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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาอัตราความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนูจาก

จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร โดยเก็บจํานวนตัวอยางหนูท้ังหมด 125 ตัวอยาง ระหวางเดือนเมษายน-
ตุลาคม พ.ศ. 2557 พบจํานวนชนิดของหนู 8 ชนิด และติดเช้ือหนอนพยาธิท้ังหมด 8 ชนิด คือพยาธิตัวตืด 2 ชนิด
และพยาธิตัวกลม 6 ชนิด หนูท่ีมีอัตราการติดเช้ือของหนอนพยาธิสูงสุด คือ หนูฟนขาวเล็ก (Berylmys
berdmorei) คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือหนูพุกเล็ก (Bandicuta savilei) คิดเปนรอยละ 85.7 หนูนาเล็ก
(Rattus losea) คิดเปนรอยละ 83.3 หนูพุกใหญหรือหนูแผง (Bandicuta indica) คิดเปนรอยละ 68.8 หนูจี๊ด
(Rattus exulans) คิดเปนรอยละ 54.5 หนูบานทองขาว (Rattus tanezumi) คิดเปนรอยละ 52.3 หนูหริ่งนา
หางสั้น (Mus cervicolor) คิดเปนรอยละ 42.9 และหนูหริ่งนาหางยาว (Mus caroli) คิดเปนรอยละ 28.6 สวน
หนอนพยาธิท่ีมีอัตราความชุกสูงสุด คือ พยาธิตืด Hymenolepis diminuta คิดเปนรอยละ 16.8 รองลงมาคือ
พยาธิตัวกลม Protospirura siamensis คิดเปนรอยละ 15.2 พยาธิตัวกลม Syphacia muris คิดเปนรอยละ
14.4 พยาธิตัวกลมสกุลTrichostrongylidae คิดเปนรอยละ 13.6 Ptrygodematites sp. คิดเปนรอยละ 12.8
สวนพยาธิตืด Raillietina sp. พยาธิตัวกลม Syphacia obvelata และ Physaloptera sp. มีอัตราความชุก
เทากันคิดเปนรอยละ 0.8 จังหวัดท่ีมีความชุกของหนอนพยาธิสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมยคิดเปนรอยละ 59.0
รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 58.1 และจังหวัดสุรินทร คิดเปนรอยละ 52.4 โดยท่ีจังหวัดบุรีรัมย
พบจํานวนชนิดของหนอนพยาธิมากท่ีสุดคือ 7 ชนิด รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมาและสุรินทร โดยพบจํานวน
หนอนพยาธิ 3 ชนิด จากการวิจัยครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาหนูเปนพาหะนําโรคหนอนพยาธิท่ีสําคัญหลายชนิด ซึ่งขอมูล
น้ีอาจจะเปนประโยชนตอหนวยงานทางดานสาธารณสุขในการวางแผนควบคุม และปองกันการติดเช้ือหนอนพยาธิ
ในหนูสูคนและสัตวเลี้ยงได
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ABSTRACT
The purpose of this study was to present the prevalence of helminths in gastrointestinal

tract of murids from Nakhon Ratchasima, Buri Rum and Surin Provinces. A total of 125 murids
during April to October 2014 were collected. 8 species of murids infected with 8 species of
helminths (2 cestodes and 6 nematodes). The highest prevalence rate of helminths in murids
was 100% in Berylmys berdmorei, 85.7% in Bandicuta savilei, 83.3% in Rattus losea, 68.8% in
Bandicuta indica, 54.5% in Rattus exulans, 52.3% in Rattus tanezumi, 42.9% in Mus cervicolor
and 28.6% in Mus caroli. The highest prevalence rate of helminths was Hymenolepis diminuta
(16.8%), Protospirura siamensis (15.2%), Syphacia muris (14.4), Trichostrongylidae (13.6%),
Ptrygodematites sp. (12.8%), Raillietina sp., Syphacia obvelata and Physaloptera sp. (0.8%),
respectively. The highest prevalence of helminths  was found in Buri Rum (59.0%) followed by
Nakhon Ratchasima (58.1%) and Surin (52.4%). Whereas, the highest total helminth species
richness was found in Buri Rum provicnce (7 species) followed by in Naknon Rachasima and
Surin provinces (4 species each). The results indicated that murids were important vectors of
helminth diseases. This data will be benefit to public health for planning control and prevention
from helminths in murids to humans and pets.

