พยาธิไสเดือนในสุกร
(Roundworm in Swine)
นสพ.บัณฑูรย ตระการวีระเดช
ผูจัดการอาวุโสฝายวิชาการ แผนกผลิตภัณฑสตั วเศรษฐกิจ
บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จํากัด

พยาธิภายในที่สําคัญของสุกรแบงออกเปน 3 กลุมใหญๆ ไดแก พยาธิตัวกลมในกระเพาะและลําไส
(Gastrointestinal roundworms) พยาธิปอด (Lungworms) และพยาธิไต (Kidney worms) โดยพยาธิ
ไสเดือน (Roundworm; Ascaris suum) เปนพยาธิตวั หนึง่ ในกลุมพยาธิตัวกลมในกระเพาะและลําไส ทีพ่ บได
ทั่วโลก มีความสําคัญเปนลําดับตนๆ ตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร ซึง่ สรางความสูญเสียใหกับทางเศรษฐกิจ
หลายอยาง เชน ทําใหประสิทธิภาพการใชอาหารลดลง ระยะเวลาในการเลี้ยงเพิ่มขึน้ และมูลคาซาก (ตับ)
ลดลงจากจุดขาว milk spot ที่เกิดขึ้น
สาเหตุ: พยาธิไสเดือน (Roundworm; Aacaris suum) เปนพยาธิภายในทีพ่ บไดมากที่สุดประมาณ
70-80% ของฟารมเลีย้ งสุกร เปนพยาธิตัวกลมขนาดใหญและยาวทีส่ ุด โดยพยาธิตัวเต็มวัยอาจมีความยาว
มากกวา 8 นิ้ว พบในลําไสเล็กของสุกร

ภาพแสดง: พยาธิไสเดือนสุกร (ตัวเต็มวัย)
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วงจรชีวิต: พยาธิตัวเมีย 1 ตัว วางไขไดสูงสุดถึง 1-2 ลานฟองตอวัน ไขพยาธิมีขนาดเล็ก ไมสามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลา มีความทนทานสูงสามารถมีชวี ติ อยูในสภาพแวดลอมภายนอกไดนานถึง 10 ป
ไขพยาธิใชเวลาเจริญเปนไขพยาธิระยะติดตอ (ภายในมีตัวออนระยะที่ 2) นอกตัวสุกรประมาณ 10-14 วัน
หลังจากนั้นไขพยาธิทมี่ ีตัวออนระยะที่ 2 จะเขาสูตัวสุกรโดยการกินเขาไป ตอมาตัวออนระยะที่ 2 จะถูกปลอย
ออกมา พรอมออกจากผนังลําไสเขาสูกระแสเลือดเพื่อผานไปยังตับและปอด จากนัน้ พยาธิตวั ต็มวัยจะถูกกลืน
กินกลับเขาสูลาํ ไสเล็กอีกครั้งเพื่อใหวงจรชีวิตสมบูรณครบถวน วงจรชีวิตนับตั้งแตระยะไขพยาธิจนเจริญเปน
พยาธิตัวเมียทีว่ างไขได ใชเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห

ภาพแสดง: วงจรชีวิตของพยาธิไสเดือนสุกร (ระยะA-I)

1.ระยะA-E เปนระยะที่อยูน อกตัวสุกร (pre-parasitic phase) ใชเวลาประมาณ 10-14 วัน
» ระยะA: ไขพยาธิปะปนออกมากับมูลสุกร
» ระยะB: ไขพยาธิมีรูปรางคลายไข สีนา้ํ ตาล เปลือกหนา ผิวชั้นนอกขรุขระ ไขพยาธิจึงมีความ
ทนทานตอสภาพแวดลอมทีไ่ มเหมาะสมไดดีมาก เชน ในสภาพที่แหงหรือเย็นจัด ไขพยาธิจะอยูไดนาน 5 ป
แตถาอยูในสภาพที่รอนและแหง ไขพยาธิจะถูกทําลายใน 2-3 สัปดาห

