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ความชุกของ Trypanosoma spp. ในโคเน้ือในพืน้ทีจ่ังหวดัแพร่ ปี 2562 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความชุกของเช้ือ Trypanosoma spp. ในโคเน้ือ

ในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ โดยการสุ่มเก็บตวัอย่างเลือดโคเน้ือของเกษตรกรรายย่อย โดยวิธีsimple 
random sampling ในพื้นท่ี 8 อ าเภอของจงัหวดัแพร่ ในปี 2562 ในโคเน้ืออายุ 1 ปีข้ึนไป อ าเภอละ  
4 ตวัอยา่งต่อเดือน รวม 32 ตวัอยา่งต่อเดือน รวมจ านวนทั้งส้ิน 384 ตวัอยา่ง โดยน าตวัอยา่งเลือด
ป้ายสไลด์ชนิดฟิล์มเลือดหนาและฟิล์มเลือดบาง (thick and thin blood smear) และเลือดในสาร   
กนัเลือดแข็งตวั ตรวจทางห้องปฏิบติัการโดยวิธี direct microscopic examination และวิธี Woo’s 
technique ตามล าดบั พบ Trypanosoma spp. 0.26% (1/384) (95% CI =0.25–0.77) และตรวจพบ 
Theileria spp. ,microfilaria และ Babesia spp. 5.73% (22/384) (95% CI=3.40–8.05) ,1.04% 
(4/384) (95% CI=0.02–2.05) และ 0.26% (1/384) (95% CI=0.25–0.77) ตามล าดบั จากผลการศึกษา
คร้ังน้ี ไดย้ืนยนัถึงการติดเช้ือ Trypanosoma spp. และปรสิตในเลือดในโคเน้ือในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ 
แต่ยงัพบความชุกในการศึกษาคร้ังน้ีไม่มากยงัควรมีการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในพื้นท่ีต่อไป 
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Prevalence of Trypanosoma spp. of Beef Cattle in Phrae Province, 2019 
Jirath Tananchai 1  Thanakorn Rompo 2 

  
The objective of this study was to determine the prevalence of Trypanosoma spp. of   

beef cattle in Phrae province. A total of 384 blood samples from beef cattle in 8 districts were 
examined by simple random sampling in over 1 years old, 4 blood samples per district area,       
32 blood samples per month in 2019. Thick and thin blood smear samples along with EDTA 
blood were submitted for examination by direct microscopic and Woo’s technique. The result 
revealed the prevalence of Trypanosoma spp. was 0.26% (1/384) (95% CI =0.25–0.77).         
Morever the prevalence of Theileria spp. , microfilaria and Babesia spp. were 5.73% (22/384) 
(95% CI =3.40–8.05) , 1.04% (4/384) (95% CI =0.02–2.05) and 0.26% (1/384) (95% CI =0.25–
0.77) respectively. This study confirms the presence of Trypanosoma spp. and blood parasites in      
beef cattle in Phrae. However the prevalence of this study was still found not many,             
should continue to surveillance the infection in the area. 
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บทน า 

ระบบการเล้ียงปศุสัตวโ์ดยเฉพาะการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกรรายย่อยในพื้นท่ีจงัหวดั
แพร่ ในปัจจุบนัยงัเป็นระบบการเล้ียงปล่อยหากินทุ่งหญา้ธรรมชาติ ซ่ึงจากระบบการเล้ียงดงักล่าว
นบัวา่มีผลกระทบอยา่งมากต่อสุขภาพสัตว ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรคปรสิตในเลือดท่ีมีแมลงดูดเลือด
เป็นพาหะ เช่น การติดเช้ือปรสิตในเลือด Trypanosoma spp. 

