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บทคัดย่อ 
อึ่งปากขวด (Glyphoglossus molossus) จ านวน 34 ตัว และอึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) จ านวน 

10 ตัว ถูกขุดหาในช่วงฤดูแล้ง (เดือนตุลาคม 2558 และเดือนมกราคม 2559) บริเวณต าบลดินจี่ อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาค่าความชุกและความหนาแน่นของหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของอึ่งปากขวดและอึ่ง
อ่างบ้าน ตัวอย่างอึ่งปากขวดจ านวน 34 ตัว พบตัวอย่างอึ่งปากขวดที่ติดหนอนพยาธิทั้งสิ้นจ านวน  26 ตัว ค่า
ความชุกของการติดเช้ือเท่ากับ 76.47 % (26/34) โดยพบหนอนพยาธิตัวกลม 2 ชนิด ได้แก่ Aplectana  sp., 
Amphibiophilus sp. และหนอนพยาธิหัวหนาม 1 ชนิด ได้แก่ Acanthocephalus sp. หนอนพยาธิส่วนใหญ่ถูก
พบในล าไส้ ซึ่งมีค่าความชุกเท่ากับ 11.76%, 70.59%, และ 2.94% ตามล าดับ ตัวอย่างอึ่งอ่างบ้านจ านวน 10 ตัว
พบตัวอย่างอึ่งอ่างบ้านที่มีหนอนพยาธิ 8 ตัว คิดเป็นค่าความชุกของการติดพยาธิเท่ากับ 80.00 % (8/10) 
หนอนพยาธิตัวกลมที่พบมี 3 ชนิด ได้แก่ Aplectana sp., Amphibiophilus sp. และ Camallanus sp.มีค่า
ความชุกเท่ากับ 10.00%, 40.00% และ 30.00% ตามล าดับ ผลจากการวิจัยนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากหนอนพยาธิจากอึ่งอ่างสู่คนและสัตว์ต่อไป 

 

ABSTRACT 
Thirty four blunt-headed burrowing frog (Glyphoglossus molossus) and ten banded 

bullfrog (Kaloula pulchra) were excavated and collected during a dry season (October 2015 and 
January 2016) at Din Chi Subdistrict, Kammaung District, Kalasin Province to study prevalence 
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and intensity of gastrointestinal helminthes in these frogs. The results showed that 26 of 34 G. 
molossus were infected by helminthes. The prevalence was 76.47% (26/34), including 2 
nematodes, i.e., Aplectana sp. and Amphibiophilus sp.  and 1 acanthocephalan, that is, 
Acanthocephalus sp. Almost helminths were found at intestine with the prevalence as 11.76 %, 
70.59%, and 2.94%, respectively. 8 of 10 K. pulchra were infected by helminthes. The 
prevalence of K. pulchra was 80% (8/10), including 3 nematodes, i.e., Aplectana sp., 
Amphibiophilus sp., and Camallanus sp. Almost helminthes were found at intestine with the 
prevalence as 10 .00%, 40 .00% and 30.00%, respectively. The data of this research could be 
used as a prevention guideline and helminth infections control planning tool from bullfrogs to 
humans and animals. 
 

ค าส าคัญ: อึ่งปากขวด  อึ่งอ่างบ้าน  ความชุก  ความหนาแน่น  หนอนพยาธ ิ จังหวัดกาฬสินธุ ์
Keywords: Glyphoglossus molossus, Kaloula pulchra, Prevalence, Intensity, Helminthes, 
                Kalasin Province 
 

บทน า 
โร ค ห น อน พ ย าธิ เป็ น ปั ญ ห าท างด้ า น

สาธารณสุขที่ส าคัญของประชากรในภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ เนื่องจากนิยมรับประทานอาหารปรุงไม่สุก 
เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม อึ่งจ่อม เป็นต้น ไม่เพียงแต่ใน
ประเทศไทยเท่านั้นที่นิยมรับประทานสัตว์จ าพวกอึ่ง
และกบ ประเทศจีนก็นิยมเช่นเดียวกัน โดยมีรายงานว่า
มีการน าเข้ากบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ไป
ยังเขตพิเศษฮ่องกงเป็นจ านวนหลายล้านตัวต่อปี (Lau 
et al., 1999) ในประเทศไทยพบว่ามีหลายจังหวัดทั้ง
ทางภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นิยมจับหรือหาซื้ออึ่งอ่างมารับประทานในช่วงฤดูฝน 
โดยเฉพาะอึ่งปากขวดและอึ่งอ่างบ้าน  

