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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาอัตราความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนูจาก
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร โดยเก็บจํานวนตัวอยางหนูทั้งหมด 125 ตัวอยาง ระหวางเดือนเมษายนตุลาคม พ.ศ. 2557 พบจํานวนชนิดของหนู 8 ชนิด และติดเชื้อหนอนพยาธิทั้งหมด 8 ชนิด คือพยาธิตัวตืด 2 ชนิด
และพยาธิ ตั ว กลม 6 ชนิ ด หนู ที่ มี อั ต ราการติ ด เชื้ อ ของหนอนพยาธิ สู ง สุ ด คื อ หนู ฟ น ขาวเล็ ก (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
หนอนพยาธิที่มีอัตราความชุกสูงสุด 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 จังหวัดที่มีความชุกของหนอนพยาธิสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมยคิดเปนรอยละ 59.0
รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 58.1 และจังหวัดสุรินทร คิดเปนรอยละ 52.4 โดยที่จังหวัดบุรีรัมย
พบจํานวนชนิดของหนอนพยาธิมากที่สุดคือ 7 ชนิด รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมาและสุรินทร โดยพบจํานวน
หนอนพยาธิ 3 ชนิด จากการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวาหนูเปนพาหะนําโรคหนอนพยาธิที่สําคัญหลายชนิด ซึ่งขอมูล
นี้อาจจะเปนประโยชนตอหนวยงานทางดานสาธารณสุขในการวางแผนควบคุม และปองกันการติดเชื้อหนอนพยาธิ
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
โรคหนอนพยาธิ เ ป น โรคที่ เ ป น ป ญ หาทาง
สาธารณสุ ข ที่ สํ า คั ญ ของประเทศไทย ซึ่ ง การติ ด เชื้ อ
หนอนพยาธิสวนมากพบไดในประเทศที่กําลังพัฒนามี
อัตราความชุกสูงในหลายพื้นที่ทั่วโลก (Widjana and
Sutisna, 2000) และพบไดทั่วไปในประเทศเขตรอน
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น พื้ น ที่ ช น บ ท ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
(Jongsuksuntigul et al., 2001) ในปจจุบันการติด
เชื้อหนอนพยาธิที่มีหนูเปนพาหะนําโรคเปนอีกสาเหตุที่
สํ า คั ญ ในการแพร ก ระจายเชื้ อ โรคอย า งต อ เนื่ อ ง
(Okoye and Obiezue, 2008; Jittapalapong
et al., 2009) เพราะหนูสามารถขยายพันธุและเพิ่ม
ประชากรไดอยางรวดเร็ว โดยพบการกระจายตัวไดทุก

