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การคัดแยกและศึกษาศักยภาพการก่อโรคในหนูศตั รูพชื ของโปรโตซัวสกุล
Isospora (Apicomplexa: Eimeriidae) จากหนูศตั รูพชื สกุล Rattus และ Mus
ที่พบในประเทศไทย
Isolation and Pathology in Rats of the Genus Isospora (Apicomplexa:
Eimeriidae) from Rodent Pest Genus Rattus and Mus in Thailand.
วิชาญ วรรธนะไกวัล ปราสาททอง พรหมเกิด
สมเกียรติ กล้าแข็ง ทรงทัพ แก้วตา
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
ผลการคั ดแยกและศึ กษาศั กยภาพการก่ อโรคในหนู ศั ตรู พื ช ของโปรโตซั ว สกุ ล Isospora
(Apicomplexa: Eimeriidae) จากหนูศัตรูพืชสกุล Rattus และ Mus ที่พบในประเทศไทย ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ดักหนูศัตรูพืชสกุล Rattus และ Mus ทั้งหมดได้ 105 ตัว เป็นหนูท้องขาว
57 ตัว (54% ของหนูที่ดักได้) และเป็นหนูหริ่ง 48 ตัว (46% ของหนูที่ดักได้) ในพื้นที่ทาการเกษตร
8 จังหวัด ในภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย สามารถคัดแยกเชื้อค็อคซิเดียได้ทั้งหมด 35 ไอโซ
เลท (33% ของหนูที่ดักได้) นามาทดลองศักยภาพในการก่อโรคกับหนูทดลอง 22 ไอโซเลท พบว่าเชื้อค็อค
ซิเดียที่สามารถทาให้หนูทดลองป่วยและตายได้ มีจานวน 5 ไอโซเลท (23% ของเชื้อที่นามาทดลอง) ได้แก่
Rr K11 01 (จ. ปทุมธานี), R. an Cm04 (อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่) และ Mus NKW04, Mus NKW05, Mus
NKW07 (จ.นครสวรรค์) ซึ่งเชื้อค็อคซิเดียที่สามารถทาให้หนูทดลองป่วยและตายได้ทั้ง 5 ไอโซเลท นั้น เป็น
เชื้อโปรโตซัวสกุล Eimeria ทั้งหมด
ซึ่งการทดลองของงานวิจัยนี้ยังไม่สิ้นสุด ยังต้องทาการเก็บตัวอย่างหนูเพิ่ม นามาคัดแยกเชื้อและ
ทดลองศักยภาพในการก่อโรคกับหนูทดลอง ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรม
ต่อไป
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คานา
ไฟลัม (Phylum) Apicomplexa เป็นกลุ่มปรสิตโปรโตซัว ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Alveolata
(alveolates) ซึ่งกลุ่ม Alveolates นั้น ประกอบไปด้วยโปรโตซัวหลายชนิด ได้แก่ โปรโตซัวในไฟลัม
Dinoflagellata (dinoflagellates) โดยมากดารงชีพเป็นอิสระในทะเล ไฟลัม Ciliophora (ciliates)
ตัวอย่างเช่น พารามีเซียม (paramecium) และ ไฟลัม Apicomplexa (apicomplexans) โปรโตซัว
กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มีจานวนสมาชิกมากและมักพบเป็นปรสิตโปรโตซัวในสัตว์ชนิดต่างๆ
ค็อคซิเดียโปรโตซัว (coccidian protozoa) อยู่ในไฟลัม Apicomplexa เป็นโปรโตซัวที่มี
เซลล์เดียว อาจมีวงจรชีวิตอยู่ภายในสัตว์อาศัยเพียงชนิดเดียว (homoxenous coccidia) หรือมีวงจร
ชีวิตอยู่ภายในสัตว์อาศัยมากกว่าหนึ่งชนิด (heteroxenous coccidia) ในกรณีที่มีสัตว์อาศัยสองชนิด