คําสําคัญ: ความชุก หนอนพยาธิ หนู จังหวัดบุรีรัมย นครราชสีมา สุรินทร
Keywords: Prevalence, Helminth, Nakhon Ratchasima, Buri Rum, Surin Province

บทนํา
โรคหนอนพยาธิเปนโรคท่ีเปนปญหาทาง

สาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทย ซึ่งการติดเช้ือ
หนอนพยาธิสวนมากพบไดในประเทศท่ีกําลังพัฒนามี
อัตราความชุกสูงในหลายพ้ืนท่ีท่ัวโลก (Widjana and
Sutisna, 2000) และพบไดท่ัวไปในประเทศเขตรอน
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น พ้ื น ท่ี ช น บ ท ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
(Jongsuksuntigul et al., 2001) ในปจจุบันการติด
เช้ือหนอนพยาธิท่ีมีหนูเปนพาหะนําโรคเปนอีกสาเหตุท่ี
สําคัญในการแพรกระจายเ ช้ือโรคอยางตอเ น่ือง
(Okoye and Obiezue, 2008; Jittapalapong
et al., 2009) เพราะหนูสามารถขยายพันธุและเพ่ิม
ประชากรไดอยางรวดเร็ว โดยพบการกระจายตัวไดทุก

บริเวณ ซึ่งประเทศไทยพบหนูท้ังหมด จํานวน 36 ชนิด
จาก 2 วงศยอยใน 8 สกุล (Marshall, 1978) จากการ
ตรวจสอบโดยการสํารวจหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร
ของหนูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวาหนูเปนสาเหตุ
ท่ีสําคัญท่ีทําให เ กิดโรคหนอนพยาธิระบาดในคน
(Chaisiri et al., 2010) เน่ืองจากหนูเปนสัตวรังโรคท่ี
กอโรคหลายชนิดเขามาสูมนุษยและสัตวเลี้ยงรวมท้ัง
โรคหนอนพยาธิชนิดตาง ๆ ไดแก โรคพยาธิทริคิโนซิส
(Trichinosis) โรคพยาธิหอยโขง หรือโรคเยื่อหุมสมอง
อัก เสบ (Angiostrongyliasis, Eosinophilic
meningoencephalitis) โรคพยาธิตืดหนูและพยาธิตืด
แคระ (Hymenolepiasis) และโรคพยาธิใบไมลําไส
(Echinostomiasis) (Eansobhana et al., 2009)
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สาเหตุหลักของการติดเช้ือหนอนพยาธิ คือ พฤติกรรม
ก า ร บ ริ โ ภ ค อ า ห า ร ท่ี ไ ม ถู ก สุ ข ลั ก ษ ณ ะ  เ ช น
การรับประทานโฮสตก่ึงกลาง (Intermediate host)
และโฮสตพาราทีนิก (Paratenic host) ท่ีมีตัวออน
ระยะติดตอแบบปรุงไมสุก ไดแก กอยหอย พลากุง
ปลารา ปลาสม และสมตําปู (Jaroonvesama, 1988)
หรือการดื่มนํ้าท่ีมีการปนเปอนอุจจาระของหนู ดังน้ัน
จึงทําใหเสี่ยงตอการรับตัวออนหนอนพยาธิระยะติดตอ
(Infective stage) เขาไปในรางกายสงผลใหมีการ
แพรกระจายของหนอนพยาธิเพ่ิมมากข้ึนในมนุษย
(อัมพรและคณะ, 2546)