บริเวณ ซึ่งประเทศไทยพบหนูทั้งหมด จํานวน 36 ชนิด
จาก 2 วงศยอยใน 8 สกุล (Marshall, 1978) จากการ
ตรวจสอบโดยการสํารวจหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร
ของหนูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวาหนูเปนสาเหตุ
ที่ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด โรคหนอนพยาธิ ร ะบาดในคน
(Chaisiri et al., 2010) เนื่องจากหนูเปนสัตวรังโรคที่
กอโรคหลายชนิดเขามาสูมนุษยและสัตวเลี้ยงรวมทั้ง
โรคหนอนพยาธิชนิดตาง ๆ ไดแก โรคพยาธิทริคิโนซิส
(Trichinosis) โรคพยาธิหอยโขง หรือโรคเยื่อหุมสมอง
อั ก เสบ (Angiostrongyliasis,
Eosinophilic
meningoencephalitis) โรคพยาธิตืดหนูและพยาธิตืด
แคระ (Hymenolepiasis) และโรคพยาธิ ใ บไม ลํ า ไส
(Echinostomiasis) (Eansobhana et al., 2009)
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สาเหตุหลักของการติดเชื้อหนอนพยาธิ คือ พฤติกรรม
ก า ร บ ริ โ ภ ค อ า ห า ร ที่ ไ ม ถู ก สุ ข ลั ก ษ ณ ะ เ ช น
การรับประทานโฮสตกึ่งกลาง (Intermediate host)
และโฮสตพาราทีนิก (Paratenic host) ที่มีตัวออน
ระยะติดตอแบบปรุงไมสุก ไดแก กอยหอย พลากุง
ปลารา ปลาสม และสมตําปู (Jaroonvesama, 1988)
หรือการดื่มน้ําที่มีการปนเปอนอุจจาระของหนู ดังนั้น
จึงทําใหเสี่ยงตอการรับตัวออนหนอนพยาธิระยะติดตอ
(Infective stage) เขาไปในรา งกายสง ผลใหมี การ
แพร ก ระจายของหนอนพยาธิ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในมนุ ษ ย
(อัมพรและคณะ, 2546)
พื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด แ ก จั ง หวั ด
นครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทรซึ่งเปนจังหวัดในเขต
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด ต อ กั น ซึ่ ง มี
ลั ก ษณะทางภู มิ ป ระเทศหลากหลาย เช น มี ภู เ ขา
สลั บ ซั บ ซ อ น และมี ป า ทึ บ สลั บ ป า เบญจพรรณ
นอกจากนี้มีแหลงชุมชนจํานวนมากที่มีรายงานการติด
เชื้อหนอนพยาธิในคน มีร ายงานการสํ ารวจความชุ ก
การติ ด เชื้ อ ของหนอนพยาธิ ใ นจั ง หวั ด สุริ น ทร พบว า
ประชากรติดเชื้อพยาธิปากขอ (Hookworm) มากที่สุด
(Nacapunchai et al., 2002) และวัชริยา (2554) ได
สํารวจชนิดของพยาธิใบไมระยะเมตาเซอร คาเรียจาก
บางทองที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
พบวาจังหวัดนครราชสีมาติดเชื้อพยาธิระยะเมตาเซอร
คาเรียของ Haplorchis taichui สูงสุด ขณะที่รายงาน
เกี่ ย วกั บ หนอนพยาธิ ใ นหนู มี ร ายงานการศึ ก ษา
หนอนพยาธิในหนูสกุล Rattus spp. จากจังหวัด
เชียงใหมพบวาหนูติดเชื้อหนอนพยาธิทั้งหมด 10 ชนิด
โดยที่พยาธิตัวกลม Rictularis sp. มีอัตราความชุก
สูง สุด และมีห นอนพยาธิ 3 ชนิ ดที่ ส ามารถติด ต อ
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

Research

and Wongsawad, 1997) ตอมา Chaisiri et al.
(2010) ไดรายงานวาพบหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร
ของหนูจากจังหวัดเลยทั้งหมด 19 ชนิด โดยพยาธิตัว
กลมวงศ Trichostrongylodae มีอัตราความชุกสูงสุด
และในป ค.ศ. 2013 มีรายงานการศึกษาหนอนพยาธิ
ในหนูจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบ
หนอนพยาธิทั้งหมด 19 ชนิด และหนอนพยาธิที่ มี
อัตราความชุกสูงสุด คือ พยาธิตืด Raillietina sp.
แต อ ย า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาหนอนพยาธิ ใ นหนู ใ น
ประเทศไทยยังมีรายงานนอยและเพื่อเพิ่มเติมขอมูล
เกี่ยวกับการระบาดของหนอนพยาธิในหนูในประเทศ
ไทย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาเกี่ยวกับอัตราความ
ชุ ก ของหนอนพยาธิ ใ นทางเดิ น อาหารของหนู และ
ศึกษาความชุกของหนอนพยาธิในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ
จั ง หวั ด นครราชสี ม า บุ รี รั ม ย และสุ ริ น ทร ใ นภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย ซึ่ ง จะเป น
ประโยชน ต อ หน ว ยงานทางด า นสาธารณสุ ข ในการ
วางแผนควบคุ ม ดู แ ล และป อ งกั น การติ ด เชื้ อ
หนอนพยาธิในหนูที่ติดตอถึงมนุษยตอไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
เก็บตัวอยางหนูในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัด
บุ รี รั ม ย นครราชสี ม า และสุ ริ น ทร ระหว า งเดื อ น
เมษายน-ตุลาคม พ.ศ. 2557 จํานวนตัวอยางหนู
ทั้งหมด 125 ตัวอยาง โดยมีพื้นที่ในการดักจับหนู คือ
1) พื้นที่ชุมชนซึ่งเปนแหลงอาศัยของมนุษย 2) พื้นที่
ชายปาซึ่งเปนบริเวณที่ติดกับพื้นที่การเกษตร 3) พื้นที่
การเกษตร เชน นาขาว ไรมันสําปะหลัง และไรขาวโพด
4) พื้น ที่ ชุม น้ํา ซึ่ งเปน แหลง น้ํ าในพื้ นที่ การเกษตร
นําตัวอยางหนูที่ไดมาสลบดวยคลอโรฟอรมแลวนํามา
วัดสวนตาง ๆ ไดแก ความยาวของกะโหลกศีรษะ ลําตัว
หาง ใบหู และหลังเทาเพื่อจําแนกชนิดของหนูตามวิธี
ของ Herbreteau et al. (2011) และทําการผาตัด
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ทางเดินอาหารของหนูและรักษาสภาพดวยการดองใน
หลอดทดลองที่ มี แ อลกอฮอล ร อ ยละ 70 เพื่ อ นํ า ไป
ต ร ว จ ห า ห น อ น พ ย า ธิ ใ น ห อ งป ฏิ บั ติ ก า ร ค ณ ะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามตอไป
วิธีตรวจหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนู
นําทางเดินอาหารของหนูในหลอดทดลองที่มี
แอลกอฮอลรอยละ 70 เทลงในจานเพาะเชื้อ (Petri
dish) ใชกรรไกรตัดแยกทางเดินอาหารของหนูออกเปน
3 สวน ไดแก กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และลําไสใหญ
จากนั้นทําการเปดกระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และลําไส
ใหญ เพื่อตรวจหาหนอนพยาธิภายใตกลองสเตอริโอ
(Stereo-microscope, Olympus รุน SZ-ST)
นําตัวอยางที่ไดทําสไลดถาวรหรือกึ่งถาวร จําแนกชนิด
หนอนพยาธิ ภ ายใต ก ล อ งจุ ล ทรรศน (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
หนอนพยาธิ ช นิ ด ต า ง ๆ และวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช
โปรแกรม Quantitative parasitology 3.0 และ
โปรแกรม Statistica 8.0 สถิติที่ใช One-way ANOVA