วงจรชีวิตของโปรโตซัวมักเริ่มจากระยะติดเชื้อ โดยสปอร์โรซีสต์หรือโอโอซีสต์ของเชื้อจะถูกขับออกมา
พร้อมกับมูลของสัตว์อาศัยสุดท้ายซึ่งมักเป็นกลุ่มสัตว์นักล่าหรือสัตว์กินเนื้อ (carnivore) และเชื้อเข้าสู่
สัตว์อาศัยตัวกลางโดยปนเปื้อนกับน้าและอาหารที่กินเข้าไป หลังจากที่สปอร์โรซีสต์ (sporocysts) ที่
ปนเปื้อนในน้าและอาหารเข้าสู่สัตว์อาศัยตัวกลางซึ่งมักเป็นกลุ่มสัตว์ ที่เป็นเหยื่อหรือสัตว์กินพืชตาม
ธรรมชาติ (herbivore) จะพัฒนาไปเป็นระยะ merozoites และเข้าสู่ระยะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
หรือ gamonts ซึ่งในระยะนี้พัฒนาต่อไปและสร้าง gametes เมื่อเกิดการปฏิสนธิระหว่างเซลล์
สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย จะทาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส เพื่อพัฒนาเป็ นสปอร์โรซีสต์หรือโอโอซีสต์
เซลล์ใหม่ต่อไป (ยุวลักษณ์ และคณะ, 2544) ส่วนในกรณีที่มีสัตว์อาศัยชนิดเดียว วงจรชีวิตทั้งหมดจะ
เกิดขึ้นในสัตว์อาศัยเพียงชนิดเดียวเท่านั้น
สารชีวินทรีย์กาจัดหนู (bio-rodenticide) ที่ทางกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร กลุ่มกีฏและ
สั ต ววิ ท ยา ส านั ก วิ จั ย พั ฒ นาการอารั ก ขาพื ช กรมวิ ช าการเกษตร ผลิ ต ขึ้ น จากปรสิ ต โปรโตซั ว
Sarcocystis singsporensis Zaman & Colley (1976) ที่มีความจาเพาะต่อสัตว์อาศัยหนูและงู
เหลือมนั้นวงจรชีวิตของโปรโตซัวชนิดนี้ มีการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์อาศัยสุดท้าย ซึ่งเกิดขึ้น
ภายในเซลล์บุผิวลาไส้ของงูเหลือมและสปอร์โรซีสต์ ซึ่งเป็นผลผลิตสุดท้ายของการเจริญเติบโตจะ
ปะปนออกมาพร้อมมูล งูสู่ สิ่ งแวดล้ อมภายนอก และเข้าสู่ สั ตว์อาศัย ตัว กลางได้แก่ หนู ในสกุล หนู
ท้องขาว (Rattus) และสกุลหนูพุก (Bandicota) โดยปนเปื้อนในน้าและอาหารที่กินเข้าไป หลังจากที่
โปรโตซัว ชนิดนี้เข้าสู่ในร่างกายของหนูแล้ว จะขยายพันธุ์แบบไม่มีเพศในเซลล์บุผิวหลอดเลือดใน
อวัยวะสาคัญเช่น ปอด หัวใจ เป็นต้น และสุดท้ายเจริญพัฒนาเป็นแบรดิซอยต์ (bradyzoites) ซึ่ง
ปรากฏฝังตามกล้ามเนื้อลาตัวหนู (sarcocysts)
ด้วยความจาเพาะต่อสัตว์อาศัยสองชนิด ซึ่งก็คือ งูเหลือมและหนูท้องขาวและหนูพุกเพียง 2
สกุลเท่านั้น ซึ่งยังเหลือสกุลหนูหริ่ง (Mus) อีก 1 สกุล ที่ยังไม่มีสารชีวภัณฑ์กาจัดหนูที่จาเพาะต่อหนู
ชนิดนี้ ซึ่งหนูหริ่งนั้นเป็น ศัตรูสาคัญของธัญพืชที่สาคัญในประเทศไทย เช่น ในแปลงปลูกถั่วเหลือง
ถั่วเขียว นาข้า วและโรงเก็บธัญพืชต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งการผลิตเหยื่อโปรโตซัวกาจัดหนูจากปรสิต
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โปรโตซัว S. singaporensis ในปัจจุบันนั้น ต้องมีการเลี้ยงงูเหลือมและหนูเพื่อใช้ในการผลิตเหยื่อโปร