ภาพแสดง: ไขของพยาธิไสเดือนสุกร
» ระยะC: เมื่ออยูในสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมไขพยาธิจะฟกเปนไขพยาธิระยะติดตอ
» ระยะD-E: สุกรติดพยาธิจากการกินไขพยาธิระยะติดตอที่ปนเปอนกับอาหารและน้ํา หรือกิน
พาหะอื่นที่มีไขพยาธิระยะติดตอ
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2. ระยะF-I: เปนระยะที่อยูในตัวสุกร (parasitic phase)
» ระยะF: ไขพยาธิระยะติดตอฟกตัวในลําไสเล็กแลวปลอยตัวออนระยะที่ 2 (L2) ออกมาฝงตัวใน
ผนังลําไส
» ระยะG: ตัวออนระยะที่ 2 (L2) เคลื่อนที่ไปทางระบบหลอดเลือดที่ไปยังตับ (Hepatic portal
system) และเขาไปอยูในตับ แลวลอกคราบเปนตัวออนระยะที่ 3 (L3) ซึ่งใชเวลาประมาณ 24 ชั่วโมงหลังกิน
ไขระยะติดตอเขาไป
» ระยะH: ตัวออนระยะที่ 3 (L3) เคลื่อนที่จากตับไปสูหัวใจและปอด แลวลอกคราบเปนตัวออน
ระยะที่ 4 (L4)
» ระยะI: ตัวออนระยะที่ 4 (L4) เคลื่อนที่ไปตามถุงลม หลอดลม คอหอย และกลับไปสูลําไสเล็ก
พัฒนาเจริญเปนพยาธิตวั เต็มวัยตอไป
การกอโรคและความเสียหาย: ตัวออนและพยาธิตัวเต็มวัยสามารถกอโรคและสรางความเสียหาย
ใหกับสุกร ดังนี้
1. ระยะที่ตัวออนเคลื่อนที่ผา นตับจะทําใหเกิดรอยโรคที่เรียกวา “milk spots” ที่เกิดขึ้นหลังการติด
พยาธิ 10-14 วัน รอยโรค milk spot มีลักษณะเปนจุดเลือดออก (hemorrhage) มีเม็ดเลือดขาวเขามารวมกัน
(eosinophilic infiltration) ในกรณีที่ไมมกี ารติดพยาธิซ้ํา (reinfection) รอยโรค milk spot ที่ตับจะหายอยาง
สมบูรณ (heal completed) หลังจากที่ตัวออนเคลื่อนทีผ่ านไปจากตับ 4-6 สัปดาห แตถาหากมีการติดพยาธิ
ซ้ําขึ้นอีก รอยโรค milk spot ที่ตับก็จะมีเนือ้ เยื่อจับตัวหนาขึ้นเปนจุดวงกลมสีขาว (fibrosis) การพบรอยโรค
milk spot ที่ตับของสุกรที่โรงฆา โดยที่ไมพบพยาธิตวั เต็มวัยในลําไสเล็ก เนื่องมาจากสุกรที่มีอายุมากจะมี
ภูมิคุมกันตอบสนองตอพยาธิสูง ซึ่งไปหยุดการเคลื่อนไหวของตัวออน (immobilize) และทําลายตัวออนที่ตับ

ภาพแสดง: Fibrosis ที่ตับ
จากการติดพยาธิซา้ํ

ภาพแสดง: รอยโรค milk spot ที่ตับ
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สวนระยะที่ตวั ออนเคลื่อนทีผ่ านปอดจะทําใหเกิดจุดเลือดออก (hemorrhage) มีเม็ดเลือดขาวชนิด
eosinophil อยูลอมรอบถุงลม (alveoli) และบางครั้งตัวออนก็จะเคลือ่ นที่ไปยังทางแยกของหลอดลม
(bronchial tree) การติดพยาธิซา้ํ จะทําใหมีจุดเลือดออกขนาดใหญ บวมน้ํา (edema) และถุงลมโปงพอง
(emphysema) ซึ่งจะกอปญหาระบบทางเดินหายใจทีม่ กี ารติดเชื้อแทรกซอนไดงาย เชน mycoplasmosis
หรือ viral pneumonia โดยสุกรจะแสดงอาการไอ หายใจมีเสียงดัง