อึ่งปากขวด (Glyphoglossus molossus) มี
ช่ือเรียกส าหรับคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า  
อึ่งเพ้า หรือ อ่ึงโกรก (ธัญญา, 2546) โดยเรียกจากการ
เลียนเสียงร้องของอึ่งในช่วงหาคู่ผสมพันธุ์ (พนมเทียน, 
2553) เพศผู้มีลักษณะล าตัวมีสีด าเข้มข้างตัวมีลายจุด

ขาว เพศเมียล าตัวสั้นกว่าแต่ใหญ่กว่าเพศผู้ ข้างตัว 
มีลายจุดขาวอมเหลือง ผนังท้องบางมองเห็นไข่ มี
รายงานการกระจายอยู่ในภาคเหนือ ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มักอาศัยอยู่ตาม
โพรงดินที่เป็นดินทรายใกล้แหล่งน้ า ช่วงฤดูร้อนจะซ่อน
ตัวอยู่ในโพรงตลอด พบมากในบริเวณป่าเต็งรัง ป่าโปร่ง 
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงฝนตก
หนักครั้งแรกของฤดูฝนจะออกมาผสมพันธุ์และออกหา
กินในช่วงตอนเวลากลางคืน จึงเป็นโอกาสของชาวบ้าน
ในการจับมาประกอบอาหารดังนั้นการจะพบเห็นอึ่ง
ปากขวดจึงเป็นสิ่งที่ยากเนื่องจากอึ่งปากขวดจะขึ้นมา
จากใต้ดินเพื่อมาผสมพันธุ์และวางไข่ในช่วงฤดูฝน
เท่านั้น ท าให้มีรายงานเกี่ยวกับอึ่งปากขวดค่อนข้าง
น้อย 

อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) มีลักษณะ
ผิวล าตัวส่วนหลังมีสีเทาอมด า และมีแถบสีน้ าตาลอม
ส้มพาดตามแนวยาวจากลูกตามาจนถึงโคนขาหลัง 
เหนือแถบสีน้ าตาลอมส้มด้านบนมีแถบสีด าขนาดเล็ก
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พาดตามแนวยาวเรียบไปกับแถบสีน้ าตาลอมส้ม ส่วน
ตามีขนาดใหญ่  มีรูม่านตากลม มีแผ่นหูซ่อนอยู่ ใต้
ผิวหนัง ขามีขนาดสั้น นิ้วตีนขาหน้าไม่มีแผ่นพังผืด 
ปลายนิ้วแหลมพบแพร่กระจายทั่วไปในป่าเต็งรัง ป่า
เบญจพรรณ รวมถึงในชุมชนแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ 
พบได้ทั่วประเทศไทย มีพฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์
แบบรวมกลุ่มผสมพันธุ์ ในระยะเวลาสั้นๆ (explosive 
breeding) ของช่วงฤดูฝน และวางไข่บริเวณธารน้ า
ช่ัวคราว (Altig and Rowley, 2014) อึ่งทั้ ง 2 ชนิด 
ได้รับความนิยมน ามาปิ้งย่าง ต้มย า ผัดเผ็ด อึ่งจ่อม 
รวมถึงแปรรูปเป็นปลาร้าอึ่ง 

ในต้นฤดูฝนของแต่ละปี จะพบเห็นอึ่งปาก
ขวดและอึ่งอ่างบ้านถูกจับมาขายตามตลาดเป็นจ านวน
มาก ส่วนมากน าไปปรุงสุกก่อนรับประทานเช่น ต้มอึ่ง
ปากขวดยอดมะขามอ่อน อึ่งเปาะหรืออึ่งสมุนไพร อึ่ง
ย่างทรงเครื่อง ต้มย าอึ่งปากขวดมะนาว ขณะที่บางส่วน