Trypanosoma spp. สามารถพบไดใ้นกระแสเลือดของสัตว ์โดยเป็นโปรโตซัวในสกุล  
Trypanosoma ท่ีอาศยัอยู่ในกระแสเลือดภายนอกเม็ดเลือดแดงในตวัสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม เช่น       
โค กระบือ มา้ ล่อ สุนขั สุกร ชา้งและสัตวป่์า (มาณวิกา และสาทิส, 2556; Woo, 1969) สามารถ
ติดต่อในสัตวไ์ดโ้ดยมีตวัพาหะน าโรคท่ีส าคญั เช่น เหลือบ (Tabanus spp.) และแมลงวนัคอกสัตว ์
(Stomoxys spp.) ในประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต ้มีรายงานการติดโรคน้ี โดยคา้งคาวดูดเลือด
(vampire bat) (Dario et al., 2017) อาการของโคและกระบือท่ีมีปรสิตในเลือด Trypanosoma evansi 
มีทั้งท่ีแสดงอาการแบบเร้ือรัง ซ่ึงจะพบภาวะเลือดจาง หรือเกิดภาวะดีซ่าน อาจพบจุดเลือดออก 
ตามเยื่อเมือก ต่อมน ้ าเหลืองโต อาการทางประสาท และบางตวัอาจมีอาการบวมน ้ า และแบบ   
แสดงอาการจะพบมีไขสู้ง ไขข้ึ้นๆลงๆ น ้ าหนกัลด ซึม เบ่ืออาหาร (Desquesnes   et al., 2013)      
ในโคและกระบือส่วนใหญ่ มกัเป็นแบบไม่แสดงอาการและแบบเร้ือรังท าให้เกิดการแท้งลูก         
ในระยะกลาง และระยะทา้ยของการตั้งทอ้ง (วิทยา และคณะ, 2528) ลูกตายแรกคลอด ลูกคลอด
อ่อนแอ ซ่ึงก่อให้เกิดภาระแก่เกษตรกรในดา้นค่ารักษาพยาบาล (ไพทูล, 2557) นอกจากน้ีโรคยงั
แพร่กระจายไดง่้ายและรวดเร็ว การน าโคและกระบือเขา้ไปเล้ียงในแหล่งท่ีมีโรคท าให้สัตวติ์ดโรค
และอาจแสดงอาการเฉียบพลนั (Jubb and Kennedy, 1970) อาการของโคท่ีติดปรสิตในเลือด 
Trypanosoma theileri จะพบภาวะร่างกายขาดน ้ า ภาวะโซเดียม อลับูมินและฟอสฟอรัสในกระแส
เลือดสูง ไตวายเฉียบพลนั เม็ดเลือดขาวสูงและเกล็ดเลือดต ่า(Fernandez et al., 2010) ส่วนการติด
ปรสิตในเลือดชนิดอ่ืนท่ีอาจพบอาการคล้ายกัน เช่น การติดเช้ือปรสิตในเลือด Theileria spp.        
ในโคเน้ือพบภาวะเลือดจาง ดีซ่าน โคอ่อนแรงล้มนอนไม่ลุกช่วงก่อนคลอดและหลงัคลอดจน
ก่อให้เกิดความรุนแรงมีอตัราการตายสูง การติดเช้ือปรสิตในเลือด Babesia spp. พบอาการไขสู้ง 
ภาวะ เ ลือดจาง  อาการทางระบบประสาท อ่อนแรง  ปัสสาวะสีน ้ าตาลหรือสีแดงเข้ม                
(World Organization of Animal Health [OIE], 2013, 2020) 

