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____________________________
รายงานความกาวหนา
ผลิตเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหมในหองปฏิบัติการ โดยคัดเลือกเชื้อโปรโตซัว Sarcocystis
singaporensis ที่มีความรุนแรงดวยวิธี bio assay ไดเชื้อที่มีความรุนแรงทําใหหนูตาย 100% จาก
มูลงูเหลือมเบอร S-24 และ S -82 การทดลองนี้ยังไมเสร็จสิ้น อยูระหวางการพัฒนาสูตรและ
รูปแบบที่เหมาะสมในหองปฏิบัติการ พรอมกับศึกษาผลของอุณหภูมิตอการเก็บรักษาเหยื่อโปรโต
ซัว รู ปแบบใหม สําหรั บนํา ไปทดสอบประสิท ธิ ภาพเหยื่อโปรโตซั วรู ปแบบใหมในแปลงทดลอง
ขณะเดียวกันไดติดตามขอมูลระบาดของหนูในพื้นที่เกษตรกรรรมและการสํารวจประชากรหนูดวย
วิธีการตางๆ และติดตอแปลงทดลองสําหรับทดสอบประสิทธิภาพเหยื่อโปรโตซัว ในสภาพไร
คํานํา
ตั้งแตป 2536 – 2545 กรมวิชาการเกษตร องคการความชวยเหลือทางดานวิชาการของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน (GTZ) และบริษัทไบเออร จํากัด ไดรวมกันทําการวิจัยโปรโตซัว
Sarcocystis
singaporensis และพบว า ปรสิ ต โปรโตซัว ชนิ ดนี้ เ ป น ชีวิ น ทรีย กํ า จั ด หนู ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ทําใหหนูสกุลทองขาว (Rattus sp.) และสกุลหนูพุก (Bandicota sp.) ปวยและ
ตาย 100%ในหองปฏิบัติการ และตาย 71% - 92% ในแปลงที่ทดลองในฟารมไก นาขาว และสวน
ปาลมน้ํามัน (ยุวลักษณ และคณะ,2539 ; ยุวลักษณ และคณะ,2540; ยุวลักษณ และคณะ,2542)
โดยไมมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตอื่นในสภาพแวดลอม นอกจากนี้โปรโตซัวชนิดนี้ไมสามารถ
เจริญเติบโตและพัฒนาตอไปไดในสัตวชนิดอื่น หรือแมกระทั่งหนูในสกุล Mus sp. (Jaekel et.
al.,1999)
ปจจุบัน มีการนําเชื้อโปรโตซัวชนิดดังกลาว มาผลิตเปนเหยื่อโปรโตซัวกําจัดหนูสําเร็จรูป
โดยปรับปรุงจากเหยื่ออาหารแบบแปงนุม (เหยื่อไบเออร) สูตรดั้งเดิมที่ไดรับจาก D r . E n d o p o l
ผูเชี่ยวชาญดานหนูของสถาบันสุขภาพสัตวของบริษัทไบเออร สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี แต
เหยื่อสําเร็จรูปที่ใชในปจจุบนั ยังมีขอจํากัด คือ มีอายุการเก็บรักษาสั้นเพียง 1 เดือน จึง
ทําการศึกษาวิจัยและปรับปรุงสูตรและรูปแบบของเหยื่อโปรโตซัวกําจัดหนูสาํ เร็จรูป และศึกษาอายุ
รหัสการทดลอง 07-01-49-06-06-03-02-52
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การเก็บรักษาไปพรอมๆกัน ทั้งนี้ นอกจากการทดสอบประสิทธิภาพในหองปฏิบัติการแลว จะตองมี
การทดสอบประสิทธิภาพในสภาพแปลงทดลองไปดวย เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและสามารถ
นําไปใชไดจริง และสามารถถายทอดแกเกษตรกรหรือผูที่สนใจได

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
- สัตวทดลองสําหรับผลิตเชื้อโปรโตซัว S. singaporensis และทดสอบเหยื่อโปรโตซัว