พ้ืน ท่ี ในการศึ กษาครั้ ง น้ี ได แก จั งห วัด
นครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทรซึ่งเปนจังหวัดในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมี พ้ืนท่ีติดตอกัน ซึ่ งมี
ลักษณะทางภูมิประเทศหลากหลาย เชน มีภูเขา
สลับซับซ อน และมีป า ทึบสลับป า เบญจพรรณ
นอกจากน้ีมีแหลงชุมชนจํานวนมากท่ีมีรายงานการติด
เช้ือหนอนพยาธิในคน มีรายงานการสํารวจความชุก
การติดเช้ือของหนอนพยาธิในจังหวัดสุรินทร พบวา
ประชากรติดเช้ือพยาธิปากขอ (Hookworm) มากท่ีสุด
(Nacapunchai et al., 2002) และวัชริยา (2554) ได
สํารวจชนิดของพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียจาก
บางทองท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
พบวาจังหวัดนครราชสีมาติดเช้ือพยาธิระยะเมตาเซอร
คาเรียของ Haplorchis taichui สูงสุด ขณะท่ีรายงาน
เ ก่ียวกับหนอนพยาธิในหนูมี รายงานการศึกษา
หนอนพยาธิในหนูสกุล Rattus spp. จากจังหวัด
เชียงใหมพบวาหนูติดเช้ือหนอนพยาธิท้ังหมด 10 ชนิด
โดยท่ีพยาธิตัวกลม Rictularis sp. มีอัตราความชุก
สูงสุด และมีหนอนพยาธิ 3 ชนิดท่ีสามารถติดตอ
ถึ ง ม นุ ษ ย  ไ ด แ ก  พ ย า ธิ ใ บ ไ ม Echinostoma
malayanum พยาธิตืด Raillientina sp. และพยาธิ
ตัวกลม Angiostrongylus cantonensis (Namue

and Wongsawad, 1997) ตอมา Chaisiri et al.
(2010) ไดรายงานวาพบหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร
ของหนูจากจังหวัดเลยท้ังหมด 19 ชนิด โดยพยาธิตัว
กลมวงศ Trichostrongylodae มีอัตราความชุกสูงสุด
และในป ค.ศ. 2013 มีรายงานการศึกษาหนอนพยาธิ
ในหนูจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบ
หนอนพยาธิท้ังหมด 19 ชนิด และหนอนพยาธิท่ีมี
อัตราความชุกสูงสุด คือ พยาธิตืด Raillietina sp.
แตอยางไรก็ตามการศึกษาหนอนพยาธิในหนูใน
ประเทศไทยยังมีรายงานนอยและเพ่ือเพ่ิมเติมขอมูล
เก่ียวกับการระบาดของหนอนพยาธิในหนูในประเทศ
ไทย ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจึงศึกษาเก่ียวกับอัตราความ
ชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนู และ
ศึกษาความชุกของหนอนพยาธิในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด คือ
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย  และสุรินทรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอหนวยงานทางดานสาธารณสุขในการ
วางแผนควบคุม  ดู แล  และปอ ง กันการติด เ ช้ื อ
หนอนพยาธิในหนูท่ีติดตอถึงมนุษยตอไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
เก็บตัวอยางหนูในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด คือ จังหวัด

บุรีรัมย  นครราชสีมา และสุรินทร ระหวางเดือน
เมษายน-ตุลาคม พ.ศ. 2557 จํานวนตัวอยางหนู
ท้ังหมด 125 ตัวอยาง โดยมีพ้ืนท่ีในการดักจับหนู คือ
1) พ้ืนท่ีชุมชนซึ่งเปนแหลงอาศัยของมนุษย 2) พ้ืนท่ี
ชายปาซึ่งเปนบริเวณท่ีติดกับพ้ืนท่ีการเกษตร 3) พ้ืนท่ี
การเกษตร เชน นาขาว ไรมันสําปะหลัง และไรขาวโพด
4) พ้ืนท่ีชุมนํ้า ซึ่งเปนแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีการเกษตร
นําตัวอยางหนูท่ีไดมาสลบดวยคลอโรฟอรมแลวนํามา
วัดสวนตาง ๆ ไดแก ความยาวของกะโหลกศีรษะ ลําตัว
หาง ใบหู และหลังเทาเพ่ือจําแนกชนิดของหนูตามวิธี
ของ Herbreteau et al. (2011) และทําการผาตัด
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ทางเดินอาหารของหนูและรักษาสภาพดวยการดองใน
หลอดทดลองท่ีมีแอลกอฮอลรอยละ 70 เพ่ือนําไป
ตร ว จ ห า ห น อนพย า ธิ ใ น ห อ งป ฏิ บั ติ ก า ร ค ณ ะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามตอไป
วิธีตรวจหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนู

นําทางเดินอาหารของหนูในหลอดทดลองท่ีมี
แอลกอฮอลรอยละ 70 เทลงในจานเพาะเช้ือ (Petri
dish) ใชกรรไกรตัดแยกทางเดินอาหารของหนูออกเปน
3 สวน ไดแก กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และลําไสใหญ
จากน้ันทําการเปดกระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และลําไส
ใหญ เพ่ือตรวจหาหนอนพยาธิภายใตกลองสเตอริโอ
(Stereo-microscope, Olympus รุน SZ-ST)
นําตัวอยางท่ีไดทําสไลดถาวรหรือก่ึงถาวร จําแนกชนิด
หนอนพยาธิภายใตกลองจุลทรรศน (Compound
microscope, Olympus รุน CH30) โดยอางอิงจาก
Systema helminthum (Yamaguti, 1958, 1959,
1961) Helminthological laboratory (Skrjabin
et al., 1970) Cih key to the nematode
parasites of vertebrate (Aderson, 1974) และ
Protocols for field and laboratory rodent
studies (Herbreteau et al., 2011) ทําการถายภาพ
หนอนพยาธิชนิดตาง ๆ และวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรม Quantitative parasitology 3.0 และ
โปรแกรม Statistica 8.0 สถิติท่ีใช One-way ANOVA

ผลการวิเคราะห
จากการศึกษาในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด คือ จังหวัด

นครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร รวบรวมตัวอยางหนู
ท้ังหมด 125 ตัวอยาง สามารถจําแนกหนูออกเปน 8
ชนิด คือ หนูพุกใหญหรือหนูแผง (Bandicuta indica)
จํานวน 16 ตัว หนูพุกเล็ก (Bandicuta savilei)
จํานวน 7 ตัว หนูฟนขาวเล็ก (Berylmys berdmorei)
จํานวน 2 ตัว หนูหริ่งนาหางยาว (Mus caroli) จํานวน

7 ตัว หนูหริ่งนาหางสั้น (Mus cervicolor) จํานวน 21
ตัว หนูจี๊ด (Rattus exulans) จํานวน 22 ตัว หนูนา
เล็ก (Rattus losea) จํานวน 6 ตัว และหนูบาน
ทองขาว (Rattus tanezumi) จํานวน 44 ตัว
พบหนอนพยาธิท้ังหมด 8 ชนิด แบงเปนพยาธิตัวตืด
2 ชนิด คือ Raillietina sp. และ Hymenolepis
diminuta พยาธิตัวกลม 6 ชนิด คือ Syphacia
muris, Syphacia obvelata, Physaloptera sp.,
Protospirura siamensis, Ptrygodematites sp.
และ Trichostrongylidae เมื่อนํามาวิเคราะหหาอัตรา
การติดเช้ือของหนอนพยาธิในหนูแตละชนิดพบวา หนู
ฟนขาวเล็ก (Berylmys berdmorei) มีอัตราการติด
เ ช้ือสูง ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100 หนูพุกเล็ก
(Bandicuta savilei) คิดเปนรอยละ 85.7 หนูนาเล็ก
(Rattus losea) คิดเปนรอยละ 83.3 หนูพุกใหญหรือ
หนูแผง (Bandicuta indica) คิดเปนรอยละ 68.8
หนูจี๊ด (Rattus exulans) คิดเปนรอยละ 54.5
หนูบานทองขาว (Rattus tanezumi) คิดเปนรอยละ
52.3 หนูหริ่งนาหางสั้น (Mus cervicolor) คิดเปน
รอยละ 42.9 และหนูหริ่งนาหางยาว (Mus caroli)
คิดเปนรอยละ 28.6 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) จากการ
วิเคราะหความชุกของหนอนพยาธิ พบวา พยาธิตืด
Hymenolepis diminuta มีความชุกมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 16.8 พยาธิตัวกลม Protospirura siamensis
คิดเปนรอยละ 15.2 Syphacia muris คิดเปนรอยละ
14.4 Trichostrongylidae คิดเปนรอยละ 13.6
Ptrygodematites sp. คิดเปนรอยละ 12.8 และ
หนอนพยาธิท่ีมีอัตราความชุกต่ําสุด คือ พยาธิตืด
Raillietina sp. พยาธิตัวกลม Syphacia obvelata
และ Physaloptera sp. มีอัตราความชุกเทากัน
คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1)

