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ความชุกของเชื้อโรคสัตว์สู่คน Sarcocystis spp. ที่แยกได้จากกล้ามเนื้อ
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บทคัดย่อ
โรค sarcocystosis เป็ น โรคติ ด ต่ อ จากสั ต ว์ สู่ ค นที่ มี ส าเหตุ ข องโรคเกิ ด จากเชื้ อ โปรโตซั ว สกุ ล
Sarcocystis ซึ่ งเป็นปรสิตที่จําเป็น ต้องอาศัยอยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่ น โดยคนติ ดเชื้อนี้จ ากการบริโภค
เนื้อสัตว์แบบดิบหรือปรุงสุกๆ ดิบๆ ที่มีระยะ bradyzoite ที่ยังมีชีวิตอยู่ภายในถุงซีสต์ การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกของการติดเชื้อ Sarcocystis spp. ในกล้ามเนื้อหัวใจโค โดยทําการเก็บตัวอย่างจาก
ตลาดสดเขตพื้นที่ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง
มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยนําตัวอย่างมาตรวจสอบหาเชื้อระยะ bradyzoite โดยวิธีการย่อยด้วยเอนไซม์เปปซินและ
กรดไฮโดคลอริกแล้วนํามาส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ผลการศึกษาพบว่าความชุกของการติดเชื้อ Sarcocystis
spp. ในกล้ามเนื้อหัวใจโคทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 43.33 (52/120) ซึ่งผลการศึกษาชี้ว่าการบริโภคเนื้อโคแบบดิบ
หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค sarcocystosis ในลําไส้ของคนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ABSTRACT
Sarcocystosis is a zoonotic disease caused by the obligate intracellular protozoan
parasites of the genus Sarcocystis. Human infections are acquired by ingesting the raw or
undercooked meat containing viable bradyzoites within tissue cysts. The objective of this study
was to investigate the prevalence of Sarcocystis spp. in cardiac muscle of cattle collected at
fresh markets in Muang Chachoengsao District, Chachoengsao Province, from November, 2015, to
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March, 2016. The samples were examined by digestion method using pepsin and hydrochloric
acid for detecting bradyzoites by light microscope. The overall prevalence of Sarcocystis spp.
infection in cardiac muscle of cattle was 43.33% (52/120). The result indicate that consumption
of raw or undercooked meat from cattle represents a risk for acquiring intestinal sarcocystosis in
Chachoengsao Province.
คําสําคัญ: ความชุก Sarcocystis spp. โค โรคสัตว์สู่คน จังหวัดฉะเชิงเทรา
Keywords: Prevalence, Sarcocystis spp., Cattle, Zoonoses, Chachoengsao Province

บทนํา
โรค sarcocystosis เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่
คน (Zoonoses) ที่มีความสําคัญทางการเเพทย์เเละ
ทางสัตวแพทย์ สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อโปรโตซัวใน
กลุ่ม Coccidia สกุล Sarcocystis spp. ที่อาศัยอยู่
ภายใน epithelium cell ของลําไส้ที่ก่อให้เกิดกลุ่ม
อาการคลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง และปวดท้อง เชื้อ
สําคัญที่สามารถก่อโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนมี 3 ชนิด
ได้แก่ Sarcocystis hominis และ S. heydorni คน
ติดเชื้อจากการบริโภคเนื้อโคและกระบือดิบ และ S.
suihominis คนติดเชื้อจากการบริโภคเนื้อหมูดิบที่มี
ระยะติดต่อที่เรียกว่า bradyzoites ปนเปื้อนอยู่ภายใน
เนื้ อ เยื่ อ หรื อ กล้ า มเนื้ อ ของอวั ย วะต่ า ง ๆ ของสั ต ว์
(Dubey, 2015) นอกจากนี้ยังมี Sarcocystis spp. อีก
หลายชนิ ด ที่ มั ก ตรวจพบในกล้ า มเนื้ อ ของคนและ
ก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ปวดบวมกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อกดเจ็บ และกล้ามเนื้ออ่อนแรง อย่างไรก็ตาม
ผู้ป่วยมักไม่แสดงอาการ (แสงชัย, 2552) มีรายงาน
การศึกษาอัตราความชุกของการติดเชื้อ S. hominis
ในประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.
2552 พบอัตราการติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 1.5 โดยส่วน
ใหญ่พบอัตราความชุกของการติดเชื้อ S. hominis สูง
ในประชาชนที่ อาศัย อยู่ใ นภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ
และภาคเหนือ (สมชัย และคณะ 2553) อย่างไรก็ตาม