โตซัวกาจัดหนู ซึ่งการเลี้ ยงงูเหลือมจัดเป็นงานที่มีภาระต้องรับผิ ดชอบสูงมากทั้งในเรื่อ งค่าใช้จ่าย
บุคลากร รวมไปถึงสถานที่เลี้ยง
โปรโตซัวสกุล Isospora Schneider, 1881 เป็นค็อคซิเดียโปรโตซัว อยู่ในวงศ์ (family)
Eimeriidae ในไฟลัม Apicomplexa ปัจจุบันพบ 248 ชนิด ถูกพบครั้งแรกเมื่อปี 1986 (Lindsay
and Blagburn, 1994; Berto et al., 2009) เป็นโปรโตซัวที่ต้องการสัตว์อาศัยเพียงชนิดเดียว
(monoxenous host หรือ homoxenous coccidian parasites) โดยอาศัยในระบบทางเดินอาหาร
ของสัตว์อาศัย มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศบริเวณลาไส้ ในระยะสุดท้ายของการ
เจริญเติบโตมีการสร้างโอโอซีสต์ (oocyst) ซึ่งเป็นระยะติดเชื้อมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมได้ โดยจะถูกขับออกมาพร้อมกับมูลของสัตว์อาศัยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก พร้อมที่จะเข้าสู่
ร่างกายของสัตว์อาศัยตัวใหม่โดยการปนเปื้อนในน้าและอาหารของสัตว์อาศัยตามธรรมชาติ เพื่อเริ่ม
วงจรชีวิตใหม่ต่อไป (Wasae, 2004) สัตว์อาศัยของโปรโตซัวสกุลนี้โดยมากพบในกลุ่มสัตว์ปีก เช่น
กลุ่มนกเกาะคอน (passerine birds) พบประมาณ 90% ของค็อคซิเดียโปรโตซัวทั้งหมด รวมถึง
สามารถพบได้ในสัตว์เลื้อยคลาน เช่น กบ กิ้งก่าและเต่า ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หนู กระต่าย หมู
ม้า วัว ลิง สัตว์ในตระกูลสุนั ขและแมว เป็ นต้น โปรโตซัวในสกุลนี้มีหลายสปีชีส์ ที่มีหนู เป็นสัตว์อาศัย
(rodent hosts) อาทิเช่น I. hammondi พบในหนู marsh rice rat, Oryzomys palustris (Barnard et
al., 1971) I. masoni sp. n. พบในหนู cotton rat, Sigmodon hispidus (Upton et al., 1985.)
I. uralica พบในหนู field mouse, Apodemus sylvaticus และ I. ordubadica พบในหนู gerbil,
Meriones persicus โดยที่โปรโตซัวในกลุ่ม homoxenous coccidia parasites นั้นมีความจาเพาะ
เจาะจงกับชนิดของสัตว์อาศัยในระดับสกุล (genus specific) (Levine, 1982: Long and Joyner, 1984)
ซึ่งสัตว์อาศัยที่มีการติดเชื้อโปรโตซัวสกุลนี้พบว่ามักมีอาการท้องเสียและเป็นโรคในระบบลาไส้ อาทิเช่น
สัตว์อาศัยในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน (Modry et al., 1998) สัตว์อาศัยในกลุ่มสัตว์ปีก (Ball & Daszak, 1997
และ Upton et al., 2001) และสัตว์อาศัยในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Sayd & Kawazoe, 1998 และ
Mundt et al., 2003) เป็นต้น
ดังนั้นในการทดลองนี้ จึงทาการคัดแยกชนิดและศึกษาศักยภาพของโปรโตซัวสกุล Isospora
จากหนูศัตรูพืชใน 2 สกุล ได้แก่ Rattus spp. และ Mus spp. จากภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย เพื่อ
เป็นทางเลือกในการนามาผลิตเป็นสารชีวภัณฑ์กาจัดหนู ซึ่งหากพบว่าโปรโตซัวชนิดนี้ มีประสิทธิภาพ
