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บทคัดยอ 
การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจหาชนิด และจํานวนของไขพยาธิในระบบทางเดิน

อาหารในแพะดวยวิธี Formalin–Ether Concentration และ Formalin–Ethyl Acetate Concentration โดย
ทําการเก็บตัวอยางอุจจาระจากแพะจํานวนทั้งหมด 100 ตัวอยาง เปนแพะเนื้ออายุ 1–2 ป เพศเมีย พันธุบอรผสม
แองโกลนูเบียน เปนแพะที่มีความเสี่ยงในการติดพยาธิ นํามาตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระเบื้องตนดวยวิธี Simple 
Direct Smear เพ่ือคัดเลือกเฉพาะตัวอยางที่พบไขพยาธิ แลวจึงนําไปแยกตรวจดวยทั้ง 2 วิธี ตรวจ 2 ซํ้า 200 
ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา วิธี Formalin–Ether concentration ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 8,829 ฟอง จํานวน 
4 ชนิด ไดแก Trichostrongylus spp. 6,516 ฟอง (73.80%), Oesophagostomum spp. 1,785 ฟอง 
(20.22%), Trichuris spp. 400 ฟอง (4.53%), Haemonchus spp. 128 ฟอง (1.45%), ตามลําดับ และการ
ตรวจดวยวิธี Formalin–Ethyl Acetate Concentration พบตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 14,556 ฟอง จํานวน 4 
ชนิด ไดแก Trichostrongylus spp. 9,615 ฟอง (66.05%), Oesophagostomum spp. 3,546 ฟอง (24.36%), 
Trichuris spp. 1,057 ฟอง (7.26%), Haemonchus spp. 338 ฟอง (2.32%) ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาว
สรุปไดวาการพบชนิดของไขพยาธิทั้ง 2 วิธี ไมมีความแตกตางกัน แตการพบของจํานวนไขพยาธิดวยวิธี 
Formalin–Ethyl Acetate Concentration สามารถตรวจพบไดมากกวาวิธี Formalin–Ether concentration 
สอดคลองกับการวิเคราะหผลทางสถิติดวย Two–Sample Kolmogorov–Smirnov Test ระดับความเชื่อม่ันที่ 
95% (P<0.05) พบวาผลของการพบไขพยาธิของท้ังสองวิธีนั้นมีแตกตางกันจริง โดยวิธี  Formalin–Ethyl 
Acetate Concentration เปนวิธีที่ดีกวาในการตรวจพบไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะ (P=0.004) 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Trichostrongylus spp. (P=0.016) และ Oesophagostomum spp. (P=0.006) 

 
คําสําคัญ : Formalin–Ether Concentration, Formalin–Ethyl Acetate Concentration, พยาธิใน

ระบบทางเดินอาหาร, แพะ 
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ABSTRACT
The comparison of efficacy of Formalin–Ether Concentration Technique and 

Formalin–Ethyl Acetate Concentration Technique to identify species and number of 
gastrointestinal eggs in goats. The feces of goat were collected 100 samples from Nubian 
Boer goat female 1–2 years old that is at risk of getting infected with the parasite by 
Simple Direct Smear (Positive sample). Two techniques were used for 2 replications with 
200 samples. The result shown that the Formalin–Ether Concentration Technique were 
found 8,829 eggs of 4 species namely, Trichostrongylus spp. 6,516 eggs (73.80%),
Oesophagostomum spp. 1,785 eggs (20.22%), Trichuris spp. 400 eggs (4.53%) and
Haemonchus spp. 128 eggs (1.45%), respectively. Then, the Formalin–Ethyl Acetate 
Concentration Technique were found 14,556 eggs of 4 species namely, Trichostrongylus
spp. 9,615 eggs (66.05%), Oesophagostomum spp. 3,546 eggs (24.36%), Trichuris spp.
1,057 eggs (7.26%) and Haemonchus spp. 338 eggs (2.32%), respectively. All results, it 
can be concluded that the finding of these two techniques were different with the number 
of gastrointestinal eggs in goats by Formalin–Ethyl Acetate Concentration higher than 
Formalin–Ether concentration. Moreover, associated with statistical analysis by Two–

Sample Kolmogorov–Smirnov Test at 95% confidence level (P<0.05), which the 
significant differences of the number of gastrointestinal eggs (P=0.004, Especially 
Trichostrongylus spp. (P=0.016) and Oesophagostomum spp. (P=0.006).