ผลการวิเคราะห
จากการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร รวบรวมตัวอยางหนู
ทั้งหมด 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
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7 ตัว หนูหริ่งนาหางสั้น (Mus cervicolor) จํานวน 21
ตัว หนูจี๊ด (Rattus exulans) จํานวน 22 ตัว หนูนา
เล็ก (Rattus losea) จํานวน 6 ตัว และหนูบาน
ท อ งขาว (Rattus tanezumi) จํ า นวน 44 ตั ว
พบหนอนพยาธิทั้งหมด 8 ชนิด แบงเปนพยาธิตัวตืด
2 ชนิด คือ Raillietina sp. และ Hymenolepis
diminuta พยาธิตัว กลม 6 ชนิด คือ Syphacia
muris, Syphacia obvelata, Physaloptera sp.,
Protospirura siamensis, Ptrygodematites sp.
และ Trichostrongylidae เมื่อนํามาวิเคราะหหาอัตรา
การติดเชื้อของหนอนพยาธิในหนูแตละชนิดพบวา หนู
ฟนขาวเล็ก (Berylmys berdmorei) มีอัตราการติด
เชื้ อ สู ง ที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 100
หนู พุ ก เล็ ก
(Bandicuta savilei) คิดเปนรอยละ 85.7 หนูนาเล็ก
(Rattus losea) คิดเปนรอยละ 83.3 หนูพุกใหญหรือ
หนูแผง (Bandicuta indica) คิดเปนรอยละ 68.8
หนู จี๊ด (Rattus exulans) คิ ด เป นร อ ยละ 54.5
หนูบานทองขาว (Rattus tanezumi) คิดเปนรอยละ
52.3 หนูหริ่งนาหางสั้น (Mus cervicolor) คิดเปน
รอยละ 42.9 และหนูหริ่งนาหางยาว (Mus caroli)
คิดเปนรอยละ 28.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) จากการ
วิเ คราะห ค วามชุ ก ของหนอนพยาธิ พบว า พยาธิ ตื ด
Hymenolepis diminuta มีความชุกมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 16.8 พยาธิตัวกลม Protospirura siamensis
คิดเปนรอยละ 15.2 Syphacia muris คิดเปนรอยละ
14.4 Trichostrongylidae คิ ด เป น ร อ ยละ 13.6
Ptrygodematites sp. คิดเปนรอยละ 12.8 และ
หนอนพยาธิ ที่ มี อั ต ราความชุ ก ต่ํ า สุ ด คื อ พยาธิ ตื ด
Raillietina sp. พยาธิตัวกลม Syphacia obvelata
และ Physaloptera sp. มีอัตราความชุกเทากัน
คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
เมื่อวิเ คราะหตามสถานที่พบว า จัง หวัดที่ มี
ความชุ ก ของหนอนพยาธิ สู ง สุ ด คื อ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย
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คิดเปนรอยละ 59.0 พบหนูจํานวน 61 ตัว ติดเชื้อ
หนอนพยาธิจํานวน 36 ตัว จําแนกหนอนพยาธิที่พบ
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
พบหนูจํ า นวน 43 ตั ว ติ ด เชื้อ หนอนพยาธิ จํา นวน
25 ตัว และจังหวัดสุรินทร คิดเปนรอยละ 52.4 พบหนู