ประกิจและคณะ (2560) ได้รายงานความชุกในกระบือแท้งลูกในจังหวดันครพนม        
ในระหวา่งเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เท่ากบั 16% (95% CI =2.6–30.0) และพบวา่
ความชุกของเหลือบ (adjusted OR=12.9, 95% CI=1.2-135.7) และการติดปรสิตในเลือด (adjusted 
OR=13.1, 95% CI=1.2-142.9) เป็นปัจจยัเส่ียง ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือระหวา่งปี 2551-2555   
มีการตรวจพบ Trypanosoma evansi ทั้งหมด 66 ตวัอยา่ง เป็นโคเน้ือ 51.5% กระบือ 39.4% โคนม 
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6.1% และสุกร 3.03%(มาณวิกา และสาทิส, 2556)  ในภาคเหนือมีรายงานการระบาดของ 
Trypanosoma evansi ในโค-กระบือ ท่ีบา้นแม่เหมืองหลวงหมู่ 4 ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548 พบอตัราป่วย 50% ของ   
จ  านวนสัตวใ์นหมู่บา้น (48/96 ตวัอยา่ง) เป็นโค 50.98% (26/51 ตวัอยา่ง) และกระบือ 48.89% 
(22/45 ตวัอย่าง) พบเช้ือในโค-กระบือท่ีเคยหรือก าลังป่วยรวมกนั 91.67% (11/12 ตวัอย่าง)            
(สุรวิทย ์และคณะ, 2549) การส ารวจความชุกทางซีรัมวิทยาโดยวิธี indirect fluorescent antibody 
technique (IFAT) โดยใชซี้รัมจากโค 482 ตวั กระบือ 531 ตวั จาก 12 จงัหวดั และ 16 จงัหวดัใน
พื้นท่ีของประเทศไทยทั้ง 4 ภาค พบ ความชุก 50% และ 38.6 % ตามล าดบั (Nishikawa et al., 1990) 

จากการปฏิบติังานดา้นสุขภาพสัตวใ์นพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ท่ีผา่นมา พบวา่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือบางราย
ประสบปัญหาด้านสุขภาพสัตว ์โดยเฉพาะการพบปัญหาแทง้ลูกในเขตอ าเภอเมืองแพร่ โคล้มแลว้นอนไม่ลุก        
จนกลายเป็นกลุ่มอาการ downer cow syndrome ในเขตอ าเภอร้องกวาง อ าเภอเด่นชยั อ าเภอวงัช้ิน และอ าเภอสูงเม่น       
ซ่ึงจากผลการตรวจพบปรสิตในเลือด Trypanosoma spp. เป็นสาเหตุ ทั้งน้ีขอ้มูลของความชุกของ
Trypanosoma spp. ในโคเน้ือยงัไม่มีการศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่มาก่อน ประกอบกบัอาการของ
โรคปรสิตในเลือดชนิดอ่ืนในโคเน้ือท่ีมีอาการคล้ายกนัท าให้ยากต่อการรักษาสัตวป่์วยในพื้นท่ี    
ซ่ึงหากมีขอ้มูลความชุกดงักล่าวและสามารถจดัล าดบัปัญหากบัการติดโรคปรสิตในเลือดอ่ืนๆได ้
จะท าให้เกิดเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเฝ้าระวงัโรคและการวางมาตรการควบคุมป้องกนัโรค
ติดเช้ือปรสิตในเลือด Trypanosoma spp. และการติดเช้ือปรสิตในเลือดชนิดอ่ืน รวมทั้งการรักษา
สัตวป่์วยในพื้นท่ีใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

อุปกรณ์และวธีิการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

โคเน้ือ อาย ุ1 ปีข้ึนไป ของเกษตรกรรายยอ่ยในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ จ  านวน 384 ตวั ในพื้นท่ี 
8 อ าเภอของจงัหวดัแพร่ อ าเภอละ 48 ตวัอยา่ง สุ่มตวัอยา่งโดยวิธี simple random sampling โดย
ค านวณจ านวนตวัอยา่งจากประชากรโคเน้ือทั้งหมดในพื้นท่ี 23,708 ตวั(N=23,708) (ขอ้มูลส ารวจ
สัตว ์ปี 2561 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัแพร่) โดยใช้โปรแกรมค านวณ Epi Info version 7.2 ท่ี   
ความชุก 50% ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (95 % CI) จ  านวนตวัอย่างท่ีตอ้งการสุ่ม 384 ตวั        
(n= 384) 
การเกบ็ตัวอย่างและการตรวจวเิคราะห์ 