เมื่อวิเคราะหตามสถานท่ีพบวา จังหวัดท่ีมี
ความชุกของหนอนพยาธิสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมย
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คิดเปนรอยละ 59.0 พบหนูจํานวน 61 ตัว ติดเช้ือ
หนอนพยาธิจํานวน 36 ตัว จําแนกหนอนพยาธิท่ีพบ
ออกเปน 7 ชนิด ไดแก พยาธิตัวกลม Protospirura
siamensis, Trichostron-gylidae, Physaloptera
sp., Syphacia muris, Syphacia obelata พยาธิตืด
Hymenolepis diminuta และ Raillietina sp.
รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 58.1
พบหนูจํานวน 43 ตัว ติดเช้ือหนอนพยาธิจํานวน
25 ตัว และจังหวัดสุรินทร คิดเปนรอยละ 52.4 พบหนู

จํานวน 21 ตัว ติดเช้ือหนอนพยาธิจํานวน 11 ตัว
ซึ่งท้ัง 2 จังหวัดพบชนิดหนอนพยาธิเหมือนกัน คือ
พยาธิตัวกลม Protospirura siamensis,
Pterygodematites sp. และพยาธิตืด Hymenolepis
diminuta (ตารางท่ี 2)

เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ อั ต ร า ค ว า ม ชุ ก ขอ ง
หนอนพยาธิในหนูแตละชนิดและในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

ตารางท่ี 1 อัตราความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนูแตละชนิด ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด
บุรีรัมย นครราชสีมา และสุรินทร

Murid Species

Number with infection (% prevalence)
Cestode Nematode

Rail
(%)

H. dim
(%)

S.
obv
(%)

S. mur
(%)

Phys
(%)

Prot
(%)

Pter
(%)

Tric
(%)

Total

Bandicuta indica (n=16)
(หนูพุกใหญหรอืหนูแผง)

1(6.3) 4(25.0) - 8(50.0) - 3(18.8) - - 16(68.8)

Bandicuta savilei (n=7)
(หนูพุกเล็ก)

- 2(28.6) - 4(57.1) - 1(14.3) - - 7(85.7)

Berylmys berdmorei
(n=2)

(หนูฟนขาวเล็ก)
- - - - - - 2(100) - 2(100)

Mus caroli (n=7)
(หนูหริ่งนาหางยาว)

- - - - - 1(14.3) - 2(28.6) 3(28.6)

Mus cervicolor (n=21)
(หนูหริ่งนาหางส้ัน)

- 2(9.5) 1(4.8) 4(19.0) - 2(9.5) - 2(9.5) 11(42.9)
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ตารางท่ี 1 อัตราความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนูแตละชนิด ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด
บุรีรัมย นครราชสีมา และสุรินทร (ตอ)

Murid Species

Number with infection (% prevalence)
Cestode Nematode

Rail
(%)