KeyWords : Formalin–Ether Concentration, Formalin–Ethyl Acetate Concentration,
Gastrointestinal Parasites, Goat

 

บทนํา 
 แพะเปนสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก และเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการเลี้ยง โดย
เกษตรกรมักเลี้ยงแพะไวเพื่อหวังผลผลิตจากแพะ ทั้งนม และเนื้อ สวนการเลี้ ยงแพะมีสี่แบบคือ การเลี้ยงแบบ
ลาม การเล้ียงแบบปลอย การเล้ียงแบบขังคอก และการเลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืช (กรมปศุสัตว , 
2547) การเล้ียงแบบปลอยจึงมีผลทําใหสัตวมีโอกาสติดพยาธิไดงาย (ถวัลย , 2542) ในการเลี้ยงแพะของ
เกษตรกรสวนใหญ แพะไดรับอาหารหยาบเปนหญาสดท่ีขึ้นตามพ้ืนที่เกษตรกรรมตาง ๆ และอาหารสดเหลานี้
มักมีตัวออนพยาธิปนเปอนอยูการติดพยาธิภายใน (Internal parasite) ของแพะมักพบการติดพยาธิไสเดือน 
พยาธิเสนดาย พยาธิปากขอ พยาธิแสมา พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม เปนตน พยาธิดังกลาวทําใหสุขภาพสัตวเสื่อม
โทรมลง เชน ซูบผอม ขนหยิกหยาบกราน ซึม ไมกินอาหาร การเจริญเติบโตชาลง โลหิตจาง หอบ ทองเสียสลับ
ทองผูก อาจพบอาการถายอุจจาระมีเลือดปนจากการเกาะดูดเลือดของพยาธิบางชนิด ทําใหความรุนแรงของโรค
ขึ้นอยูกับจํานวนของพยาธิที่สัตวไดรับเขาไป (กฤษฎา, 2558) ในประเทศไทยพบมีการเล้ียงแพะมากที่สุดทาง
ภาคใต และพบการเลี้ยงแพะมากท่ีสุดในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี พบวามีจํานวนการเล้ียง
แพะประมาณ 41,245 ตัว (สํานักงานปศุสัตวอําเภอ, 2560) 

วิธีที่ใชในการตรวจหาชนิด และจํานวนของไขพยาธิมีหลากหลายวิธี ในแตละวิธีจะมีขอดี ขอเสียที่
แตกตางกัน วิธีที่ไดรับความนิยมในการตรวจหาชนิด และจํานวนของไขพยาธิคือ Formalin–Ethyl Acetate 
Concentration และ Formalin–Ether Concentration ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาการ
เปรียบเทียบวิธีการตรวจหาชนิด และจํานวนของไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะดวยวิธี Formalin–
Ether Concentration และ Formalin–Ethyl Acetate Concentration เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
วิธีตรวจวินิจฉัยจากความแตกตางของชนิด และจํานวนของไขพยาธิที่พบดวยวิธี Formalin–Ether Concentration 
และ Formalin–Ethyl Acetate Concentration ซ่ึงบทสรุปจากการเปรียบเทียบทั้ง 2 วิธีนี้สามารถหาวิธีใน
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การตรวจไขพยาธิไดดีที่สุด และนําไปใชในการตรวจหาไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะในแหลงพื้นที่
ศึกษาอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของชนิดของไขพยาธิที่พบดวยวิธี Formalin–Ether Concentration 

และ Formalin–Ethyl Acetate Concentration 
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของจํานวนของไขพยาธิที่พบดวยวิธี Formalin–Ether Concentration 

และ Formalin–Ethyl Acetate Concentration 
 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํารวจฟารม และสอบถาม
ประวัติสัตว (แบบสอบถาม) 

เก็บอุจจาระแพะจาก 4 ฟารม  
ฟารมละ 25 ตัว รวมทั้งหมด 100 ตัว 

ชวงเวลา 6.00น.–12.00น. 