ในการก่อโรคกับหนูทดลองได้ จะต้องมีการทดลองเพิ่มเติมถึง จาความเพาะเจาะจงกับชนิดของหนู
และความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมของเชื้อต่อไป เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในการป้องกันและกาจัดหนู
ศัตรูพืชควบคู่กับการใช้เหยื่อโปรโตซัว S. singaporensis และการป้องกันกาจัดหนูศัตรูพืชโดยชีววิธี
ด้วยวิธีอื่นๆ อันจะนาไปสู่การขยายผลการป้องกันและกาจัดหนูแบบบูรณาการต่อไป
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วิธดี าเนินการ
อุปกรณ์
- สารเคมี; ethyl alcohol, ether, ชุด kit สกัดดีเอ็นเอ, hot start taq DNA polymerase,
ชุด kit purification gel electrophoresis, TAE buffer, agarose gel, สีย้อม nucleic acid (gel
star)
- สัตว์ทดลอง; หนูศัตรูพืชจากธรรมชาติ
- วัสดุและอุปกรณ์; slides + coverglass, เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge), หลอดปั่นขนาด
1.5, 15 และ 50 มิลลิลิตร, ตู้เย็น, กรรไกรและชุดเครื่องมือผ่าตัด, petri dish, เครื่องชั่งสาร, beaker,
pipette, sterile tips, eppendorf tube (1.5 ml) อุปกรณ์ run gel electrophoresis และกล้อง
จุลทรรศน์ (light microscope)
วิธกี าร
การเก็บตัวอย่าง (Sampling)
ดักหนูศัตรูพืชสกุล Rattus และ Mus จากธรรมชาติ ด้วยกรงดักชนิดจับเป็น จากพื้นที่ทา
การเกษตรในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย เพื่อนามาคัดแยกเชื้อ จาแนกชนิด และทดสอบศักยภาพ
ในการก่อโรคในหนูทดลอง ของโปรโตซัวสกุล Isospora ที่คัดแยกได้
การคัดแยกเชื้อและการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Isolation and morphological
characteristic)
ผ่าหนู เก็บตัวอย่างบริเวณลาไส้และมูลหนู ตรวจหาโปรโตซัวสกุล Isospora โดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ โดยเก็บในสารละลาย potassium dichromate (K2Cr2O7) ความเข้มข้น 2-2.5%
(Duszynski, 1997 and Dolnik et al., 2009) เพิ่มความเข้มข้นของเชื้อและลดจานวนจุลินทรีย์
ปนเปื้อนด้วยวิธี saturate NaCl solution (Bhat and Jithendran, 1995) ตรวจดูลักษณะโอโอซีสต์
ที่พบ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เก็บสารแขวนลอยโอโอซีสต์ ลงในหลอดทดลองที่อุณหภูมิ 4-10 oC เพื่อ
รอการทดลองทางชีวโมเลกุลต่อไป
การทดสอบศักยภาพในการก่อโรคกับหนูทดลองของเชือ้ (Pathology)
นาเชื้อโปรโตซัวสกุล Isospora ที่คัดแยกได้จากหนูศัตรูพืชสกุล Rattus และ Mus จาก
ธรรมชาติ มาทาการทดสอบศักยภาพของเชื้อโดยทดสอบกับหนูทดลอง 2 ชนิด ได้แก่ หนูท้องขาวบ้าน
(R. rattus) หรือหนูหริ่ง (Mus spp.)
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) จานวน 10 ซ้าซ้าละ
1 ตัว (เพศผู้ 5 ตัว และเพศเมีย 5 ตัว) 4 กรรมวิธี ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ให้โอโอซีสต์โดยตรงทางปากกับหนูจานวน 500 โอโอซีสต์