ภาพแสดง: ตัวออนเคลื่อนที่ผานปอด
ความรุนแรงของรอยโรคที่ตบั และปอดไมไดขึ้นอยูกับการเคลื่อนที่ของตัวออนเพียงอยางเดียว แต
ขึ้นอยูกับระดับความถี่ของการไดรับพยาธิดวย
2. พยาธิตวั เต็มวัยอาศัยอยูในลําไสเล็กซึง่ จะคอยแยงอาหารในลําไสเล็ก ทําใหสกุ รมีน้ําหนักลดลง
แคระแกรน อัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารลดลง ประมาณ 10% สําหรับฟารมที่ไมมี
โปรแกรมควบคุมพยาธิจะมีโอกาสพบพยาธิไสเดือนในระดับสูง ซึง่ อาจมีพยาธิตัวเต็มวัยไปอุดตันลําไส หรือไป
อุดตันทอน้าํ ดีทําใหเกิดลักษณะดีซานขึน้ กับสุกร หรือเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบจากพยาธิที่ไชทะลุลาํ ไส
บางครั้งพยาธิตัวเต็มวัยก็อาจจะเคลื่อนที่เขาสูกระเพาะอาหาร ทําใหสุกรเกิดการอาเจียนสํารอกเอาอาหาร
และตัวพยาธิออกมาใหเห็นได

=

=

====================================================================jÉêá~ä=iáãáíÉÇ=áë=~=jÉêÅâ=~åÇ=ë~åçÑáJ~îÉåíáë=Åçãé~åó=

ภาพแสดง: ลําไสเล็กที่เต็มไปดวยพยาธิไสเดือนสุกร
การตรวจวินิจฉัย: ตรวจหาไขพยาธิในมูลสุกรโดยวิธี Fecal Flotation หรือตรวจหาพยาธิตัวแกใน
ลําไสเล็ก และตรวจหารอยโรค milk spot ที่ตับ

ภาพแสดง: การตรวจมูลหาไขพยาธิไสเดือนสุกรโดยวิธี Fecal Flotation
การกําจัดและปองกัน: ใชยาถายพยาธิรวมกับการจัดการสุขาภิบาลที่ดแี ละการตรวจหาไขพยาธิ
» กําจัดไขพยาธิในขัน้ ตอนการเตรียมโรงเรือนดวยการราดสารละลายโซดาไฟเขมขน 4 % (โซดาไฟ
ประมาณ 4 กิโลกรัมตอน้ํา100 ลิตร) ปริมาณ 500 ซีซีตอตารางเมตร ทิ้งไวขา มคืน แลวลางออกดวยน้าํ สะอาด
» เขมงวดกับการเปลี่ยนสวมน้ําอยางนอยวันละ 1 ครั้ง
» ทําความสะอาดอุปกรณการเลี้ยงหรือรองเทาบูทที่มกี ารตกคางของมูลสุกรที่มีไขพยาธิ
» ตรวจหาไขพยาธิจากมูลสุกรในโรงเรือนที่มปี ระวัติการติดพยาธิมากอนเพื่อประเมินการติดพยาธิซ้ํา
และเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไป โดยสุมเก็บมูลสุกร 6 จุดตอโรงเรือน นํามูลสุกรทั้งหมดมารวมกัน
เปน 1 ตัวอยาง แลวแบงตัวอยางปริมาณ 2 ชอนโตะ สงตรวจทางหองปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว
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» องคกรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US-FDA) แนะนําใหใชยาถายพยาธิในการกําจัดและ
ปองกันพยาธิไสเดือน ตามทีแ่ สดงในแผนผังดานลาง