มีการน าไปหมักเป็นปลาร้าอึ่ง เพื่อเก็บไว้บริโภคใน
ภายหลัง หรือรับประทานแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ โดยไม่ทราบ
วงจรชีวิตและอันตรายของพยาธิที่อาจจะมีอยู่ในอึ่ง
เหล่านี้ แม้ว่าจะมีการศึกษาพยาธิในอึ่งอ่างบ้านอยู่บ้าง 
(วราพิชญ์, 2526) แต่ข้อมูลด้านพยาธิในอึ่งปากขวด
และอึ่งอ่างบ้ านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยยังมีน้อยมาก โดยเฉพาะในอึ่งปากขวดนั้น
ยังไม่พบว่ามีรายงานการศึกษาเลย  ด้วยความนิยมของ
คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการน าอึ่งอ่างมา
บริโภคเป็นอาหาร จึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยเกิดความ
สนใจที่จะส ารวจชนิดของพยาธิ อัตราความชุกของ
หนอนพยาธิ และความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับการ
ติดเช้ือพยาธิในอึ่งปากขวดและอึ่งอ่างบ้าน ทั้งนี้เพื่อ
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอึ่งและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
รณรงค์และป้องกันการติดเช้ือพยาธิในอึ่งสู่คนและสัตว์
ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาบริเวณ ต. ดินจี่ อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ (ก) ภาพตัวอย่างอึ่งปากขวด (Glyphoglossus 
molossus) (ข) และ อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) (ค) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ภาคสนาม 
 เนื่องจากพฤติกรรมของอึ่งอ่างนั้นชอบขุด
โพรงอาศัยตามพื้นล่างของป่า ดังนั้นคณะวิจัยจึงท าการ
ก าหนดพื้นที่ขุดบริเวณ ต. ดินจี่ อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 
(รูปที่ 1-ก) ซึ่งเป็นตัวแทนพื้นที่บริเวณเทือกเขาภูพาน 
เพราะตั้งอยู่ในผืนป่าเดียวกัน ด้วยพฤติกรรมที่นิยม
บริโภคอึ่งอ่างตลอดทั้งปี พ้ืนที่ศึกษาจึงมีชาวบ้านท่ีนิยม
จับอึ่งในฤดูฝนเพื่อน ามาบริโภคเป็นอาหาร รวมทั้งมี
หลายครัวเรือนที่ประกอบอาชีพขุดหาอึ่งในฤดูแล้งเพื่อ
บริโภคและน าไปขายในช่วงที่อ่ึงอ่างขาดตลาด ซึ่งท าให้
ได้ราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าในฤดูฝน และด้วยก าหนด
พื้นที่ที่ ชัดเจนท าให้สามารถยืนยันพื้นที่การติดเช้ือ
หนอนพยาธิในอึ่งปากขวดและอึ่งอ่างบ้านได้อย่าง
แน่นอน ในการขุดจะเลือกพื้นที่ขุดเป็นพื้นที่บริเวณป่า
เต็งรังและป่าดิบแล้ง แต่มีดินร่วนซุย เนื่องจากอยู่ห่าง
ล าธารประมาณ 1-7 เมตร พื้นที่ขุดมีขนาดความกว้าง 
1เมตร ยาว 10 เมตร และลึก 1 เมตร ในการศึกษานี้
คณะวิจัยเลือกที่จะเก็บตัวอย่างอึ่งอ่างที่ฝังตัวอยู่ใต้ดิน
เท่านั้น เนื่องจากสามารถยืนยันแหล่งที่อยู่อาศัยของอึ่ง
อ่างได้แน่นอน ต่างจากอึ่งอ่างที่จับได้ในช่วงต้นฤดูฝน 
ซึ่งจะออกมารวมกันอยู่ในแหล่งน้ าขังขนาดใหญ่ เพื่อจับ
คู่ผสมพันธุ์ ท าให้ในบางครั้งไม่สามารถทราบแหล่งที่อยู่
อาศัยได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้สุ่มขุดเพื่อเก็บตัวอย่างในช่วง
เดือนตุลาคม 2558 (ปลายฤดูฝน) และเดือนมกราคม 
2559 (ฤดูแล้ง) ได้ตัวอย่างอึ่ งอ่างจ านวน 44 ตั ว 
สามารถจัดจ าแนกเป็นอึ่งปากขวด (รูปที่ 1-ข) จ านวน 
34 ตัว และอึ่งอ่างบ้าน (รูปที่  1-ค) จ านวน 10 ตัว 
ตัวอย่างอึ่งแต่ละตัวจะถูกการุณยฆาต โดยการแช่ใน 3-
amino benzoic acid ethyl ester methanesul- 
fonate salt (MS-222) จากนั้นแช่ในฟอร์มาลีน 10 
เปอร์เซ็นต์และแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 