จํานวน 21 ตัว ติดเชื้อหนอนพยาธิจํานวน 11 ตัว
ซึ่งทั้ง 2 จังหวัดพบชนิดหนอนพยาธิเ หมือนกัน คือ
พยาธิ ตั ว กลม
Protospirura
siamensis,
Pterygodematites sp. และพยาธิตืด Hymenolepis
diminuta (ตารางที่ 2)
เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ อั ต ร า ค ว า ม ชุ ก ข อ ง
หนอนพยาธิในหนูแตละชนิดและในพื้นที่ 3 จังหวัด
พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

ตารางที่ 1 อัตราความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนูแตละชนิด ในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด
บุรีรัมย นครราชสีมา และสุรินทร
Cestode
Murid Species

Number with infection (% prevalence)
Nematode
S.
Phys
Pter
S. mur
Prot
obv
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

Rail
(%)

H. dim
(%)

Tric
(%)

Total

Bandicuta indica (n=16)
(หนูพุกใหญหรือหนูแผง)

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)
(หนูหริ่งนาหางสั้น)

-

2(9.5)

1(4.8)

4(19.0)

-

2(9.5)

-

2(9.5)

11(42.9)
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ตารางที่ 1 อัตราความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนูแตละชนิด ในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด
บุรีรัมย นครราชสีมา และสุรินทร (ตอ)
Number with infection (% prevalence)
Nematode
S.
Phys
Pter
S. mur
Prot
obv
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1(4.5) 4(18.2)
1(4.5)
-

Cestode
Murid Species

Rail
(%)

H. dim
(%)

Tric
(%)

Total

Rattus exulans (n=22)
13(54.5)
7(31.8)
(หนูจี๊ด)
Rattus losea (n=6)
5(83.3)
1(16.7)
1(16.7)
3(50.0)
(หนูนาเล็ก)
Rattus tanezumi (44)
5(11.4)
1(2.3)
10(22.7) 11(25.0)
27(52.3)
(หนูบานทองขาว)
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

ตารางที่ 2 อัตราความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนู ในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดบุรีรัมย
นครราชสีมา และสุรินทร
จังหวัด

จํานวนหนู

จํานวนหนูที่ติดเชื้อ
หนอนพยาธิ

อัตราความ
ชุก (%)

สุรินทร

21

11

52.4

บุรีรัมย

61

36

59.0

นครราชสีมา

43

25

58.1

สรุปและวิจารณ
ผ ล จ า ก ก า ร ศึ ก ษา อั ต ร า ค ว า ม ชุ ก ขอ ง
หนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนูในพื้นที่ 3 จังหวัด
คือ นครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร พบหนูที่ติดเชื้อ
หนอนพยาธิทั้งหมด 8 ชนิด ไดแก หนูพุกใหญหรือ
หนูแผง (Bandicuta indica) หนูพุกเล็ก (Bandicuta
savilei) หนู ฟ น ขาวเล็ ก (Berylmys berdmorei)