ตรวจ Simple Direct Smear  

ทดสอบเปรียบเทียบ 2 วิธี 
Formalin–Ether Concentration 
และ Formalin–Ethyl Acetate 
Concentration (ตรวจ 2 ซ้ํา) 

ตรวจหาชนิด และจาํนวนของไขพยาธิ 

รวบรวมขอมูล 

วิเคราะหผล สรุปผล 

แพะเนื้อที่คัดเลือก 
- ไมไดรับการถายพยาธิ 2 เดือนกอนการเก็บ

ตัวอยาง 
- เปนแพะที่มีความเสี่ยงในการติดพยาธิ 
- เพศเมีย อายุ 1–2 ป 
- สายพนัธุบอรผสมพนัธุแองโกลนูเบียน 
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วิธีการวิจัย 
แพะเนื้ออายุ 1–2 ป เพศเมีย จากฟารมแพะเนื้อในพื้นที่อําเภอ บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน     

3 ฟารม เปนแพะเนื้อพันธุบอรผสมแองโกลนูเบียน โดยแพะที่ทําการเลือกเก็บอุจจาระเปนแพะท่ีมีความเสี่ยงใน
การติดพยาธิ จํานวน 100 ตัว โดยเลือกเก็บตัวอยางในชวง 6.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา ทําการเก็บตัวอยาง
อุจจาระจากการลวงทางทวารหนัก เก็บอุจจาระจํานวนตัวละประมาณ 10 กรัม บรรจุใสถุงพลาสติกปลอดเชื้อ
ปดปากถุงใหสนิท บันทึกขอมูล และจดบันทึกหมายเลขตัวอยาง แลวเก็บใสกลองเก็บความเย็น  (อุณหภูมิ
ประมาณ 4 องศาเซลเซียส) จากนั้นนําตัวอยางมาตรวจประเมินเบื้องตนดวยวิธี Simple Direct Smear             
เพื่อคัดเลือกเฉพาะตัวอยางที่พบไขพยาธิ แลวจึงนําไปแยกตรวจดวยวิธี Formalin–Ether concentration และ
วิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration โดยในแตละวิธีทําการตรวจ 2 ซ้ํา  

1. อุปกรณในการเก็บตัวอยาง ไดแก Cooling Box, Medical Glove, Zip Lock Bag, Marker Pen, Notebook 
2. อุปกรณในการตรวจ ไดแก Light Microscope, Centrifuge Machine, Balance Beaker, 

Centrifuge Tube, Plastic slide block (43.7 mg), Microscope Slide, Cover Slip 
3. สารเคมี ไดแก 10% Formalin, Ether, Ethyl Acetate, 1% Iodine 
4. การเก็บตัวอยางอุจจาระ  
ทําการจดบันทึกขอมูลระบุหมายเลข จากนั้นทําการลางมือใหสะอาด สวมถุงมืออนามัย แลวลวง

อุจจาระจากสวนทายของทวารหนัก บรรจุใสถุงพลาสติกปลอดเชื้อปดปากถุงใหสนิท ใสในลังน้ําแข็ง อุณหภูมิ
ประมาณ 4 องศาเซลเซียส (สุขศาสตรสัตว, 2556) และทําการตรวจวินิจฉัย ณ หองปฏิบัติการปรสิตวิทยา คณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

5. การตรวจไขพยาธิดวยวิธี Simple Direct Smear ใชวิธีของประยงค และคณะ, 2545 มีวิธีการดังนี้ 
5.1 หยด Distilled water1 หยด ลงบน Microscope Slide 

   5.2 ใชไมจิ้มอุจจาระใหติดปลายไม  
   5.3 นําไมมาใสใน Distilled water ที่อยูบน Microscope Slide แลวคนใหเขากัน 
   5.4 นํา Cover Slip มาปดทับบน Microscope Slide 
   5.5 นําไปสองตรวจดวยกลองจุลทรรศน 

5.6 วินิจฉัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยกุญแจของ Soulsby, (1982) 
 6. การตรวจไขพยาธิดวยวิธี Formalin–Ether Concentration Technique ใชวิธีของประยงค และ
คณะ, 2545 มีวิธีการดังนี้ 
  6.1 ตักอุจจาระประมาณ 3 กรัม กับ 10% Formalin 10 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลวกรอง
ดวยตะแกรงกรอง นําใสหลอดทดลอง จากนั้นเติม Ether ลงไป 3 มิลลิลิตร และปดหลอดทดลองเขยาประมาณ 
20 วินาที 