H. dim
(%)

S.
obv
(%)

S. mur
(%)

Phys
(%)

Prot
(%)

Pter
(%)

Tric
(%)

Total

Rattus exulans (n=22)
(หนูจี๊ด)

- 7(31.8) - -
1(4.5) 4(18.2) 1(4.5)

-
13(54.5)

Rattus losea (n=6)
(หนูนาเล็ก)

- 1(16.7) - 1(16.7) - - 3(50.0) -
5(83.3)

Rattus tanezumi (44)
(หนูบานทองขาว)

- 5(11.4) - 1(2.3) - 10(22.7) 11(25.0) - 27(52.3)

Total 125 1(0.8) 21(16.8) 1(0.8) 18(14.4) 1(0.8) 19(15.2) 16(12.8) 17(13.6)
หมายเหตุ: Rail= Raillietina sp., H. dim= Hymenolepis diminuta, S. obv= Syphacia obvelata, S. mur= Syphacia muris, Phys=
Physaloptera sp., Prot= Protospirura siamensis, Pter= Ptrygodematites sp., Tric= Trichostrongylidae

ตารางท่ี 2 อัตราความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนู ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดบุรีรัมย
นครราชสีมา และสุรินทร

จังหวัด จํานวนหนู
จํานวนหนูที่ติดเชื้อ

หนอนพยาธิ
อัตราความ
ชุก (%)

ชนิดของหนอนพยาธิ

สุรินทร 21 11 52.4
Protospirura siamensis, Ptrygodematites sp.
and Hymenolepis diminuta

บุรีรัมย 61 36 59.0

Protospirura siamensis, Trichostrongylidae,
Physaloptera sp., Syphacia muris, Syphacia
obelata, Hymenolepis diminuta and
Raillietina sp.

นครราชสีมา 43 25 58.1
Protospirura siamensis, Ptrygodematites sp.
and Hymenolepis diminuta

สรุปและวิจารณ
ผลจากก า รศึ กษา อั ต ร าคว าม ชุกขอ ง

หนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนูในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
คือ นครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร พบหนูท่ีติดเช้ือ
หนอนพยาธิท้ังหมด 8 ชนิด ไดแก หนูพุกใหญหรือ
หนูแผง (Bandicuta indica) หนูพุกเล็ก (Bandicuta
savilei) หนูฟนขาวเล็ก (Berylmys berdmorei)

หนูหริ่งนาหางยาว (Mus caroli) หนูหริ่งนาหางสั้น
(Mus cervicolor) หนูจี๊ด (Rattus exulans)
หนูนาเล็ก (Rattus losea) และหนูบานทองขาว
(Rattus tanezumi) ซึ่ง Ribas et al. (2012) รายงาน
วาพบหนูในประเทศไทยท้ังหมด 10 ชนิด ตรงกับ
งานวิจัยน้ี 7 ชนิด โดยหนูท่ีมีอัตราการติดเช้ือของ
หนอนพยาธิสูงสุด คือ หนูฟนขาวเล็ก (Berylmys
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berdmorei) ติดเ ช้ือหนอนพยาธิทุกตัว ในขณะท่ี
Chaisiri et al. (2010) ศึกษาหนอนพยาธิในทางเดิน
อาหารของหนูในจังห วัดเลย พบวาหนู ท่ีติดเ ช้ือ
หนอนพยาธิสูงสุด คือ หนูหริ่งนาหางยาว (Mus
caroli) ซึ่งตรงกันขามกับงานวิจัยน้ีท่ีพบวา หนูหริ่งนา
หางยาว (Mus caroli) มีอัตราการติดเช้ือต่ําสุด ท่ีเปน
เชนน้ีอาจเปนเพราะลักษณะทางภูมิประเทศตางกัน
(พิสิษฐ, 2557) จึงทําใหชนิดของหนูท่ีพบและอัตราการ
ติดเช้ือหนอนพยาธิตางกันดวย แสดงวาถ่ินท่ีอยูอาศัย
และภูมิประเทศเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญในการพบชนิด
หนูและหนอนพยาธิชนิดตางๆ (Adler, 2009;
Jittapalapong et al., 2009; Chaisiri et al., 2010)