ไดแก งูเหลือม (Python reticulatus) หนูทอ งขาวบาน (Rattus rattus) และหนูทดลองสาย
พันธุว ีสตาร (Rattus novegicus; wistar rat)
- กรงทดลองประเภทตางๆ ไดแก กรงเลีย้ งงู กรงเลี้ยงหนู กรงดักหนูเปน กรงทดสอบเดีย่ ว
พรอมขวดน้าํ
- เหยื่อแปงนุม ประกอบดวย แปงสาลี เมล็ดขาวโพดบด น้ําตาลทราย น้ํามันขาวโพด
อาหารหนูชนิดเม็ด และแปงทัลคัม (talcum powder)
- อาหารหนูสาํ เร็จรูป วัสดุเกษตรอื่นๆสําหรับเปนอาหารเสริมใหสัตวทดลอง และใชดักหนู
- สารเคมี เชน น้าํ ตาลกลูโคส gelatin ,nucleic acid , ethyl alcohol, xanthan gum
- อุปกรณวิทยาศาสตร เชน ขวดพลาสติกขนาดตางๆ สําหรับการปนตกตะกอนโปรโตซัว
เครื่องมือผาตัด beaker, petri-dish , blood couting chamber, เปนตน
- อุปกรณอื่นๆทีจ่ ําเปน เชน กระดาษทิชชูอเนกประสงค ถุงมือยางสําหรับแพทย ผาปดจมูก
สําลี ฯลฯ
วิธีการ
ขั้นตอนผลิตเหยื่อโปรโตซัวในรูปแบบเจล (ในหองปฏิบตั ิการ)
1. ผลิตเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบเจลที่มีเชื้อ Sarcocystis singaporensis ปริมาณ 2x105
สปอรโรซีสต บรรจุอยูภายในเหยื่อแปงนุม ดัดแปลง ทีม่ ีสวนผสมดังนี้
น้ํามันขาวโพด :แปงทัลคัม :เมล็ดขาวโพดบด :น้ําตาลทราย :แปงสาลี :อาหารหนูชนิด
เม็ด อัตราสวน = 20 : 5 : 7 : 8 : 50 : 10
2. ทดสอบการมีชีวิตของเชื้อในเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบจลดวยวิธี nucleic acid staining
3. ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อที่บรรจุในเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหมดวยวิธี bio assay กับ
หนูสกุลทองขาว จํานวน 30 ตัว สังเกตและบันทึกผลการทดลอง
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ขั้นตอนทดสอบประสิทธิภาพเหยื่อรูปแบบเจล (ในแปลงทดลอง ) ทําการทดลอง ดังนี้
1. กําหนดพื้นที่และวัดขนาดแปลงทดลอง จํานวน 4 แปลง วางแผนการทดลองแบบ
RCB ดังนี้
แปลงที่ 1 แปลงเปรียบเทียบ (ไมมีการวางเหยื่อโปรโตซัว)
แปลงที่ 2 แปลงเปรียบเทียบ (วางเหยื่อพิษราคูมิน)
แปลงที่ 3 วางเหยื่อโปรโตซัวแปงนุมรูปแบบเดิม
แปลงที่ 4 วางเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม (รูปแบบเจล)
2. ประเมินประชากรหนูในแตละแปลง โดยใชเหยื่อลอ และสังเกตุพรอมบันทึกปริมาณ
การกินเหยื่อของหนู ติดตอกัน 3 คืน ควบคูกับสํารวจรอยตีนหนู และดักหนู เพื่อนํามา
คํานวณหาจํานวนประชากรหนู ในแตละแปลงทดลอง
3. เริ่มวางเหยื่อโปรโตซัวตามแผนการทดลอง จํานวน 2 ครั้งๆละ 2 คืนติดตอกัน โดยแต
ละครั้งหางกัน 15 วัน พรอมสังเกตุและบันทึกปริมาณการกินเหยื่อของหนู
4. หลังการวางเหยื่อโปรโตซัวตามแผนทดลอง 15 วัน ทําการสํารวจประชากรหนู
เชนเดียวกับขอ 2 และดักหนูในแปลงทดลองทั้งที่มีชีวิต และซากหนูที่เพิ่งตาย มาผา
พิสูจน ในหองปฏิบัติการ
เวลาและสถานที่