PYRT = Pyrantel tartrate, IVM =Ivermectin, FBZ = Fenbendazole, DOR = Doramectin
TBZ = Thiabendazole, DCV = Dichlorvos, LVM = Levamisole , PIP = Piperazine
» การเลือกใชยาถายพยาธิ ควรพิจารณา 5 ปจจัย ไดแก ประสิทธิภาพของตัวยา ขอบเขตในการออก
ฤทธิ์ วิธกี ารใหยา ความปลอดภัย และราคา ถาในฝูงสุกรมีการติดพยาธิหลายชนิดก็จําเปนตองเลือกใชยาถาย
พยาธิทมี่ ีขอบเขตในการออกฤทธิ์กวางเพือ่ กําจัดพยาธิหลายชนิดในคราวเดียวกัน
ตาราง: แสดงขอบเขตในการออกฤทธิ์ของยาถายพยาธิชนิดตางๆ
ชนิดพยาธิที่ยาออกฤทธิ์
พยาธิตัว
กลม

พยาธิ
แสมา

พยาธิ
เม็ดตุม

พยาธิ
ไต

พยาธิ
เสนดาย

พยาธิ
ปอด

ตนทุน
คายา

Adult
L4

Adult
L4

---

---

---

Medium

---

Adult

---

---

---

High

Dichlorvos
ผสมอาหารกินตั้งแต 1 วัน Adult
ขึ้นไป
L4
Pyrantel tartrate
ผสมอาหารกินตอเนื่อง
ขนาด 96 ppm หรือกิน
ขนาด 800 ppm 1 วัน

Adult
L3, L4
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ผสมอาหารกิน 3 วัน
ขนาด 96 ppm

Adult

---

---

---

---

---

Low

Adult

Adult

Adult

---

---

---

Medium

Adult
L4

---

Adult
L4

Adult

Adult
L3, L4

Adult

High

Adult

---

Adult

Adult

Adult

Adult

Medium

Adult

---

---

---

---

---

Low

Adult
L3, L4

Adult
L3, L4

Adult

Adult,
L3, L4

---

Adult

Medium

Adult

---

---

---

---

---

Depends
on dose

Hygromycin B
ผสมอาหารกินตอเนื่อง
ขนาด 12 ppm
Ivermectin
ฉีดใตผิวหนัง 300 μg/kg
Levamisole
ผสมอาหารหรือน้ํา 1 วัน
Piperazine
ขนาด 110 mg/kg 1 วัน
ผสมอาหารหรือน้ํา
Fenbendazole
ขนาด 3 mg/kg bwt
ผสมอาหาร 3 ถึง 12 วัน
Thiabendazole
ผสมอาหารกินตอเนื่อง
ขนาด 45.4 ถึง 908 ppm

» การใหยาถายพยาธิเพียงครั้งเดียวในแมพันธุก อนคลอดไมไดปองกันการติดพยาธิในสุกรขุน ดังนัน้
จึงควรใหยาถายพยาธิในชวงอนุบาล หรือกอนนําสุกรลงขุนอีกครั้ง โดยการผสมยาถายพยาธิในอาหารใหสุกร
กินติดตอกัน 7 วัน
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เชิญอานบทความทางวิชาการ และความเคลื่อนไหวตางๆ ของทีมงานเมเรียล (ประเทศไทย) ผานอินเตอรเน็ท
ไดที่ www.merial.co.th
นสพ.บัณฑูรย ตระการวีระเดช (หมอโตง)
ผูจัดการอาวุโสฝายวิชาการ แผนกผลิตภัณฑสัตวเศรษฐกิจ
มือถือ: 081 831-7829
E-mail:banthun.trakanwiradet@merial.com
10 / 02 / 09

=

=

====================================================================jÉêá~ä=iáãáíÉÇ=áë=~=jÉêÅâ=~åÇ=ë~åçÑáJ~îÉåíáë=Åçãé~åó=