กรรมวิธีที่ 2 ให้โอโอซีสต์โดยตรงทางปากกับหนูจานวน 5,000 โอโอซีสต์
กรรมวิธีที่ 3 ให้โอโอซีสต์โดยตรงทางปากกับหนูจานวน 50,000 โอโอซีสต์
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กรรมวิธีที่ 4 ให้น้ากลั่นโดยตรงทางปากกับหนูเป็นตัวเปรียบเทียบ (control)
ทาการทดลองโดยวัดขนาดและชั่งน้าหนักหนูก่อนทาการทดสอบ แยกหนูที่ใช้ทดสอบใส่กรง
ทดลอง หลังจากนั้นทดสอบศักยภาพในการก่อโรคกับหนูท้องขาวบ้านหรือหนูหริ่งตามกรรมวิธี บันทึก
ระยะเวลาการตายของหนูและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น หาเปอร์เซ็นต์การตายของหนูทดลองและนามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติที่เหมาะสม
การสกัดดีเอ็นเอ (DNA extraction)
สกัดดีเอ็นเอของ โอโอซีสต์จากสารแขวนลอยโอโอซีสต์ที่คัดแยกได้จากลาไส้และมูลของหนู
จากธรรมชาติที่ดักได้ โดยใช้ชุดสกัดดีเอ็นเอ QIAamp DNA stool mini kit (QIAGEN, Germany)
ตามคาแนะนาของบริษัทผู้ผลิต ละลายดีเอ็นเอด้วย TE buffer 30 ไมโครลิตร (ul) หลังจากนั้นนาดี
เอ็นเอที่ได้มาทาปฏิกริยาพีซีอาร์
การทาปฏิกริ ยิ าพีซีอาร์ (Polymerase chain reaction, PCR)
ไพรเมอร์ (primers) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งหมด 2 คู่ บริเวณยีนไซโตโครมบี (cytochrome b gene)
ใช้ไพรเมอร์จานวน 1 คู่ IE cytb F1; 5’- ATG TCT CAA GTG AGA TCT CAT CTA CA-3’ กับ IE cytb R1;
5’-ARY ACA AAG AAT CTT TTT AAT GTA GG-3’ บริเวณไซโตโครม ซี ออกซิเดส (cytochrome c
oxidase) ใช้ไพรเมอร์ 1 คู่ IE cox1 for; 5’- GTW ACT AAT GGT GCA AAA CCA TGG TG - 3’ กับ IE cox1
rev; 5’- ATA AAA CTT ARA GCA TAC CAA RTA TC - 3’ เพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอโดยใช้ปริมาตรรวม 20 ul
ประกอบด้วยดีเอ็นเอของเชื้อโปรโตซัว 2 ul ผสมกับ 10x PCR buffer, 10mM dNTPs, เอนไซม์ hot start
taq DNA polymerase 1 ยูนิต และไพรเมอร์ชนิดละ 10 mM แล้วเติมน้ากลั่น จนครบปริมาตร 20 ul ผสม
สารให้เข้ากัน ทาปฏิกิริยา PCR ในเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (thermal cycler) ภายใต้อุณหภูมิ pre denature
98 oC เป็นเวลา 2 นาที จากนั้นเข้าสู่รอบของการเพิ่มชิ้นส่วนของดีเอ็นเอ denature 98 oC เป็นเวลา 30
วินาที, annealing 60 oC เป็นเวลา 30 วินาที และ extension 72 oC เป็นเวลา 45 วินาที จานวน 40 รอบ
จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอน final extension 72 oC เป็นเวลา 5 นาที ตรวจสอบผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ด้วย
1.5 % อะกาโรสเจล อิเล็กโตรโฟริซีส (agarose gel electrophoresis)
การหาลาดับเบส (DNA sequencing)
ตรวจสอบแถบดีเอ็นเอที่ได้โดยใช้ 1.5% อะกาโรสเจล อิเล็กโตรโฟริซีส และตัดแถบดีเอ็นเอที่