การป่ ว ยเป็ น โรค sarcocystosis ในคนน่ า จะมี อั ต รา
การป่วยมากกว่าที่รายงานเนื่องจากผู้ป่วยมักไม่แสดง
อาการที่ชัดเจน และส่วนใหญ่มักหายจากอาการของ
โรคได้เอง (แสงชัย, 2552) นอกจากนั้นยังมีการสํารวจ
ความชุกของการติดเชื้อ Sarcocystis spp. ใน
กล้ามเนื้อโค กระบือและเนื้อหมูดิบที่วางจําหน่ายอยู่ใน
ตลาดสดในเขตพื้ น ที่จัง หวัดต่ า ง ๆ ของประเทศไทย
ได้ แ ก่ พิ ษ ณุ โ ลก สมุ ท รปราการ ราชบุ รี กรุ ง เทพฯ
เชียงใหม่ และขอนแก่น พบอัตราความชุกของการติด
เชื้ อ ที่ ค่ อ นข้ า งสู ง มากคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.6-100
(Nateeworanart et al., 2004) และปัจจุบันรายงาน
การสํารวจอัตราความชุกของการติดเชื้อ Sarcocystis
spp. ในเนื้ อ โคของประเทศไทยยั ง คงมี จํ า นวนน้ อ ย
โดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่พบรายงานวิจัย
อัตราความชุกของการติดเชื้อ Sarcocystis spp. ใน
เนื้อโคมาก่อน เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่
อยู่ในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยและ
มีประชาชนจากภูมิภาคอื่นๆ ได้เข้ามาทํางานและอาศัย
อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งผลให้มีวัฒนธรรมการ
บริโภคอาหารที่หลากหลายแบบตามไปด้วย โดยเฉพาะ
การบริโภคเนื้อโคดิบหรือ ปรุง สุก ๆ ดิบ ๆ เช่ น ลาบ
ก้อย ยํา พล่า ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาส
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ Sarcocystis spp. จากการบริโภค
ดังกล่าวได้
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การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาความชุ ก
ของการติดเชื้อ Sarcocystis spp. ในกล้ามเนื้อหัวใจ
โคที่วางจําหน่วยอยู่ในตลาดสดเขตพื้นที่ อําเภอเมือง
ฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาครั้งนี้ทําให้ทราบสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อและนําไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อ Sarcocystis spp. ต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บตัวอย่าง การเลือกเก็บตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อหัวใจโคจาก
ตลาดสดจํานวน 4 แห่งได้แก่ ตลาด A, B, C, D ที่วาง
จําหน่ายในเขตพื้นที่ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระหว่างในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2558 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยตัวอย่างเนื้อที่ได้
นํ า มาเก็ บ ในกล่ อ งโฟมแช่ ใ นน้ํ า แข็ ง เพื่ อ รั ก ษาสภาพ
แล้วนํามาตรวจสอบหาเชื้อที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิธีการตรวจหาเชื้อ Sarcocystis spp. โดย
การนําตัวอย่างเนื้อมาตัดให้ได้ขนาดประมาณ 20 กรัม
แล้วทําการบดด้วยเครื่องบดพร้อมกับเติมสารละลาย
pepsin และ hydrochloric acid (pepsin 1 กรัม:
hydrochloric acid 1 มิลลิลิตร: 0.85% sodium
ตารางที่ 1
Market
A
B
C
D
Total

Research

chloride solution 99 มิลลิลิตร) (Sukontason et
al., 1998) จากนั้นนําไปอุ่นใน water bath ที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้น
นําไปกรองผ่านผ้าก๊อซนําของเหลวที่กรองได้ไปสเมียร์
บนแผ่ น สไลด์ ทิ้ ง ให้ แ ห้ ง แล้ ว นํ า มาตรึ ง สภาพด้ ว ย
absolute methanol หลังจากนั้นทําการย้อมด้วยสี
Giemsa’s แ ล้ ว นํ า ส ไ ล ด์ ม า ต ร ว จ ส อ บ ห า เ ชื้ อ
Sarcocystis spp. ระยะ bradyzoites ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ชนิด compound microscope

ผลการวิเคราะห์
จากการนํ า เนื้ อ ตั ว อย่ า งจากตลาดสดทั้ ง 4
แห่งได้แก่ ตลาด A, B, C, D มาตรวจพบเชื้อ
Sarcocystis spp. ระยะ bradyzoites ที่มีรูปร่าง
ลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยว (crescent shaped)
(รูปที่ 1) ผลการวิจัยพบการติดเชื้อในชิ้นเนื้อตัวอย่าง
จํานวนทั้งหมด 52 ตัวอย่าง จากตัวอย่างทั้งหมด 120
ตัวอย่าง ดังนั้นอัตราความชุกของการติดเชื้อเฉลี่ยรวม
ร้อยละ 43.33 โดยตลาด A, B, C, D มีอัตราความชุก
ของการติดเชื้อร้อยละ 60.00 (18/30), 46.67
(14/30), 36.67 (11/30) และ 30.00 (9/30)
ตามลําดับ (ตารางที่ 1)

แสดงความชุกของการติดเชื้อ Sarcocystis spp. ที่ตรวจพบในกล้ามเนื้อหัวใจโคที่วางจําหน่ายใน
ตลาด สดทั้ง 4 แห่งจากเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
No. examined (samples)
30
30
30
30
120