ท าการเจาะเลือดเก็บตวัอย่างเลือดจากเส้นเลือดด าท่ีใบหู (ear vein) ของโคเน้ืออายุ 1 ปีข้ึนไป ในฝูง         
โคเน้ือของเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีเลือกในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม ปี 2562 ทุกเดือน 
โดยในแต่ละเดือนจะเก็บตวัอยา่งจากทุกอ าเภอ 8 อ าเภอละ 4 ตวัอยา่ง รวม 32 ตวัอยา่งต่อเดือน ท าเลือดป้ายสไลด์
แบบหนาและแบบบาง (thick and thin blood smear)  น าตวัอยา่งเลือดในหลอดท่ีมีสารกนัเลือดแข็งตวั (EDTA) ซ่ึงอยู่
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ในสภาพแช่เยน็ ส่งตรวจท่ีห้องปฺฏิบติัการปรสิตวิทยาของศูนยว์ิจยัและพฒันาการสัตวแพทย ์ภาคเหนือตอนบน 
จงัหวดัล าปาง โดย thick and thin blood smear ตรวจดว้ยวิธี direct microscopic examination ท าการยอ้มสี giemsa และ
ส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ชนิดแสงสวา่งก าลงัขยาย 400-1,000 เท่า  และตวัอยา่งเลือดในสารกนัเลือดแข็งตวั(EDTA) 
ตรวจวิธี Woo’s technique โดยน าเลือดในหลอด microcapillary tube ไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 
12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 4 นาที แล้วตรวจหาเช้ือ Trypanosoma spp. ระหว่างรอยต่อของ      
เมด็เลือดแดงและน ้าเลือดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ชนิดแสงสวา่ง (Woo, 1969) การตรวจท่ีให้ผลพบเช้ือ
วธีิใดวธีิหน่ึงถือวา่ตวัอยา่งนั้นพบเช้ือ 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

น าผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมค านวณ Epi Info version 
7.2 และใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) อธิบายความชุกของ Trypanosoma spp. ท่ีค่า
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 (95% CI) 

ผลการศึกษา 
ผลการตรวจพบเช้ือ Trypanosoma spp. และปรสิตในเลือดอ่ืน  ๆในโคเน้ือในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ 

ในปี 2562 จากจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 384 ตวัอยา่ง พบ Trypanosoma spp. 0.26% (1/384) (95% CI 
=0.25–0.77) และนอกจากน้ีตรวจพบ Theileria spp., microfilaria และ Babesia spp. 5.73% (22/384) 
(95% CI=3.40–8.05) , 1.04% (4/384) (95% CI=0.02–2.05) และ 0.26% (1/384) (95% CI =0.25–
0.77) ตามล าดบั (ตาราง 1) และ ผลการตรวจแยกรายอ าเภอ (ตาราง 2) 
ตาราง 1 ผลการตรวจเช้ือ Trypanosoma spp. และปรสิตในเลือดอ่ืนๆ ในโคเน้ือในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ 
ในปี 2562 แยกเป็นรายเดือน 

 Total 
samples 

Trypanosoma 
spp. 

% 
Theileria 

spp. 
% Microfilaria % 

Babesia 
spp. 

% 

มกราคม 32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
กุมภาพนัธ์ 32 0 0.00 3 9.38 0 0.00 0 0.00 
มีนาคม 32 1 3.13 1 3.13 0 0.00 0 0.00 
เมษายน 32 0 0.00 4 12.50 0 0.00 0 0.00 
พฤษภาคม 32 0 0.00 1 3.13 1 3.13 0 0.00 
มิถุนายน 32 0 0.00 0 0.00 2 6.25 0 0.00 
กรกฎาคม 32 0 0.00 2 6.25 0 0.00 1 3.13 
สิงหาคม 32 0 0.00 6 18.75 0 0.00 0 0.00 
กนัยายน 32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ตุลาคม 32 0 0.00 2 6.25 1 3.13 0 0.00 