6.2 นําไปปนดวยความเร็ว 1,500 รอบตอนาที นาน 5 นาที สวนผสมในหลอดทดลองจะแยก
เปน 4 ชั้น คือ ชั้น Ether ชั้นขยะ ชั้น Formalin และชั้นตะกอน  

6.3 ใชไมเขี่ยชั้นขยะ เพื่อใหหลุดออกจากผนังดานในของหลอดปน แลวเททิ้งไปพรอมกับ
Ether และ Formalin ใหเหลือแตชั้นตะกอน จากนั้นเขี่ยตะกอนอุจจาระใสในแทนวัดปริมาตร ลงบน 
Microscope Slide 

6.4 เติม 10% Formalin ผสมกับตะกอน แลวหยดดวย 1% Iodine ปดดวย Cover Slip 
และนําไปตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศน 

6.5 วินิจฉัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยกุญแจของ Soulsby, (1982) 
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 7. การตรวจไขพยาธิดวยวิธี Formalin–Ethyl Acetate Concentration Technique ใชวิธีของประยงค 
และคณะ, 2545 มีวิธีการดังนี้ 
  7.1 ตักอุจจาระประมาณ 3 กรัม กับ 10% Formalin 10 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลวกรอง
ดวยตะแกรงกรอง นําใสหลอดทดลอง จากนั้นเติม Ethyl Acetate ลงไป 3 มิลลิลิตร และปดหลอดทดลองเขยา
ประมาณ 20 วินาที 

7.2 นําไปปนดวยความเร็ว 1,500 รอบตอนาที นาน 5 นาที สวนผสมในหลอดทดลองจะแยก
เปน 4 ชั้น คือ ชั้น Ethyl Acetate ชั้นขยะ ชั้น Formalin และชั้นตะกอน  

7.3 ใชไมเขี่ยชั้นขยะ เพื่อใหหลุดออกจากผนังดานในของหลอดปน แลวเททิ้งไปพรอมกับ
Ethyl Acetate และ Formalin ใหเหลือแตชั้นตะกอน จากน้ันเขี่ยตะกอนอุจจาระใสในแทนวัดปริมาตร ลงบน 
Microscope Slide 

7.4 เติม 10% Formalin ผสมกับตะกอน แลวหยดดวย 1% Iodine ปดดวย Cover Slip 
และนําไปตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศน  

7.5 วินิจฉัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยกุญแจของ Soulsby, (1982) 
 8. การคํานวณ  

การคํานวณหาจํานวนไขพยาธิในอุจจาระ 1 กรัม จากแทนพลาสติกวัดปริมาตรอุจจาระ ขนาด 43.7 
มิลลิกรัม (ประยงค และคณะ, 2545) สามารถคํานวณไดดังนี้  

จํานวนไขพยาธิในอุจจาระ 1 กรัม = จํานวนไขพยาธิที่นับไดทั้งหมด x 23  
9. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  

 การเปรียบเทียบชนิดพยาธิและจํานวนของไขพยาธิ โดยการวิเคราะหขอมูลดวย วิธี Two–Sample 
Kolmogorov–Smirnov Test ดวยโปรแกรม IBM SPSS. Statistic 24 (Software) ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 
95% (P<0.05) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการตรวจหาชนิด และจํานวนของไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะดวยวิธี Formalin–Ether 
Concentration และ Formalin–Ethyl Acetate Concentration สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ การตรวจดวยวิธี 
Formalin–Ether concentration ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 8,829 ฟอง จากจํานวนตัวอยาง 200 ตัวอยาง         
โดยพบไขพยาธิทั้งหมด 4 ชนิด ไดแก Trichostrongylus spp. พบ 6,516 ฟอง (73.80%) ใน 198/200 ตัว 
(99%), Oesophagostomum spp. พบ 1,785 ฟอง (20.22%) ใน 46/299 ตัว (46%), Trichuris spp. พบ 400 
ฟอง (4.53%) ใน 58/200 ตัว (29%), Haemonchus spp. พบ 128 ฟอง (1.45%) ใน 110/200 ตัว (55%) 
ตามลําดับ ในสวนของการตรวจดวยวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 
14,556 ฟอง โดยพบไขพยาธิทั้งหมด 4 ชนิด ไดแก Trichostrongylus spp. พบ 9,615 ฟอง (66.05%)          
ใน 198/200 ตัว (99%), Oesophagostomum spp. พบ 3,546 ฟอง (24.36%) ใน 66/200 ตัว (33%), 
Trichuris spp. พบ 1,057 ฟอง (7.26%) ใน 84/200 ตัว (42%), Haemonchus spp. พบ 338 ฟอง (2.32%)                
ใน 122/200 ตัว (61%) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งลักษณะของไขพยาธิที่ตรวจพบทั้ง 4 ชนิด มีความ
แตกตางทางสัณฐานวิทยา ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 ชนิดของไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะ a แสดงไขพยาธิ Trichostrongylus spp. b แสดงไข
พยาธิ Haemonchus spp. c แสดงไขพยาธิ Oesophagostomum spp. d แสดงไขพยาธิ %), Trichuris 
spp. (กําลังขยาย 40x) 

