โปรโตซัว
Sarcocystis singaporensis

โปรโตซัว Sarcocystis singaporensis
เปนสัตวเซลลเดียวที่มีขนาดเล็กมากและมีวงจรชีวิตระหวางหนูและ
งูเหลือ มเทานั้ น กลาวคือ มีการขยายพันธุแบบไมมีเ พศและ
เจริญเติบโตในหนูและสุดทายสรางเปนซีสตอยูในกลาามเนื้อลําตัวหนู
เมื่องูเหลือมกินหนูติดเชื้อ โปรโตซัวจะเขาไปขยายพันธุแบบอาศัย
เพศบริเวณผนังลําไส และผลิตสปอรโรซีสต ซึ่งเปนระยะสุดทายของ
การเจริญเติบโต ปะปนออกสูภายนอกพรอมกับมูลงู

ทางเลือกใหม…
การปราบหนูดวยเชื้อจุลินทรีย
พบระบาดแพรหลายในหนูและงูเหลือมเฉพาะประเทศแถบเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งรวมประเทศไทยดวย โดยระยะสปอรโรซีสต
เทานั้นที่ทําใหหนูติดเชื้อและเกิดโรคได

เชื้อโปรโตซัวทําใหหนูปวยและตายอยางไร?
เมื่อหนูกินเหยื่อโปรโตซัวแลว 10 - 15 วัน
จึงแสดงอาการปวยและตาย อันเนื่องจากน้ํา
ทวมปอด ซึ่งเปนสาเหตุทําใหระบบการ
หายใจลมเหลว ดังภาพ

Rattus rattus (Linnaeus, 1758)

· นาขาว ไรขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว
· สวนปาลมน้ํามัน มะพราว โกโก สวนผลไม ฯลฯ
· ฟารมเลี้ยงสัตว เชน ฟารมหมู ฟารมไก ฯลฯ
· สถานทีอ่ ื่น ๆ ที่มีปญหาเรื่องหนู เชน เขตชุมชนในเมือง

ขอดีของเหยื่อโปรโตซัว
· มีความเฉพาะเจาะจงตอหนูเทานั้น (หนูพุก และหนูทองขาว)
· ปลอดภัยตอสัตวที่กินหนูเปนอาหาร เชน นกแสก เหยี่ยวนกเขา
ซิครา งู พังพอน แมวปา ฯลฯ
· ปลอดภัยตอผูใชและสัตวเลี้ยงเชน สุนัข แมว ไก ฯลฯ
· เหยื่อสําเร็จรูป 1 กอน สามารถฆาหนูได 1 ตัว
· หนูไมเกิดการเข็ดขยาดตอเหยื่อ เนื่องจากอาการตายจะปรากฏ
ตอเมื่อหนูไดรับเชื้อโปรโตซัวแลว 10 วัน
· ไมมีพิษตกคางในสิ่งแวดลอม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ดาราพร รินทะรักษ
วิชาญ วรรธนะไกวัล
ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน
อภินันท เอี่ยมสุวรรณสุข
กลุมงานสัตววิทยาการเกษตร
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักพืช กรมวิชาการเกษตร
โทร 0-25794535 ตอ 159 โทรสาร 0-29405396

ฉบับปรับปรุงพิมพครั้งที่ ๒
จํานวน 1,000 แผน

แตละโปรโตซัวแบงตัวอยางรวดเร็วทีนีᄷ ᄷ
ทํ าใหของเหลวจากเซลลตางๆไหลสูชองอก

ลําไส

ปวย6– ตาย

เหยื่อโปรโตซัว ใชปราบหนูที่ไหนไดบาง?

เขาสูระบบเลือดของปอด แตกตัวในลํ าไส หนึงสปอร
ᄷ
โรซีสต
มี โปรโตซัว

Biological Control of Rodents
Using Sarcocystis singaporensis

How Does It Work ?

Advantage over common rodenticides

Sarcocystis singaporensis is a parasitic protozoon. It uses snakes (Python
reticulatus) and rodents of the genera Rattus and Bandicota to maintain its
life cycle. When a python swallows a rat which contains cysts of the
parasite in its muscle, the snake becomes infected and, in turn, produces
sporocysts in the intestine. Sporocysts, the stages infective for rats, are
released in large numbers with the faeces of the snake.

·
·
·
·

Highly host specific, (rodents of genera the Bandicota spp. and
Rattus spp.)
Not harmful to other animals like predatoes and domestic
animals, and human.
No toxic residues in the environment.
Significant reduction of ground bait material.

The product is recommended for use in ;
·
·
·
·

The parasite occurs naturally in large parts of Southeast Asia at quantities
that are usually not harmful to the rat and snake hosts. A rat is killed by
infection,, however, if the quantity of infective material is artiﬁcially raised
to 200,000 parasites.
Sarcocystis singaporensis can be produced in large quantities in the snake
host (reticulated python), which are kept in breeding farms. A single
infection of a python usually produces numbers of parasite sufﬁcient to
kill 20,000 to 200,000 rats.

A New Method to Combat Rats
Rats are still a number-one-pest in agriculture of various countries of
Southeast Asia. Additionally, they pose a constant threat as transmitters of
diseases.
Although the technology of rodent control is well developed, it heavily
relies on the use of highly toxic chemicals. Environmental friendly
alternatives to chemical control have not been available before.
Biological control either targets the reproductive performance of rodents or

How to Infect Rats in The Field ?
A lethal amount of
parasite is pipetted
into a highly palatable
bait.
A one- gram-bait pellet is ﬁlled
with a lethal quantity of
parasites and placed in front of
rodent burrow or on a runway.

Rice ﬁeld
Field crops
Oil palm plantation
Animals and Poultry farms
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