ต้องการ ที่มีขนาดของแถบดีเอ็น เอขนาดตรงกับ ที่คานวณไว้ หลั งจากนั้นทาให้ บ ริ สุ ทธิ์โ ดยใช้ gel
elution kit (GeneMark, Taiwan) ตามคาแนะนาของบริษัทผู้ผลิต และส่งดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์ไป
วิเคราะห์หาลาดับเบสที่ First BASE laboratories ประเทศมาเลเซีย
การวิเคราะห์ผล (Data analysis)
ตรวจสอบความถูกต้อง และตัดลาดับเบสที่ไม่ชัดเจนหรือมีสัณญาณรบกวนออก จากนั้นนาไป
เปรียบเทียบกับลาดับเบสในฐานข้อมูล GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) ใช้โปรแกรม BLAST
(www.ncbi.nlm.nih.gov) จัดเรีย ง วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องของลาดับเบสโดยใช้
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โปรแกรม BioEdit version 7.0 (Hall, 1999) รวบรวมแต่ละ contig เป็นสายเดียว หลังจากนั้น
วิเคราะห์ ความหลากหลายและสัมพัน ธ์ทางพันธุกรรม ด้วยการสร้างแผนภูมิความสั มพันธ์ทาง
พันธุกรรม 3 วิธี ได้แก่ neighbor-joining (NJ), maximum parsimony (MP) และ maximum
likelihood (ML) โดยใช้ Toxoplasma gondii เป็นโปรโตซัวนอกกลุ่ม (outgroup) การสร้างแผนภูมิ
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม โดยวิธี neighbor-joining (NJ; Saitou and Nei, 1987) นั้นถูกสร้างจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลคานวณระยะห่างทางพันธุกรรมระหว่างลาดับเบสของหนูแต่ละคู่ ด้วยแบบจาลอง
kimura 2-parameter distance models (Kimura, 1980) โดยใช้โปรแกรม MEGA 6 software
(Tamura et al., 2013) ส่วนวิธี Maximum parsimony (MP; Fitch, 1971) ดาเนินการโดยใช้
โปรแกรม PAUP v. 4.0b8 (Swofford, 2001) สร้าง provisional MP tree ด้วยวิธี stepwise
addition algorithm ลาดับการใช้ข้อมูลเป็นไปโดยสุ่ม การทาbrance swapping โดยใช้ subtreepruning-regrafting (SPR) method (Hein et al, 1996) ในขณะที่วิธี Maximum likelihood (ML;
Felsenstein, 1981) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม MEGA 6 software (Tamura et al., 2013) การทา
branch swapping ใช้ nearest neighbor interchanges (NNI) branch swapping methods
(Felsenstein, 2004) ผลการคานวณใช้แบบจาลอง general time reversible model (GTR)
ซึ่งทั้ง 3 แผนภูมิดังกล่าวนั้น ทาการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ (bootstrap) จานวน 1,000 รอบ โดยค่า
ทางสถิตที่ได้จะถูกนามาแสดงเพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของแผนภูมิ
เวลาและสถานที่
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ภายในกลุ่มงาน
สัตววิทยาการเกษตร สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร และนา
ข้าว ที่จังหวัดปราจีนบุรี ชัยนาท นครนายก สวนมะพร้าว ที่จังหวัดปทุมธานี แปลงมะคาเดเมีย ที่