หนอนพยาธิในงานวิจัยน้ีพบท้ังหมด 8 ชนิด
แบงเปนพยาธิตัวตืด 2 ชนิด คือ Raillietina sp. และ
Hymenolepis diminuta พยาธิตัวกลม 6 ชนิด คือ
Physaloptera sp., Syphacia obvelata,
Syphacia muris, Protospirura siamensis,
Ptrygodematites sp., และ Trichostrongylidae
ซึ่งสอดคลองกับ Chaisiri et al. (2010) ศึกษา
หนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนูจากจังหวัดเลย
พบชนิดหนอนพยาธิท้ังหมด 19 ชนิด ตรงกับงานวิจัยน้ี
8 ชนิด สาเหตุท่ีงานวิจัยน้ีพบชนิดหนอนพยาธินอยกวา
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะพ้ืนท่ี 3 จังหวัด มีการบุกรุกทําลาย
สิ่งแวดลอม เชน มีการสรางถ่ินฐานของประชากร
มนุษยเพ่ิมมากข้ึน และการตัดไมทําลายปาเพ่ือทํา
การเกษตร จึงทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของหนู เปนผลทําใหพบ
จํานวนชนิดหนอนพยาธิลดลงดวย (Lafferty and
Kuris, 1999; Patz et al.. 2000) งานวิจัยน้ีพบวา
หนอนพยาธิท่ีมีอัตราความชุกสูงสุด คือ พยาธิตืด
Hymenolepis diminuta เปนพยาธิท่ีติดถึงคน ซึ่งพบ
ในหนูในงานวิจัยน้ี 6 ใน 8 ชนิดรวมถึงหนูท่ีใกลชิดกับ
คนเพราะจับไดในแหลงชุมชน อาทิเชน หนูบาน

ทองขาว หนูนาเล็ก และหนูจี๊ดเปนตนแตกตางกับ
Chaisiri et al. (2010) รายงานวาหนอนพยาธิท่ีมีอัตรา
ความชุดสูงสุดในจังหวัดเลยคือ พยาธิตัวกลมสกุล
Trichostrongylidae อาจเปนเพราะชนิดของหนู
ตางกัน แสดงวาชนิดของโฮสตมีความจําเพาะตอชนิด
ของหนอนพยาธิท่ีตางกัน (Chaisiri et al., 2010)
นอกจากน้ียังพบวาพยาธิตืด 2 ชนิด Hymenolepis
diminuta และ Raillietina sp. เปนหนอนพยาธิท่ีมี
ความสําคัญทางการแพทยสามารถติดตอสูมนุษยได
สอดคลองกับ Pakdeenarong et al. (2013) รายงาน
วาพบพยาธิตืด 3 ชนิด ไดแก Hymenolepis
diminuta Hymenolepis nana และ Raillietina
sp. พยา ธิ ใบไม 1 ชนิดคือ Echinostoma
malayanum ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเปนสาเหตุในการเกิดโรคหนอนพยาธิท่ีสําคัญทาง
การแพทยในภูมิภาคเอเชียภาคตะวันออกเฉียงใต
อีกท้ังยังพบวา Raillietina sp. สามารถพบไดบอยใน
นก (Yamaguti, 1959) ซึ่งสวนใหญหนูท่ีติดเช้ือพยาธิ
ตัวตืด Raillietina celebensis และ Raillietina
siriraji สามารถพบไดในประเทศไทยและเวียดนาม
(Chenchittikul et al., 1983; Roberts, 1991;
Pham et al., 2001) สวน Hymenolepis diminuta
เปนชนิดท่ีพบไดท่ัวไปในหนูในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (Chenchittikul et al., 1983; Leong et al.,
1979; Krishnasamy et al., 1980; Pham et al.,
2001)