ระยะเวลาเริม่ ตน ตุลาคม 2551 สิ้นสุด กันยายน 2553 รวม 2 ป (การทดลองยังไมเสร็จสิ้น)
สถานที่ ดําเนินการทดลองที่หองปฏิบัติการกลุมงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร ซึ่งประกอบดวย
โรงเรือนเลี้ยงงูเหลือม โรงเลี้ยงหนู และแปลงทดลองในพื้นที่เกษตรกรรม
ผลและวิจารณผลการทดลอง
การคัดเลือกเชื้อโปรโตซัว S. singaporensis ที่มีประสิทธิภาพ
จากการคัดเลือกเชื้อโปรโตซัว S. singaporensis ทีม่ ีประสิทธิภาพสูงทําใหหนูปวยและ
ตาย 100% ดวยวิธี bio assay ไดเชื้อที่มีความรุนแรงทําใหหนูตาย 100% จากมูลงูเหลือมเบอร S24 และ S- 82
การทดสอบการมีชีวิตของเชื้อโปรโตซัวที่เปนสวนประกอบของหยื่อ
การตรวจสอบการมีชีวิตของเชื้อ S. singaporensis ที่อยูใน xanthan gum และถูกเก็บที่
อุณหภูมิ 30 ± 2 องศาเซลเซียส นาน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน และ 5 เดือน เมื่อนํามายอม
ดวยสีซึ่งสามารถตรวจวัดการมีชีวิตของสปอรโรซีสตไดดีที่สุด คือสี Hexidium และ Syto-9
(Belosevic et al., 1997) หลังจากยอมทิ้งไว 24 ชั่วโมง แลวนํามาตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน
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แบบใชแสงฟลูโอเรสเซนส และคํานวณเปอรเซ็นตการมีชีวิต พบวาสปอรโรซีสตที่แขวนลอยอยูในเจ
ลแซนแทนกัม มีชีวิต 100%, 100 % , 99% , 96% และ 60 % ตามลําดับ
การทดสอบประสิทธิภาพเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม ในหองปฏิบัติการ
จากการทดสอบประสิทธิภาพของเหยื่อรูปแบบใหมในการทําใหหนูปวยและตายดวยวิธี
bio assay พบวาเหยื่อที่เก็บไวที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 30 ± 2 องศาเซลเซียส นาน 1 เดือน ทําใหหนู
ทดลองตาย 70 % โดยเหยื่อที่เก็บไว 2 เดือน ทําใหหนูตายลดลง 50 % และเหยื่อที่เก็บไว 4 เดือน
ทําใหหนูตาย 60 % ซึ่งหนูที่ตายสวนใหญมีอาการตาแฉะ น้ําหนักลด เมื่อผาพิสูจนอวัยวะภายใน
พบวาเนื้อเยื่อปอดและหัวใจมีเลือดคั่ง บางตัวมีอาการน้ําทวมปอด ซึ่งอาการดังกลาว เกิดจากเชื้อ
เจริญเติบโต และเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็วในเนื้อเยื่อปอด และเนื้อเยื่อหัวใจ (วิยะดา และคณะ,
2539) นอกจากนี้ยังพบวา หนูที่ตายหลังจากไดรับเชื้อ 40 วันขึ้นไป จํานวน 2 ใน 3 มักตรวจพบ
ซิสตในกลามเนื้อปริมาณสูง โดยเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณชองทองและกลามเนื้อโคนขา
การทดลองนี้ยังไมเสร็จสิ้น อยูระหวางการศึกษาผลของอุณหภูมิและทดสอบประสิทธิภาพ
ตอการเก็บรักษาเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม ที่เก็บไวนาน 6 เดือน ซึ่งเก็บในสภาพที่แตกตางกัน 6
กรรมวิธี ในหองปฏิบัติการ (เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม) กอนนําไปทดสอบประสิทธิภาพเหยื่อโปร
โตซัว ในสภาพไร
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