จังหวัดเชียงใหม่ แปลงถั่วเหลือง ทีจ่ ังหวัด นครสวรรค์ และแปลงถั่วลิสง ที่จังหวัดเพชรบุรี
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการคั ดแยกและศึ กษาศั กยภาพการก่อ โรคในหนูศั ตรู พืช ของโปรโตซัว สกุ ล Isospora
จากหนูศัตรูพืชสกุล Rattus และ Mus ที่พบในประเทศไทย ดักหนูศัตรูพืชสกุล Rattus และ Mus ใน
พื้นที่ทาการเกษตร 8 จังหวัด ของประเทศไทย ได้แก่ นาข้าว อ.บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี ได้หนู 7 ตัว
(หนูนาใหญ่ 5 ตัว และหนูหริ่ง 2 ตัว) คัดแยกเชื้อค็อคซิเดียได้ 2 ไอโซเลท นาข้าว อ. เมือง จ.ชัยนาท
ได้หนู 11 ตัว (หนูนาใหญ่ 11 ตัว) คัดแยกเชื้อค็อคซิเดียได้ 3 ไอโซเลท สวนมะพร้าว คลอง 11 จ.
ปทุมธานี ได้หนู 8 ตัว (หนูท้องขาวบ้าน 8 ตัว) คัดแยกเชื้อค็อคซิเดียได้ 3 ไอโซเลท แปลงมะคาเดเมีย
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ได้หนู 6 ตัว (หนูป่าอินโดจีน 6 ตัว) คัดแยกเชื้อ ค็อคซิเดียได้ 4 ไอโซเลท แปลง
มะคาเดเมีย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้หนู 16 ตัว (หนูป่าอินโดจีน 16 ตัว) คัดแยกเชื้อค็อคซิเดียได้
4 ไอโซเลท แปลงถั่วเหลือง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ได้หนู 26 ตัว (หนูหริ่ง 26 ตัว) คัดแยกเชื้อ
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ค็อคซิเดียได้ 7 ไอโซเลท แปลงถั่วลิสง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ได้หนู 16 ตัว (หนูท้องขาวบ้าน 6 ตัว
และหนูหริ่งนาหางสั้น 10 ตัว) คัดแยกเชื้อค็อคซิเดียได้ 5 ไอโซเลท และนาข้าว อ.เมือง จ. นครนายก
ได้หนู 15 ตัว (หนูนาใหญ่ 5 ตัว และหนูหริ่งนาหางยาว 10 ตัว) คัดแยกเชื้อค็อคซิเดียได้ 7 ไอโซเลท
รวมจานวนหนูทั้งหมดที่ดักได้ 105 ตัว เป็นหนูท้องขาว 57 ตัว (54% ของหนูที่ดักได้) และเป็นหนูหริ่ง
48 ตัว (46% ของหนูที่ดักได้) สามารถคัดแยกเชื้อค็อคซิเดียได้ ทั้งหมด 35 ไอโซเลท (33% ของหนูที่
ดักได้) นามาทดลองศักยภาพในการก่อโรคกับหนูทดลอง 22 ไอโซเลท (เชื้อค็อคซิเดียจาก จ.เพชรบุรี
และ จ.นครนายก กาลังอยู่ในระหว่างดาเนินการทดลอง) เชื้อค็อคซิเดียที่สามารถทาให้หนูทดลองป่วย
และตายได้ มีจานวน 5 ไอโซเลท (23% ของเชื้อที่นามาทดลอง) ได้แก่ Rr K11 01 (จ. ปทุมธานี),
R. an Cm04 (อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่) และ Mus NKW04, Mus NKW05, Mus NKW07 (จ.นครสวรรค์) ซึ่ง
เชื้อค็อคซิเดียที่สามารถทาให้หนูทดลองป่วยและตายได้ทั้ง 5 ไอโซเลท นั้น เป็นเชื้อโปรโตซัวสกุล Eimeria
ทั้งหมด
ซึ่งการทดลองของงานวิจัยนี้ยังไม่สิ้นสุด ยังต้องทาการเก็บตัวอย่างหนูเพิ่ม นามาคัดแยกเชื้อ
และทดลองศักยภาพในการก่อโรคกับหนูทดลอง ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทาง
พันธุกรรมต่อไป
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Voucher name