 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการตรวจพบจํานวนและชนิดของไขพยาธิที่พบจากการตรวจดวยวิธี 
Formalin–Ether concentration (FEC) และวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration 
(FEAC) (จํานวนตัวอยางอุจจาระแพะท้ังหมด 200 ตัวอยาง) 

วิธี 
จํานวนและชนิดของไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะ 

Trichostrongylus 
spp. 

Haemonchus spp 
Oesophagostomum 

spp. 
Trichuris spp. 

FEC 
6,516 ฟอง 

198/200 (99%) 
128 ฟอง 

110/200 (55%) 
1,785 ฟอง 

46/200 (46%) 
400 ฟอง 

58/200 (29%) 

FEAC 
9,615 ฟอง 

198/200 (99%) 
338 ฟอง 

122/200 (61%) 
3,546 ฟอง 

66/200 (33%) 
1,057 ฟอง 

84/200 (42%) 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของชนิดพยาธิและจํานวนไขพยาธิที่ตรวจพบในแพะดวยวิธี 

Formalin–Ether concentration และวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration 
(Trichostrogylus spp. (T), Haemonchus spp. (H), Oesophagostomum spp. (O), 
Trichuris spp. (Tr)) 

ชนิด 
วิธีการตรวจหาไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะ 

 
จํานวนไขพยาธิ 

 
P<0.05 

Formalin–Ether 
concentration 

Formalin–Ethyl Acetate 
concentration 

T 32.58±41.06 48.07±47.98 40.32±45.40 0.016* 

H 2.00±3.93 5.28±9.87 3.64±7.67 0.211 

O 0.64±1.77 1.69±3.84 1.16±3.03 0.006* 

Tr 0.70±1.66 1.59±2.84 1.14±2.36 0.155 

รวม 35.92±42.56 56.64±51.77 46.28±48.40 0.004* 
* Two–Sample Kolmogorov–Smirnov Test; มีความแตกตางทางสถิติในระดับความเชื่อม่ันที่ 95% 
(P<0.05) 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของชนิดพยาธิและจํานวนไขพยาธิที่ตรวจพบในแพะ
ดวยวิธี Formalin–Ether concentration และวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration สรุปไดดังนี้ วิธี 
Formalin–Ether concentration ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 4 ชนิด มีคาเฉลี่ยทั้งหมดเทากับ 35.92±42.56 เมื่อ
ดูความแตกตางของชนิดพยาธิตอจํานวนไขพยาธิที่พบเทากับ Trichostrongylus spp. (32.58±41.06), 
Haemonchus spp. (2.00±3.93), Trichuris spp. (0.70±1.66) และ Oesophagostomum spp. (0.64±1.77) 
ตามลําดับ สวนวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 4 ชนิดเชนกัน มี
คาเฉลี่ยทั้งหมดเทากับ 56.64±51.77 เมื่อดูความแตกตางของชนิดพยาธิตอจํานวนไขพยาธิที่พบเทากับ 
Trichostrongylus spp. (48.07±47.98), Haemonchus spp. (3.64±7.67), Oesophagostomum spp. 
(1.16±3.03) และTrichuris spp. (1.14±2.36) ตามลําดับ  