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

หนูหริ่งนาหางยาว (Mus caroli) หนูหริ่งนาหางสั้น
(Mus cervicolor) หนู จี๊ ด (Rattus exulans)
หนู น าเล็ ก (Rattus losea) และหนู บ า นท อ งขาว
(Rattus tanezumi) ซึ่ง Ribas et al. (2012) รายงาน
วาพบหนู ในประเทศไทยทั้งหมด 10 ชนิด ตรงกั บ
งานวิจัยนี้ 7 ชนิด โดยหนูที่มีอัตราการติดเชื้อของ
หนอนพยาธิ สู ง สุ ด คื อ หนู ฟ น ขาวเล็ ก (Berylmys
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berdmorei) ติ ด เชื้ อ หนอนพยาธิ ทุ ก ตั ว ในขณะที่
Chaisiri et al. (2010) ศึกษาหนอนพยาธิในทางเดิน
อาหารของหนู ใ นจั ง หวั ด เลย พบว า หนู ที่ ติ ด เชื้ อ
หนอนพยาธิ สู ง สุ ด คื อ หนู ห ริ่ ง นาหางยาว (Mus
caroli) ซึ่งตรงกันขามกับงานวิจัยนี้ที่พบวา หนูหริ่งนา
หางยาว (Mus caroli) มีอัตราการติดเชื้อต่ําสุด ที่เปน
เชน นี้อ าจเปน เพราะลัก ษณะทางภู มิป ระเทศตา งกั น
(พิสิษฐ, 2557) จึงทําใหชนิดของหนูที่พบและอัตราการ
ติดเชื้อหนอนพยาธิตางกันดวย แสดงวาถิ่นที่อยูอาศัย
และภูมิประเทศเปนตัวกําหนดที่สําคัญในการพบชนิด
หนู แ ละหนอนพยาธิ ช นิ ด ต า งๆ (Adler,
2009;
Jittapalapong et al., 2009; Chaisiri et al., 2010)
หนอนพยาธิในงานวิจัยนี้พบทั้งหมด 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
พบชนิดหนอนพยาธิทั้งหมด 19 ชนิด ตรงกับงานวิจัยนี้
8 ชนิด สาเหตุที่งานวิจัยนี้พบชนิดหนอนพยาธินอยกวา
ทั้งนี้อาจเปนเพราะพื้นที่ 3 จังหวัด มีการบุกรุกทําลาย
สิ่ ง แวดล อ ม เช น มี ก ารสร า งถิ่ น ฐานของประชากร
มนุ ษ ย เ พิ่ ม มากขึ้ น และการตั ด ไม ทํ า ลายป า เพื่ อ ทํ า
การเกษตร จึงทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของหนู เปนผลทําใหพบ
จํานวนชนิด หนอนพยาธิ ลดลงดวย (Lafferty and
Kuris, 1999; Patz et al.. 2000) งานวิจัยนี้พบวา
หนอนพยาธิ ที่ มี อั ต ราความชุ ก สู ง สุ ด คื อ พยาธิ ตื ด
Hymenolepis diminuta เปนพยาธิที่ติดถึงคน ซึ่งพบ
ในหนูในงานวิจัยนี้ 6 ใน 8 ชนิดรวมถึงหนูที่ใกลชิดกับ
คนเพราะจั บ ได ใ นแหล ง ชุ ม ชน อาทิ เ ช น หนู บ า น
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ท อ งขาว หนู น าเล็ ก และหนู จี๊ ด เป น ต น แตกต า งกั บ
Chaisiri et al. (2010) รายงานวาหนอนพยาธิที่มีอัตรา
ความชุ ด สู ง สุ ด ในจั ง หวั ด เลยคื อ พยาธิ ตั ว กลมสกุ ล
Trichostrongylidae อาจเป น เพราะชนิ ด ของหนู
ตางกัน แสดงวาชนิดของโฮสตมีความจําเพาะตอชนิด
ของหนอนพยาธิที่ตางกัน (Chaisiri et al., 2010)
นอกจากนี้ยังพบวาพยาธิตืด 2 ชนิด Hymenolepis
diminuta และ Raillietina sp. เปนหนอนพยาธิที่มี
ความสํา คั ญทางการแพทยส ามารถติด ตอ สู มนุ ษย ไ ด
สอดคลองกับ Pakdeenarong et al. (2013) รายงาน
ว า พบพยาธิ ตื ด 3
ชนิ ด ได แ ก Hymenolepis
diminuta Hymenolepis nana และ Raillietina
sp. พยาธิ ใ บไม 1
ชนิ ด คื อ Echinostoma
malayanum ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเปนสาเหตุในการเกิดโรคหนอนพยาธิที่สําคัญทาง
การแพทย ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ภาคตะวั น ออกเฉี ย งใต
อีกทั้งยังพบวา Raillietina sp. สามารถพบไดบอยใน
นก (Yamaguti, 1959) ซึ่งสวนใหญหนูที่ติดเชื้อพยาธิ
ตัวตืด Raillietina celebensis และ Raillietina
siriraji สามารถพบไดในประเทศไทยและเวียดนาม
(Chenchittikul et al., 1983; Roberts, 1991;