Ra Pra01

Ra Pra02

Ra Chai01

Ra Chai02

Ra Chai03

Rr K11 01

Rr K11 02

Rr K11 03

R.an. Cm02

R.an. Cm04

R.an. Cm07

R.an. Khunw01

R.an. Khunw02

R.an. Khunw03

R.an. Khunw06

No.

1

2

3

4

5

6

7

8
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9

10

11

12

13

14

15

Mae Wang, Chiang Mai

Mae Wang, Chiang Mai

Mae Wang, Chiang Mai

Mae Wang, Chiang Mai

Mae Rim, Chiang Mai

Mae Rim, Chiang Mai

Mae Rim, Chiang Mai

Pathum Thani

Khlong Luang,

Pathum Thani

Khlong Luang,

Pathum Thani

Khlong Luang,

Muang, ChaiNat

Muang, ChaiNat

Muang, ChaiNat

Bansang, PrachinBuri

Bansang, PrachinBuri

Sampling location

Rice field rat (R. argentiventer)

Rice field rat (R. argentiventer)

unsporulate oocysts

13.86 x 11.88 µm Indochinese forest rat (R. andamanensis)

19.80 x 18.81 µm Indochinese forest rat (R. andamanensis)

Eimeria sp.

Indochinese forest rat (R. andamanensis)

Indochinese forest rat (R. andamanensis)

Indochinese forest rat (R. andamanensis)

Indochinese forest rat (R. andamanensis)

Indochinese forest rat (R. andamanensis)

Roof rat (R. rattus)

Roof rat (R. rattus)

Roof rat (R. rattus)

7.92 x 7.92 µm

5.94 x 9.90 µm

6.93 x 8.91 µm

7.92 x 8.91 µm

6.93 x 8.91 µm

2.97 x 2.97 µm

3.96 x 6.93 µm

6.93 x 9.90 µm

7.92 x 9.90 µm Rice field rat (R. argentiventer)

1.98 x 2.97 µm Rice field rat (R. argentiventer)

4.95 x 6.93 µm Rice field rat (R. argentiventer)

6.93 x 8.91 µm

5.94 x 5.94 µm

(width x length)

Hosts

unsporulate oocysts

unsporulate oocysts

unsporulate oocysts

unsporulate oocysts

unsporulate oocysts

unsporulate oocysts

unsporulate oocysts

Eimeria sp.

unsporulate oocysts

Isospora sp.

unsporulate oocysts

unsporulate oocysts

unsporulate oocysts

Type of oocyst

Size of oocysts

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(treatment 1)

500 oocysts

Table 1 Result of isolation and pathology of coccidian protozoa from rodent feces in this study.

N/A

N/A

N/A

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

20

N/A

N/A

N/A

0

0

(treatment 2)

5,000 oocysts

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

(treatment 3)

50,000 oocysts

Mortality rates (%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(treatment 4)

Water
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Mus NKW01

Mus NKW03

Mus NKW04

Mus NKW05

Mus NKW07

Mus NKW13

Mus NKW23

16

17

18

19

20

21

22

N/A = not available

Voucher name

No.

NakhonSawan

BanphotPhisai,

NakhonSawan

BanphotPhisai,

NakhonSawan

BanphotPhisai,

NakhonSawan

BanphotPhisai,

NakhonSawan

BanphotPhisai,

NakhonSawan

BanphotPhisai,

NakhonSawan

BanphotPhisai,

Sampling location

Eimeria sp.

Eimeria sp.

Eimeria sp.

Eimeria sp.

Eimeria sp.

Eimeria sp.

Eimeria sp.

Type of oocyst

17.82 x 17.82 µm

17.82 x 17.82 µm

16.83x 14.85 µm

17.82 x 15.84 µm

16.83x19.80 µm

16.83x 14.85 µm

17.82 x 14.85 µm

(width x length)

Size of oocysts

Ryukyu mouse (M. caroli)

Ryukyu mouse (M. caroli)

Fawn colored mouse (M. cervicolor)

Fawn colored mouse (M. cervicolor)

Fawn colored mouse (M. cervicolor)

Ryukyu mouse (M. caroli)

Ryukyu mouse (M. caroli)

Hosts

0

0

0

20

20

0

0

(treatment 1)

500 oocysts

0

0

20

N/A

N/A

N/A

0

(treatment 2)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

(treatment 3)

50,000 oocysts

Mortality rates (%)
5,000 oocysts

Table 1 Result of isolation and pathology of coccidian protozoa from rodent feces in this study (continue).

0

0

0

0

0

0

0

(treatment 4)

Water

831

กรมวิชาการเกษตร

832

1A

1B

1C

Figure 1 Sporulated oocyst of Eimeria spp. at magnification 100x; Isolated Mus NKW04
(1A), Isolated Mus NKW05 (1B) and Isolated Rr K11 01 (1C).
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