เมื่อนําผลดังกลาวมาวิเคราะหผลทางสถิติดวย Two–Sample Kolmogorov–Smirnov Test ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% (P<0.05) พบวาผลของจํานวนไขพยาธิมีความแตกตางกันทางสถิติมีคาเทากับ 0.004 ซึ่งการ
ตรวจวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพกวาในการตรวจพบชนิดของไข
พยาธิและจํานวนไขพยาธิเปรียบเทียบกับการตรวจดวยวิธี Formalin–Ether concentration โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการตรวจพบไขพยาธิของ Trichostrongylus spp. (P=0.016) และ Oesophagostomum spp. (P=0.006) 

 

อภิปรายผล 
ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่เอ้ือตอความเหมาะสมของการระบาดของพยาธิตัวกลมภายในแพะเปน

อยางย่ิง เพราะมีอากาศรอนชื้น และมีฝนตกชุก (Kochapakdee et al., 1991) พยาธิเหลานี้ทําใหสัตวแสดง
อาการปวยแตกตางกันโดยอาการ และความรุนแรงของโรคข้ึนอยูกับชนิดของพยาธิ ปริมาณของพยาธิที่อยูในราง
กายสัตว และอายุของสัตวดวย (Morter, 2006) ในการสํารวจหาความชุกของการติดพยาธิในแพะใชเทคนิคการ
ตรวจท่ีมีความแตกตางกัน โดยมีงานวิจัยในการตรวจหาไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารแพะ ไดแก กฤษฎา ขําพูล, 
(2558) ไดทําการศึกษาความชุกของการติดพยาธิภายในของแพะในพ้ืนที่เขตหนองจอก โดยวิธีการตรวจอุจจาระที่
ปรับปรุงเทคนิคการตกตะกอนฟอรมาลิน–อีเธอรรวมกับเทคนิค McMaster พบวา ลักษณะการติดปรสิตภายใน
ของแพะมี 7 แบบ ดังนี้ การพบไข Strongyle–type เพียงชนิดเดียว, Strongyle–type รวมกับ Eimeria ระยะ 
Oocyst, พบไข Strongyle–type รวมกับ Moniezia expansa egg, พบ Eimeria ระยะ Oocyst ชนิดเดียว, 
พบไขของพยาธิ M. expansa รวมกับ Eimeria ระยะ Oocyst, Strongyle–type รวมกับไขของพยาธิ M. 
expansa และ Eimeria ระยะ Oocyst และสุดทายพบไขของพยาธิ M. Expansa เพียงชนิดเดียว นอกจากนั้น
การวิจัยคร้ังนี้ยังไดรายงานผลจํานวนไขพยาธิตอหนึ่งกรัมอุจจาระของแตละแบบการติดเชื้อมาดวย โดยวิธีการที่
ปรับปรุงขึ้นนี้เปนวิธีการท่ีสามารถตรวจแยกแยะไขพยาธิ และนับจํานวนพยาธิไดในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ 
Anna และคณะ, (2013) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาพยาธิ Hookworm, Ascaris spp. และ 
Trichuris spp. ดวยวิธี Kato–Katz, Ethyl–Acetate Sedimentation และ Midi Parasep ในการเปรียบเทียบ
กาตรวจหาพยาธิที่ปนเปอนอยูในดิน ผลการศึกษาพบวา วิธี Kato–Katz ใหผลในการตรวจวินิจฉัยหาพยาธิดีที่สุด
โดยใหผลสูงสุดจากการวัดคาทั้งหมด (ความชุก การนับไข และความไวในการตรวจ) ตามดวยวิธี Ethyl–Acetate 
Sedimentation และวิธี Midi Parasep ใหผลการตรวจมีคานอยลงมาตามลําดับ การตรวจดวยวิธี Kato–Katz 
แสดงใหเห็นถึงการมีประสิทธิภาพในการตรวจนับจํานวนไขพยาธิ และความไวในการตรวจพบสูง มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติสําหรับพยาธิทั้งสองชนิด คือ Hookworm และ Trichuris spp. เมื่อเทียบกับการตรวจ
ดวยวิธี Midi Parasep วิธีการตรวจดวยวิธี Ethyl–Acetate Sedimentation พบมีเมล็ดพืชขนาดเล็ก และมีการ
เคลื่อนที่ของเมล็ดพืชลดลงเมื่อเทียบกับการตรวจดวยวิธี Midi Parasep  
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ผลการศึกษาครั้งนี้ใหผลสอดคลองกับการศึกษากอนหนา โดยพบวาวิธี Formalin–Ether concentration 
ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 8,829 ฟอง จํานวน 4 ชนิด ไดแก Trichostrongylus spp. 6,516 ฟอง (73.80%), 
Oesophagostomum spp. 1,785 ฟอง (20.22%), Trichuris spp. 400 ฟอง (4.53%), Haemonchus spp. 
128 ฟอง (1.45%), ตามลําดับ และการตรวจดวยวิธี Formalin–Ethyl Acetate Concentration พบตรวจพบไข
พยาธิทั้งหมด 14,556 ฟอง จํานวน 4 ชนิด ไดแก Trichostrongylus spp. 9,615 ฟอง (66.05%), 
Oesophagostomum spp. 3,546 ฟอง (24.36%), Trichuris spp. 1,057 ฟอง (7.26%), Haemonchus spp. 
338 ฟอง (2.32%) ตามลําดับ นอกจากน้ันการศึกษาคร้ังนี้มีการเปรียบเทียบความแตกตางของชนิดพยาธิและ
จํานวนไขพยาธิที่ตรวจพบในแพะดวยวิธี Formalin–Ether concentration และวิธี Formalin–Ethyl Acetate 
concentration สรุปไดดังนี้ วิธี Formalin–Ether concentration ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 4 ชนิด มีคาเฉลี่ย
ทั้งหมดเทากับ 35.92±42.56 สวนวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 4 
ชนิดเชนกัน มีคาเฉล่ียทั้งหมดเทากับ 56.64±51.77 และเมื่อนําผลดังกลาวมาวิเคราะหผลทางสถิติดวย Two–
Sample Kolmogorov–Smirnov Test ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% (P<0.05) พบวาผลการพบจํานวนไขพยาธิมี
ความแตกตางกันทางสถิติมีคาเทากับ 0.004 ซึ่งการตรวจวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration เปนวิธี
ที่มีประสิทธิภาพกวาในการตรวจพบชนิดพยาธิและจํานวนไขพยาธิเทียบกับการตรวจดวยวิธี Formalin–Ether 
concentration โดยเฉพาะอยางยิ่งในการตรวจพบไขพยาธิของ Trichostrongylus spp. (P=0.016) และ 
Oesophagostomum spp. (P=0.006)  

ดังนั้นในการตรวจตรวจหาไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะวิธี Formalin–Ethyl Acetate 
concentration จึงเปนวิธีทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจหาชนิด และจํานวนของไขพยาธิในระบบ
ทางเดินอาหารของแพะในแหลงพื้นที่อื่นๆ ไดดวย นอกเหนือจากนี้สารเคมี Ethyl Acetate ยังเปนสารเคมีที่
ลักษณะใส ไมมีกลิ่น มีคุณสมบัติเปนตัวทําละลายที่ดี และมีความปลอดภัยตอรางกายของมนุษย ตางจากสารเคมี 
Ether ที่เปนสารเคมีที่มีอันตรายตอรางกายของมนุษยโดยจะเปนสารที่ทําใหกอเกิดมะเร็งได  

 

ขอเสนอแนะ 
จากการตรวจหาพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะจะพบวาแพะมีการติดพยาธิมากกวาหนึ่งชนิด 

วิธีการตรวจหาไขพยาธิจึงมีความสําคัญในการนํามาวิเคราะหผล เพื่อใหไดความแมนยํา และไดความถูกตองมาก
ที่สุด โดยวิธีการตรวจหาไขพยาธิในแตละวิธีตองอาศัยการใชสารเคมีเปนสวนประกอบในขั้นตอนการทํา จึงมี
ความจําเปนที่ผูตรวจจะตองเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจที่ดี และมีความปลอดภัยกับสุขภาพชีวิตของ
ผูตรวจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงไดแกวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ดี 
ทั้งการตรวจหาชนิดและจํานวนของไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะ และมีความปลอดภัยตอสุขภาพของ
ผูตรวจดวย 
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