือด เนื่องจำกโรคปรสิตในเลือดมีแมลง เช่น ยุง ริ้น เป็นพำหะ (มนัสนันท์และคณะ, 
2544) กำรควบคุมแมลงเป็นกำรตัดวงจรกำรแพร่เชื้อ ดังนั้นจึงอำจกล่ำวได้ว่ำกำรแนะน ำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงท ำ
กำรปรับปรุงฟำร์ม และกำรเลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะ หรือให้มีมำตรกำรควำมปลอดภัยทำงชีวภำพนั้นมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะไม่เพียงแต่เป็นกำรลดควำมเสี่ยงของกำรติดปรสิตในเลือดแล้วยังเป็นแนวทำงกำร
ป้องกันกำรเกิดโรคอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำมในอนำคตควรมีกำรศึกษำชนิดและจ ำนวนของแมลงพำหะ
น ำเชื้อ ร่วมไปกับกำรประเมินควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เพ่ือเป็นดัชนีชี้วัดประกอบกำรพิจำรณำผลกระทบ
ต่อสุขภำพไกพ้ื่นเมืองได้อย่ำงชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นแนวทำงป้องกันโรคปรสิตในเลือดไก่พ้ืนเมืองต่อไป 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

กำรศึกษำครั้งนี้พบปรสิตในเลือดจ ำนวน 5 ชนิด ได้แก่ L. sabrazesi, Trypanosoma spp., L. 
caulleryi, Plasmodium spp., และ microfilaria  แต่ไม่พบปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกำรตรวจพบปรสิตใน
เลือด กำรรักษำ Leucocytozoonosis โดยกำรให้ยำ Sulfamonomethoxine หรือ Sulfadimethoxine 
ผสมน้ ำในขนำด 50 ppm. ให้กิน 7-13 วัน กำรรักษำโรคมำเลเรียโดยใช้ยำ Chloroquine ขนำด 20 มก./กก.
ในวันแรก และ 4 วันต่อมำให้ขนำด 10 มก./กก. หรือให้ Tetracycline 80 มก./กก. แบ่งให้เช้ำ-เย็น นำน 5 
วัน ในกำรป้องกันโรคดังกล่ำวควรแนะน ำให้เกษตรกรปรับปรุงระบบกำรเลี้ยง ให้ไก่พ้ืนเมืองอยู่ในเล้ำที่
สำมำรถป้องกันแมลง และมีกำรควบคุมก ำจัดแมลงน ำโรค และแหล่งเพำะพันธุ์แมลงที่เหมำะสม  หำกฟำร์ม
ประสบปัญหำของโรคปรสิตในเลือดไก่พ้ืนเมือง นอกจำกกำรใช้ยำรักษำโรคปรสิตในเลือด จ ำเป็นต้องใช้ยำฆ่ำ
แมลงพวก Pyrethroid, Carbamate หรือ Organophosphorous เนื่องจำกแมลงบำงชนิดมีขนำดเล็ก
สำมำรถลอดรูตำข่ำยหรือมุ้งได้ เช่น ริ้น ยำฆ่ำแมลงจะมีผลท ำให้แมลงตำยทันทีเมื่อโดนยำ แต่ต้องพ่น     
สัปดำห์ละ 2 ครั้ง อย่ำงไรก็ตำมยำฆ่ำแมลงอำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพของไก่  กำรใช้สุมไฟไล่แมลง หรือกำร
ใช้สมุนไพรไล่ยุงก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรรำยย่อยใช้ในกำรควบคุมแมลง  
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กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณโครงกำรพัฒนำนำยสัตวแพทย์นักระบำดวิทยำภำคสนำม FETPV ที่สนับสนุนทุนวิจัย, 

เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรปรสิตวิทยำ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือตอนบน (ล ำปำง) ที่ตรวจ
ทำงห้องปฏิบัติกำร รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักควำมสุข คณะสัตวแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ส ำหรับ
ข้อเสนอแนะงำนวิจัย, ผศ.น.สพ.ดร.ประภำส พัชนี คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่ให้
ข้อเสนอแนะกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ  สพ.ญ.วันดี คงแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้   
สพ.ญ.ศศิธร ติค ำรัมย์ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำปำง และ น.สพ.บรรจง อำจค ำ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด
พะเยำ ที่ให้ควำมช่วยเหลือในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ และขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด
น่ำนที่ช่วยเหลือในกำรเก็บข้อมูล/ตัวอย่ำง จนผลกำรศึกษำวิจัยส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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Abstract 

A cross-sectional study was conducted to investigate  the prevalence and risk 
factors of blood parasites in indigenous Thai chickens  between November 2011 and August 
2012. 446 thin blood smears were collected from 108 farms in all  districts of Nan province 
and examined on a Giemsa  stain under a microscope using 100X magnification.  As 
indicated by the results, the overall prevalence of the chicken blood parasite  was 74.89%, 
stratified by species as follows: Leucocytozoon sabrazesi 68.61%, Trypanosoma spp. 7.85%, 
Leucocytozoon caulleryi 6.05% , Plasmodium spp. 3.81% and microfilaria 2.24%.  Out of the 
total 108 farms sampled, testing indicated the presence of the chicken blood parasite on 
101 farms, an 87.04% prevalence. The highest prevalence was found in summer at 95.65%. 
However, the results of this study indicated that, there are not significant risk factors 
associated with the presence of the chicken blood parasite in the herd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: prevalence, risk factors, blood parasites, chicken, Nan province 
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