พฤศจิกายน 32 0 0.00 1 3.13 0 0.00 0 0.00 
ธนัวาคม 32 0 0.00 2 6.25 0 0.00 0 0.00 
รวม 384 1 0.26 22 5.73 4 1.04 1 0.26 

95% CI  0.25–0.77 3.40-8.05 0.02-2.05 0.25–0.77 
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ตาราง 2 ผลการตรวจเช้ือ Trypanosoma spp. และปรสิตในเลือดอ่ืนๆในโคเน้ือในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่      
ในปี 2562 แยกรายอ าเภอ 

 
Total 

samples 
Trypanosome 

spp. 
% 

Theileria 
spp. 

% microfilaria % 
Babesia 

spp. 
% 

เมืองแพร่ 48 0 0.00 2 4.17 0 0.00 0 0.00 
สอง 48 0 0.00 3 6.25 1 2.08 0 0.00 

ร้องกวาง 48 0 0.00 3 6.25 1 2.08 1 2.08 
หนองม่วงไข ่ 48 0 0.00 4 8.33 1 2.08 0 0.00 

สูงเม่น 48 0 0.00 2 4.17 0 0.00 0 0.00 
เด่นชยั 48 0 0.00 2 4.17 1 2.08 0 0.00 
ลอง 48 1 2.08 3 6.25 0 0.00 0 0.00 
วงัช้ิน 48 0 0.00 3 6.25 0 0.00 0 0.00 
รวม 384 1 0.26 22 5.73 4 1.04 1 0.26 

 
วจิารณ์ผล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีพบการติดเช้ือ Trypanosoma spp. ในโคเน้ือ 0.26% (1/384) ซ่ึงมีความชุกไม่มากนกั 
นอ้ยกวา่ความชุกของปรสิตในเลือด Theileria spp 5.73% (22/384) ซ่ึงลกัษณะอาการของโคเน้ือ    
ท่ีติดโรคปรสิตในเลือดท่ีเป็นแบบไม่แสดงอาการและแบบเร้ือรังคล้ายกนั เช่น อาการอ่อนแรง    
ล้มนอนไม่ลุก อาจท าให้การปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีจ  าเป็นต้องพิจารณาให้การรักษาเบ้ืองต้น         
กรณีสงสัยโคป่วยดว้ยโรคปรสิตในเลือดผดิพลาดได ้

การตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ Trypanosoma spp. ในทางปฏิบติังานส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ
ตรวจตวัอยา่งเลือดป้ายสไลด์ชนิดฟิล์มเลือดหนาและฟิล์มเลือดบาง (thick and thin blood smear) 
โดยวิธี direct microscopic examination และวิธี Woo’s technique จากตวัอยา่งเลือดในสารกนัเลือด
แข็งตวั เน่ืองจากท าไดง่้าย ประหยดั สะดวก รวดเร็ว และเหมาะท่ีจะใช้วินิจฉยัประกอบเป็นขอ้มูล
ในการปฏิบติังานภาคสนามเพื่อรักษาสัตว ์แต่มีข้อจ ากดัในกรณีท่ีสัตวไ์ม่แสดงอาการของโรค 
อาจจะมีจ านวนเช้ือในกระแสเลือดไม่มากพอท่ีจะตรวจพบ (OIE, 2018) ในการศึกษาคร้ังน้ี          
พบการติดเช้ือ Trypanosoma spp. ในโคเน้ือ 0.26% (1/384) ซ่ึงการตรวจวินิจฉยัการติดเช้ือและ
จ าแนกเช้ือ Trypanosoma spp. โดยวิธี direct microscopic examination จะตรวจพบเช้ือในภาวะ   
ติดเช้ือปรสิตในกระแสเลือด(parasitemia) เม่ือมีเช้ือในกระแสเลือดมากกวา่ 105ตวั/มิลลิลิตร และ
วิธี Woo’s technique พบเช้ือเม่ือมีเช้ือในกระแสเลือดมากกว่า 50-200 ตวั/มิลลิลิตร(OIE, 2012)    
วีรพล และคณะ (2549) รายงานพบความชุกของ Trypanosoma evansi 4.26 % ในโคนมในเขต
จงัหวดัขอนแก่นดว้ยวิธี Woo’s technique วีระวรรณ และคณะ (2549) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบหา 
ความชุกของ Trypanosoma spp. ในโคนมของจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน โดยวิธี Woo’s technique 
และวิธี card agglutination test พบความชุก 1.21% และ 42.35% ตามล าดบั โดยทั้งสองวิธีมี       
ความสอดคลอ้งกนัทางสถิติเพียงเล็กนอ้ย (kappa=0.05) โดยวธีิ card agglutination มีความไวสูงกวา่ 
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ส่วนการตรวจทางซีรัมวิทยาโดยวิธี IFAT โดยใชซี้รัมจากโคและกระบือพบความชุก 50% และ 
38.6 % ตามล าดบั (Nishikawa et al., 1990) การตรวจตวัอยา่งเลือดดว้ยเทคนิค PCR ท่ีมีความจ าเพาะ
เจาะจง (specificity) และมีความไวต่อเช้ือ (sensitivity) มากกวา่วิธีการตรวจฟิล์มเลือดดว้ยวิธี direct 
microscopic examination และสามารถตรวจวินิจฉยั DNA ของเช้ือ Trypanosoma evansi ไดต้ ่าสุดท่ี 
0.01-0.001 พิโคกรัม และเม่ือมีเช้ือในกระแสเลือดไดต้ ่าสุด 1-5 ตวั/มิลลิลิตร (OIE, 2018) ขอ้จ ากดั
ของการตรวจด้วยวิธีน้ีคือสามารถตรวจพบสารพนัธุกรรมของเช้ือในกระแสเลือดสัตวห์ลงัจาก   
เช้ือตายไม่เกิน 24-48 ชัว่โมงเท่านั้น (ไพทูล, 2557) ในประเทศไทยมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือจาก
แมลงวนัคอก Stomoxys ซ่ึงพบเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการแพร่กระจายเช้ือไปยงัสัตวต์วัอ่ืนๆ(Desquesnes 

et al., 2013) ดงันั้นการเฝ้าระวงัโรคโดยการตรวจเลือดป้ายสไลด์และ  Woo’s technique อาจจะยงั  
ไม่เหมาะสมและท าให้โอกาส ตรวจพบไดน้้อยและประเมินปัญหาในพื้นท่ีไดค้ลาดเคล่ือน ทั้งๆท่ี
อาจมีเช้ืออยู่ในร่างกายสัตวเ์พราะพบเป็นปัญหาในพื้นท่ี ดงันั้นเพื่อความถูกตอ้งของการประเมิน
ความชุกของ Trypanosoma spp. เราควรท าการวินิจฉัยด้วยวิธีทางซีรัมวิทยาและวิธีตรวจทาง
โมเลกุลร่วมกนั อาจท าให้เห็นปัญหาได้มากข้ึน ส่วนวิธีการตรวจเลือดป้ายสไลด์โดยวิธี direct 
microscopic examination และ Woo’s technique อาจใช้ตรวจแยก species ของปรสิตในเลือด 
Trypanosoma spp. แต่อยา่งไรก็ตาม การตรวจทางซีรัมวิทยาเป็นการตรวจหา antibody สัตวอ์าจมีเช้ือในกระแสเลือด
ในขณะนั้นหรืออาจเป็น antibody ภายหลงัการติดเช้ือในช่วงระยะฟ้ืนตวัของสัตว ์และขอ้จ ากดัของ
การตรวจดว้ยวิธี PCR  ดงันั้นควรปรับใช้วิธีการตรวจร่วมกนัให้มีความสะดวกในการปฏิบติังาน
ภาคสนามดว้ย รวมถึงการเฝ้าระวงัการติดเช้ือของปรสิตในเลือดชนิดอ่ืนในพื้นท่ี  การศึกษาคร้ังน้ี
ในปี 2562 มีปริมาณฝนนอ้ยและอุณหภูมิสูงกวา่ปกติในทุกเดือน(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563) จึงไม่พบ
ความแตกต่าง ของฤดูกาลและพื้นท่ีมีผลต่อการตรวจพบปรสิตในเลือด รวมทั้งปัจจยัสภาพอากาศและฝนนอ้ย
มีผลท าให้สัตวพ์าหะน าโรค เช่น แมลงดูดเลือดพบนอ้ยในพื้นท่ีเช่นกนั ซ่ึงปริมาณน ้ าฝนเป็นปัจจยัหน่ึง   
ท่ีท  าให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและสัมพนัธ์กับการเพิ่มจ านวนของ แมลงวนัดูดเลือด        
(นนัทิยา และคณะ, 2561) ลกัษณะการเล้ียงของเกษตรกรเป็นการเล้ียงแบบปล่อยเล้ียงหากิน ตามธรรมชาติและ
โรงเรือนเปิดโล่งยงัมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือจากสัตวพ์าหะ การปรับสภาพการเล้ียง และการจดัการ
โรงเรือน การศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงต่างๆเพิ่มเติม และการใชว้ิธีตรวจท่ีเหมาะสม จะท าให้เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการวินิจฉัยและเฝ้าระวงัโรคอนัจะเกิดประโยชน์และลด  
ความสูญเสียแก่เกษตรกรได ้
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