เพื่ อรักษาสภาพตั วอย่ างและน ากลับ ไปยั งห้ อง 
ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการศึกษาต่อไป ตัวอย่างทั้งหมด
จะถูกเก็บไว้ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขั้นตอนการด าเนินการ
ดั งก ล่ า วข้ า งต้ น นั้ น  ได้ รั บ ค วาม เห็ น ชอบ จาก
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(คกส. มมส) ใบรับรองหมายเลข 0010/2559 
วิธีตรวจหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของอ่ึง 
 ท าการผ่าตัดตัวอย่างที่ ได้  เพื่ อน าระบบ
ทางเดินอาหารออกมา ตัดส่วนของกระเพาะอาหารและ
ล าไส้แยกออกจากกัน ใส่ในจานเพาะเลี้ยงเช้ือซึ่งมี
สารละลาย Sodium chloride ความเข้มข้น 0.85% 
จากนั้นตรวจหาพยาธิโดยการผ่ากระเพาะอาหารและ
ล าไส้ภายใต้กล้อง สเตอริโอ (Stereoscopic micro-
scope, Olympus รุ่น SZ-ST) น าตัวอย่างที่ได้มาท า
สไลด์ถาวรหรือกึ่ งถาวร จ าแนกชนิดหนอนพยาธิ 
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Compound microscope, 
Olympus รุ่น CH30) โดยเทียบตัวอย่างกับหนังสือ 

1 .  Systema Helminthum ( Yamaguti, 
1958, 1959, 1961, 1963) 

2 .  Helminthological laboratory 
(Skrjabin et al. 1970) และ  

3. Cih key to the nematode parasites 
of vertebrate (Aderson, 1974)  

ท าการถ่ายภาพหนอนพยาธิชนิดต่างๆ และ
วิ เค ร าะห์ ข้ อมู ล โด ย ใช้ โป รแกรม  Quantitative 
parasitology 3.0 และโปรแกรม Statistica 8.0 เพื่อ
หาความหนาแน่นและอัตราความชุกของหนอนพยาธิใน
อึ่งปากขวดและอึ่งอ่างบ้าน หรือค านวณจากสูตร 
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ความหนาแน่น (Intensity) =  
               จ านวนพยาธ ิ(ทั้งหมด) แต่ละชนิด 
           จ านวนอึ่งแต่ละชนิด(ท้ังหมด) ที่ติดเช้ือ  
อัตราความชุก (Prevalence) = 
       จ านวนอึ่งแต่ละชนิด (ทั้งหมด) ที่ติดเช้ือ X 100 
            จ านวนอึ่งแต่ละชนิด (ท้ังหมด) ที่ส ารวจ 
 

ผลการวิเคราะห์ 
ตัวอย่างอึ่ งปากขวดจ านวน 34 ตั ว พบ

ตัวอย่างอึ่งปากขวดที่ติดหนอนพยาธิทั้งสิ้นจ านวน  26 
ตัว คิดเป็นอัตราความชุกเท่ากับ 76.47 % (ตารางที่ 1) 
โดยพบหนอนพยาธิตัวกลม 2 ชนิดได้แก่ Aplectana 
sp., Amphibiophilus sp. และหนอนพยาธิหัวหนาม 
1 ชนิด ได้แก่ Acanthocephalus sp. หนอนพยาธิ
ส่วนใหญ่ถูกพบในล าไส้ 90.24% หนอนพยาธิท่ีพบมาก
ที่สุดได้แก่ Amphibiophilus sp.พบเป็นจ านวนทั้งสิ้น 
2,512 ตัว กระจายอยู่ทั้งในกระเพาะและล าไส้คิดเป็น 
97.59 % จากหนอนพยาธิท่ีพบทั้งหมด และมีค่าความ
ชุกเท่ากับ 70.59 % (ตารางที่  2) รองลงมาได้แก่ 
Aplectana sp. จ านวนทั้งสิ้น 50 ตัว คิดเป็น 1.94 % 