No. infected (samples)
18
14
11
9
52

Prevalence (%)
60.00
46.67
36.67
30.00
43.33
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รูปที่ 1 ระยะ bradyzoites ของเชื้อ Sarcocystis spp. ที่ตรวจพบในกล้ามเนื้อหัวใจโคที่ย้อมด้วยสี Giemsa’s
ที่กําลังขยาย 1,000 เท่า

สรุปและวิจารณ์
การศึกษานี้พบว่าอัตราความชุกของการติด
เชื้อปรสิตนี้เฉลี่ยรวมร้อยละ 43.33 ซึ่งแตกต่างจาก
รายงานที่ผ่านมาความชุกของการติดเชื้อ Sarcocystis
spp. ระยะติดต่อ bradyzoites ในกล้ามเนื้อหัวใจโค
และกระบือของประเทศไทยที่พบว่ามีการติดเชื้อสูงถึง
ร้อยละ 100 ที่จังหวัดพิษณุโลก (Nateeworanart et
al., 2007) จังหวัดราชบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(Muangyai & Chalermchaikit, 1988) และจังหวัด
เชียงใหม่ (Pan-in et al., 1991) ส่วนจังหวัดขอนแก่น
พบร้อยละ 93.4 (Danseekaew et al.,1990) ผล
การศึกษาในครั้งนี้พบการติดเชื้อในกล้ามเนื้อหัวใจโคต่ํา
กว่ากล้ามเนื้อหัวใจหมู จังหวัดสมุทรปราการ เท่ากับ
ร้อยละ 100 (Nateeworanart et al., 2004) แต่
ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ก า ร ติ ด เ ชื้ อ ใ น เ ข ต พื้ น ที่ จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร เท่ากับร้อยละ 42.6 (Keittivutti et
al., 1985)
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้ใกล้เคียงกับ
รายงานการศึ ก ษาในกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจโคกระบื อ จาก
ประเทศมาเลเซีย เท่ากับร้อยละ 36.2 (Latif et al.,
2013) และเนื้อเยื่อหลอดอาหารของโคกระบือใน
ประเทศอิรัก เท่ากับร้อยละ 43.0 (Rassouli et al.,
2014) การศึกษานี้ใช้อวัยวะส่วนกล้ามเนื้อหัวใจโค
เพราะการศึก ษาที่ผ่านมาพบว่า งานวิ จัยส่วนใหญ่นํา

กล้ า มเนื้ อ หั ว ใจโคกระบื อ มาตรวจสอบหาเชื้ อ ระยะ
ติดต่อ bradyzoites เพราะกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าว
พบการติดเชื้อมากกว่าเนื้อเยื่อส่วนกล้ามเนื้อ ลิ้น กระ
บังลม และหลอดอาหาร (Fukuyo et al., 2002, Latif
et al., 2015) อัตราความชุกของการติดเชื้อยังขึ้นอยู่
กับความแตกต่างของสายพันธุ์หรือชนิดของสัตว์ที่นํามา
ตรวจสอบหาเชื้อ จากการศึกษาของ Latif et al.
(2013) ได้รายงานการติดเชื้อในกล้ามเนื้อหัวใจกระบือ
(ร้อยละ 66.7) พบการติดเชื้อมากว่าหัวใจโค (ร้อยละ
12.5) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใช้ชิ้นเนื้อตัวอย่างที่
นํามาตรวจสอบหาเชื้อ Sarcocystis spp. เป็นเนื้อโค
เท่านั้นอาจทําให้พบอัตราการติดเชื้อน้อยกว่างานวิจัยที่
ใช้ชิ้นเนื้อจากกระบือเพื่อทําการตรวจสอบ นอกจากนั้น
อัตราการติดเชื้อ Sarcocystis spp. ยังอาจขึ้นกับ
เทคนิควิธีการตรวจสอบหาเชื้อ และการติดเชื้อรวมทั้ง
การแพร่ระบาดของของโปรโตซัวนี้ในแต่ละเขตพื้นที่ซึ่ง
ให้ผลการทดสอบมีความแตกต่างกัน
นอกจากนี้ก ารเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนที่มีก าร
สุขาภิบาลที่ดีและการเลี้ยงโดยการปล่อยตามธรรมชาติ
ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การติดเชื้อปรสิตนี้มีความ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการบริโภคเนื้อสัตว์ที่
ไม่ผ่านการปรุงสุกเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการติดเชื้อนี้

358

KKU Science Journal Volume 45 Number 2

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ สถาบั น วิ จั ย และ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ที่อนุมัติให้ทุน
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ และขอขอบคุ ณ นางยุ ว ดี
ภุ่ ม ริ น ทร์ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณาจารย์ ส าขาวิ ช า
ชีววิทยาที่ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติการสํา หรั บอํา นวยความสะดวกในดํา เนิ น
งานวิจัย
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