ความชุกของ Trypanosoma spp. ในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ โดยการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 
ดว้ยวิธี direct microscopic examination และวิธี Woo’s technique พบความชุก 0.26% ถึงแมจ้ะพบ
ความชุกในการศึกษาคร้ังน้ีไม่มาก แต่หากพิจารณาถึงลักษณะการเล้ียงแบบปล่อยเล้ียงหากิน     
ตามธรรมชาติและโรงเรือนเปิดโล่งง่ายต่อการติดเช้ือจากสัตวพ์าหะ โคเน้ือของเกษตรกรรายย่อย 
ในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ยงัมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือปรสิตในเลือด Trypanosoma spp และควรพิจาณา
ถึงปรสิตในเลือดชนิดอ่ืนท่ีท าให้โคเน้ือแสดงอาการของโรคคลา้ยคลึงกนั เช่น โรคปรสิตในเลือด 
Theileria spp. ซ่ึงพบความชุก 5.73% การปฏิบติังานในพื้นท่ีและให้การรักษาเบ้ืองตน้กรณีสงสัย  
โคป่วยดว้ยโรคปรสิตในเลือดควรตอ้งพิจารณาถึงโรคปรสิตในเลือด Theileria spp. และปรสิตในเลือดอ่ืนๆดว้ย
เช่นกนั การศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงต่างๆเพิ่มเติมและการใช้วิธีการตรวจทางห้องปฏิบติัการทาง
ปรสิตวิทยา โดยวิธีการตรวจทางซีรัมวิทยาและวิธีตรวจทางโมเลกุลหาสารพนัธุกรรมของเช้ือ
ร่วมกนัจะท าใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนควบคุมป้องกนัการติดเช้ือปรสิตในเลือด
ในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในพื้นท่ีต่อไป  

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจัยคร้ังน้ีได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์ ส านักงาน       

ปศุสัตวจ์งัหวดัแพร่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือในการเก็บตวัอยา่งในพื้นท่ี สนบัสนุนการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบติัการจากห้องปฏิบติัการปรสิตวิทยา ศูนยว์ิจยัและพฒันาการสัตวแพทยภ์าคเหนือ
ตอนบน จงัหวดัล าปาง และคณะอนุกรรมการวจิยัการปศุสัตว(์ดา้นสุขภาพสัตวแ์ละมาตรฐานสินคา้
ปศุสัตว)์ ส านกังานปศุสัตวเ์ขต ๕ ท่ีพิจารณาตรวจสอบผลงานวชิาการน้ี 
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