จังหวัดท่ีมีความชุกของหนอนพยาธิสูงสุด คือ
จังหวัดบุรีรัมย รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดสุรินทร แตเมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ พบวาท้ัง
3 จังหวัดมีอัตราการติดเช้ือหนอนพยาธิไมแตกตางกัน
เพราะลักษณะภูมิประเทศท้ัง 3 จังหวัดเปนเขตติดตอ
และมีลักษณะทางภูมิประเทศคลายคลึงกัน โดยจังหวัด
สุรินทรและนครราชสีมาพบชนิดหนอนพยาธิ ท่ี
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เ ห มื อ น กั น  คื อ  พ ย า ธิ ตั ว ก ล ม Protospirura
siamensis, Ptrygodermatites sp. และพยาธิตืด
Hymenolepis diminuta ซึ่งสวนใหญลักษณะทางภูมิ
ประเทศของ 2 จังหวัดมลีักษณะเปนท่ีราบสูง ทางตอน
ใตมีภูเขาสลับซอนหลายลูก และมีปาทึบสลับกับปา
เบญจพรรณตามบริเวณแนวชายแดน สวนตอนกลาง
เปนท่ีราบลุมแตมีบางบริเวณเปนท่ีดอน และทางเหนือ
มีลักษณะพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นสูงสลับท่ีนาดวยเหตุน้ีจึงทํา
ใหท้ัง 2 จังหวัดพบชนิดหนอนพยาธิท่ีเหมือนกัน แสดง
วาลักษณะภูมิประเทศเปนปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวกําหนด
ทําใหพบชนิดหนูและชนิดของหนอนพยาธิท่ีเหมือน
หรือแตกตางกัน สอดคลองกับ Muennoo et al.
(2000) รายงานวาการติดเช้ือหนอนพยาธิแตละชนิดจะ
แตกตางกันมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน พ้ืนท่ีทาง
ภูมิศาสตร โดยหนอนพยาธิบางชนิดอาจพบในแตละ
ภูมิภาคท่ีตางกัน และจากการศึกษาพบวาพ้ืนท่ีชุมชน
พบการติดเช้ือหนอนพยาธิในหนูมากท่ีสุด ซึ่งถ่ินท่ีอยู
อาศัยของหนูก็เปนอีกปจจัยท่ีทําใหพบชนิดหนอนพยาธิ
และจํานวนการติดเช้ือหนอนพยาธิในหนูแตกตางกัน
ตรงกับ Chaisiri et al. (2010) รายงานวาชนิดของ
หนอนพยาธิท่ีพบเปนจํานวนมากข้ึนอยูกับถ่ินท่ีอยู
อาศัย ซึ่งจากการศึกษาอัตราความชุกของหนอนพยาธิ
ในทางเดินอาหารของหนูสวนใหญพบการศึกษาในแถบ
ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกา และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (Feliu et al., 1997; Warner et
al., 1998; Behnke et al., 2000; Pulido-Flores et
al., 2005; Paramasvaran et al., 2005; Singla
et al., 2008) แตในประเทศไทยพบวายังมีการศึกษาท่ี
นอยมากโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบถึงอัตราความ
ชุกของการติดเช้ือหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนู
แตละชนิด และในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ซึ่งผลการวิจัยน้ี
สามารถเปนขอมูล พ้ืนฐานของการศึกษาในการ

ตรวจสอบการติดเช้ือหนอนพยาธิชนิดตางๆ ในหนูได
และทราบสถานการณความเสี่ยงตอการเกิดโรค
หนอนพยาธิของประชากรในแตละพ้ืนท่ี ผลท่ีไดจะเปน
ขอมูลท่ีสําคัญในวางแผนและปองกันหนอนพยาธิจาก
หนูสูมนุษยตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ค ณ ะ ผู วิ จั ย ข อ ขอ บ คุ ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

มหาสารคามท่ีสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยสํ าหรับ
บัณฑิตศึกษาประจําป 2558 และขอขอบคุณคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีสนับสนุน
สถานท่ีในการทํางานวิจัยในครั้งน้ี
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