มีค่าความชุกเท่ากับ 11.76 % และหนอนพยาธิหัว
หนาม Acanthocephalus sp จ านวนทั้งสิ้น 12 ตัว 
คิ ด เป็ น  0 .47  % มี ค่ าค วาม ชุก เท่ ากั บ  2.94 %
หนอนพยาธิทั้งสองชนิดนี้พบเฉพาะในบริเวณส่วนของ
ล าไส้เท่านั้น (ตารางที่ 1) 

ตั วอย่ า งอึ่ งอ่ า งบ้ านจ าน วน  10 ตั วพบ
ตัวอย่างอึ่งอ่างบ้านที่มีหนอนพยาธิ 8 ตัว คิดเป็นอัตรา
ความชุกเท่ากับ 80% หนอนพยาธิท่ีพบมี 3 ชนิด ได้แก่ 
Aplectana sp., Amphibiophilus sp. แ ล ะ 
Camallanus sp. หนอนพยาธิส่วนมากพบในล าไส้คิด
เป็ น  88 .10  % ห น อน พ ยาธิ ที่ พ บ ม ากที่ สุ ด คื อ 
Aplectana sp (ตารางที่ 1) พบเฉพาะในล าไส้เท่านั้น
จ านวนทั้งสิ้น 45 ตัว คิดเป็น 53.57 % และมีค่าความ
ชุกเท่ากับ 10.00 % รองลงมาได้แก่ Amphibiophilus 
sp. จ านวนทั้งสิ้น 36 ตัว คิดเป็น 42.86 % มีค่าความ
ชุกเท่ากับ 40.00 % และ Camallanus sp. จ านวน
ทั้งสิ้น 3 ตัว คิดเป็น 3.57 % มีค่าความชุกเท่ากับ 
30.00 % หนอนพยาธิทั้งสองชนิดนี้พบทั้งในบริเวณ
ส่วนของกระเพาะและล าไส้ (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 1 ความหลากหลายและจ านวนหนอนพยาธิ บริเวณทางเดินอาหารของอึ่งปากขวดและอึ่งอ่างบ้าน 
Frog species % prevalance Parasites Stomach Intestine Total 

 
อึ่งปากขวด 

(G. molossus) 
 

76.47 

Aplectana  sp. 0 50 50 
Amphibiophilus sp. 251 2,261 2,512 

Acanthocephalus sp. 0 12 12 
รวม (Total) 251 2,323 2,574 

อึ่งอ่างบ้าน 
(K. pulchra) 

80.00 

Aplectana  sp. 0 45 45 
Amphibiophilus sp. 9 27 36 

Camallanus sp. 1 2 3 
รวม (Total) 10 74 84 
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เมื่อพิจารณาจากบริเวณอวัยวะที่ศึกษา 

พบว่าหนอนพยาธิ Aplectana sp. ถูกพบเฉพาะส่วน
ของล าไส้เท่านั้น ทั้งในตัวอย่างอึ่งปากขวดและอึ่งอ่าง
บ้านจ านวน 44 ตัวอย่าง รวมถึงหนอนพยาธิหัวหนาม 
Acanthocephalus sp. ที่ถูกพบเฉพาะในล าไส้อึ่งปาก

ขวด ขณะที่ Amphibiophilus sp. เป็นหนอนพยาธิที่
พบได้มากที่สุดทั้งในกระเพาะอาหารและล าไส้ และพบ
พยาธิตัวกลม Camallanus sp. เฉพาะในอึ่งอ่างบ้าน
เท่านั้นจากการศึกษาครั้งน้ี 

 

ตารางที่ 2 อัตราความชุกและอัตราความหนาแน่นของหนอนพยาธิ ที่พบในอ่ึงปากขวดและอึ่งอ่างบ้าน ต.ดินจี่ 
อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 

Frog Species 

No
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%
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ev
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Parasites 
% 

Prevalence 
(n) 

Intensity 

อึ่งปากขวด 
(G. molossus) 

34 26 
 

76.47 
Aplectana sp. 11.76 (4) 16.66 

75.70 Amphibiophilus sp. 70.59 (24) 104.66 
 Acanthocephalus sp. 2.94 (1) 12.00 

อึ่งอ่างบ้าน 
(K. pulchra) 