Pham et al., 2001) สวน Hymenolepis diminuta
เปนชนิ ดที่พบไดทั่วไปในหนูในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (Chenchittikul et al., 1983; Leong et al.,
1979; Krishnasamy et al., 1980; Pham et al.,
2001)
จังหวัดที่มีความชุกของหนอนพยาธิสูงสุด คือ
จังหวัดบุรีรัมย รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดสุรินทร แตเมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ พบวาทั้ง
3 จังหวัดมีอัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิไมแตกตางกัน
เพราะลักษณะภูมิประเทศทั้ง 3 จังหวัดเปนเขตติดตอ
และมีลักษณะทางภูมิประเทศคลายคลึงกัน โดยจังหวัด
สุ ริ น ทร แ ละนครราชสี ม าพบชนิ ด หนอนพยาธิ ที่
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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 จังหวัดมีลักษณะเปนที่ราบสูง ทางตอน
ใต มีภู เขาสลับ ซอ นหลายลูก และมีป าทึ บสลับ กับ ป า
เบญจพรรณตามบริเวณแนวชายแดน สวนตอนกลาง
เปนที่ราบลุมแตมีบางบริเวณเปนที่ดอน และทางเหนือ
มีลักษณะพื้นที่เปนลูกคลื่นสูงสลับที่นาดวยเหตุนี้จึงทํา
ใหทั้ง 2 จังหวัดพบชนิดหนอนพยาธิที่เหมือนกัน แสดง
วาลักษณะภูมิประเทศเปนปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนด
ทํา ให พบชนิ ด หนู แ ละชนิ ด ของหนอนพยาธิ ที่เ หมื อ น
หรื อ แตกต างกั น สอดคล อ งกั บ Muennoo et al.
(2000) รายงานวาการติดเชื้อหนอนพยาธิแตละชนิดจะ
แตกตางกันมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน พื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร โดยหนอนพยาธิบางชนิดอาจพบในแตละ
ภูมิภาคที่ตางกัน และจากการศึกษาพบวาพื้นที่ชุมชน
พบการติดเชื้อหนอนพยาธิในหนูมากที่สุด ซึ่งถิ่นที่อยู
อาศัยของหนูก็เปนอีกปจจัยที่ทําใหพบชนิดหนอนพยาธิ
และจํานวนการติดเชื้อหนอนพยาธิในหนูแตกตางกัน
ตรงกับ Chaisiri et al. (2010) รายงานวาชนิดของ
หนอนพยาธิ ที่ พ บเป น จํ า นวนมากขึ้ น อยู กั บ ถิ่ น ที่ อ ยู
อาศัย ซึ่งจากการศึกษาอัตราความชุกของหนอนพยาธิ
ในทางเดินอาหารของหนูสวนใหญพบการศึกษาในแถบ
ยุ โ รป อเมริ ก า ออสเตรเลี ย แอฟริ ก า และเอเชี ย
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) แตในประเทศไทยพบวายังมีการศึกษาที่
นอยมากโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงอัตราความ
ชุกของการติดเชื้อหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนู
แตละชนิด และในพื้นที่ 3 จังหวัด ซึ่งผลการวิจัยนี้
สามารถเป น ข อ มู ล พื้ น ฐานของการศึ ก ษาในการ
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ตรวจสอบการติดเชื้อหนอนพยาธิชนิดตางๆ ในหนูได
และทราบสถานการณ ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรค
หนอนพยาธิของประชากรในแตละพื้นที่ ผลที่ไดจะเปน
ขอมูลที่สําคัญในวางแผนและปองกันหนอนพยาธิจาก
หนูสูมนุษยตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ค ณ ะ ผู วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคามที่ ส นั บ สนุ น ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย สํ า หรั บ
บัณฑิตศึกษาประจําป 2558 และขอขอบคุณคณะ
วิท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคามที่ ส นั บ สนุ น
สถานที่ในการทํางานวิจัยในครั้งนี้
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