10 8 
 

80.00 
Aplectana  sp. 10.00 (1) 45.00 

8.40 Amphibiophilus sp. 40.00 (4) 7.20 
 Camallanus sp. 30.00 (3) 1.00 

n = จ านวนตัวอย่างหนอนพยาธิที่พบ 
 

สรุปและวิจารณ์ 
จ านวนอึ่งที่จับได้มีทั้งหมด 44 ตัวแบ่งเป็นอึ่ง

ปากขวด 34 ตัวและอึ่งอ่างบ้าน 10 ตัว ในปี 2530 กิ่ง
แก้วและคณะได้ส ารวจกบนาจากฟาร์มจ านวน 45 ตัว 
ในปี 2531 วีณาและคณะได้ส ารวจพยาธิจากกบจ านวน 
33 ตัว ซึ่งจ านวนอึ่งที่ส ารวจในการวิจัยนี้ถือว่าเป็น
จ านวนที่เหมาะสม และเนื่องจากการศึกษาเกิดขึ้น
ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 และเดือนมกราคม 2559 ซึ่ง
ไม่ตรงกับช่วงที่อึ่งปากขวดออกมาเพื่อผสมพันธุ์ ท าให้
ได้จ านวนตัวอย่างตามที่รายงานในบทความวิจัยนี้ 

จากการส ารวจอึ่งปากขวด 34 ตัวและอึ่งอ่าง
บ้าน 10 ตัว พบว่าในอึ่งปากขวดและอึ่งอ่างบ้านมีการ
ติดเช้ือหนอนพยาธิในทางเดินอาหารได้แก่หนอนพยาธิ
ตัวกลม และหนอนพยาธิหัวหนาม อึ่งปากขวดแม้ว่าพบ
อัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิต่ ากว่าอึ่งอ่างบ้านแต่จาก
การส ารวจอัตราความชุกแล้วนับว่าอยู่ในอัตราที่สูง 

และมีอัตราความหนาแน่นสูงเช่นกันแสดงว่าอึ่งแต่ละ
ตัวมีโอกาสมีพยาธิตัวกลม Amphibiophilus sp. ได้
มากกว่าหนอนพยาธิชนิดอื่น และยังบ่งช้ีโอกาสในการ
ติดเช้ือหนอนพยาธิอีกด้วย หากมีอัตราความหนาแน่น
มากแสดงว่าอึ่งแต่ละตัวมีความไวต่อการติดเช้ือพยาธิ
ชนิดนั้นและหากพบหนอนพยาธิชนิดหนึ่งๆ ในพื้นที่ใด
เฉพาะแสดงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ที่เอื้อต่อการ
ระบาดของพยาธิชนิดนั้นๆ (Smyth, 1994) ทั้งนี้ต าบล
ดินจี่มีภูมิประเทศที่ติดกับเทือกเขาภูพานซึ่งมีความ
เฉพาะทางภูมิศาสตร์ 

พยาธิตัวกลม Amphibiophilus sp. อยู่ใน
วงศ์ Trichostrongylidae ในปี  2010 Chaisiri และ
คณะ พบ Trichostrongylidae ในหนูท่ีจับมาจากพ้ืนที่
จังหวัดเลย และปี 2013 Pakdeenarong และคณะก็
ได้ศึกษาพยาธิในหนู ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบ Trichostrongylidae ในหนู 6 ชนิด
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จากทั้งหมด 12 ชนิดที่จับได้ ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า Trichostrongylidae  มีความจ าเพาะต่อโฮสต์
ต่ า ดังนั้นโอกาสที่สัตว์อื่นหรือมนุษย์อาจจะติดเช้ือ
พยาธิตัวนี้จึงเป็นไปได้สูง นอกจากนี้จากผลการศึกษา
ยังพบว่าหนอนพยาธิมักพบบริเวณล าไส้มากกว่า
กระเพาะอาหาร ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
ป้องกันและระวังในการรับประทานอึ่งปากขวดและอึ่ง
อ่างบ้าน วราพิชญ์ (2526) ได้ส ารวจพยาธิในอึ่งอ่าง
บ้านพบพยาธิตืด 1 ชนิด พยาธิใบไม้ 1 ชนิด พยาธิหัว
หนาม 1 ชนิด และพยาธิตัวกลม 8 ชนิด ซึ่งตรงกับ
งานวิจัยนี้ คื อพยาธิหั วหนาม และ  พยาธิตั วกลม 
Oswaldocruzia sp. ซึ่ งอยู่ ใน วงศ์  Trichostrongy-
lidae 

การวิจัยนี้ยังพบว่าการติดเช้ือพยาธิของอึ่งทั้ง
สองชนิดพบมากในบริเวณล าไส้มากกว่ากระเพาะ
อาหาร ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบพยาธิ Aplectana sp., 
Acanthocephalus sp. แ ล ะ  Camallanus sp. 
เฉพาะในกระเพาะอาหารและพบ Amphibiophilus 
sp. ได้ทั้งในกระเพาะและล าไส้ เนื่องจากว่าโดยทั่วไป
ในกระเพาะอาหารของสัตว์จะมีสภาวะเป็นกรดท าให้มี
พยาธิบางชนิดเท่านั้นที่สามารถอยู่ได้ ซึ่งพยาธสิ่วนใหญ่
มีความจ าเพาะต่ออวัยวะของโฮสต์แต่ละชนิด (niches) 
ดังนั้นการพบพยาธิในอวัยวะส่วนต่างๆจึงแตกต่างกัน 
(Smyth, 1994) แต่ งานวิจัยนี้ ปรากฏว่าพบกลุ่ ม 
Amphibiophilus sp. ได้ทั้งกระเพาะอาหารและล าไส้
แสดงว่ากลุ่มนี้มีการปรับตัวในสิ่งแวดล้อมได้ดีหรืออาจ
เป็นเพราะว่ามีจ านวนมาก จึงพบได้ทั้งสองอวัยวะ 

เปรียบเทียบ  Prevalence และ intensity 
ในอึ่งแต่ละชนิด พบว่าร้อยละการติดเช้ือของอึ่งอ่าง
บ้านสูงกว่าอึ่งปากขวดประมาณร้อยละ 3 แสดงว่ามี
โอกาสพบพยาธิในอึ่ งอ่ างบ้ านมากกว่า และเมื่ อ
พิจารณาค่าความหนาแน่นกลับพบว่าในอึ่งปากขวดมี

ความหนาแน่นมากกว่าอึ่งอ่างบ้าน ค่าดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าอึ่งปากขวดมีความไวต่อการติดเชื้อพยาธิ ดังนั้น
ความหนาแน่นต่อตัวจึงมีค่าสูงถึง 75.70 ตัว (พยาธิ/อึ่ง
ปากขวด 1 ตัว) 

และเมื่ อ เปรียบ เที ยบ  Prevalence และ 
intensity ของพยาธิแต่ละชนิดพบว่า ในอึ่งอ่างบ้าน
พยาธิ Amphibiophilus sp. มีค่าสูงสุดเช่นเดียวกับใน
อึ่งปากขวด แต่กลับมีค่าความหนาแน่นต่ ากว่าอึ่งปาก
ขวดอยู่มาก ขณะเดียวกันกลับพบว่าพยาธิ Aplectana 
sp. มีความหนาแน่นสูงที่สุดในอ่ึงอ่างบ้าน ซึ่งเป็นไปได้
ว่าอึ่ งอ่างบ้านเป็นโฮสต์ถาวรของพยาธิชนิดนี้  ใน
ขณะเดียวกันอึ่งปากขวดมีความจ าเพาะต่อ Amphi-
biophilus sp. มากกว่าอึ่งอ่างบ้าน และยังพบว่าพยาธิ
หัวหนาม Acanthocephalus sp. มีความจ าเพาะต่อ
อึ่งปากขวดมากกว่าอึ่งอ่างบ้านด้วย เพราะเนื่องจาก
คณะผู้วิจัยพบพยาธิชนิดนี้เฉพาะในอึ่งปากขวดเท่านั้น 
จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าอึ่งปากขวด
และอึ่ งอ่ า งบ้ านนั้ น มี โอกาสที่ จ ะ เป็ นพ าห ะน า
หนอนพยาธิเข้าสู่มนุษย์ได้ อย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้
ว่าจ านวนตัวอย่างอึ่งอ่างบ้านยังน้อยไป จึงควรเพิ่ม
จ านวนอึ่งอ่างบ้านเพือ่ใช้ตรวจสอบในการวิจัยครั้งต่อไป 
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