
 

อัตราความชุกของการติดเชื้อปรสิตในสุนัขจรจัด 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

            ณภัทร เตียววิไล* พลศักดิ์  เส็งสาย*    
ประภาทิพย  เอ่ียมโสภณา** และ อนันต สกุลกิม* 

 
 *  โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน    
7สมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
** ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพรานนก         
9 เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ 10700 
  

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อ

ศึกษาความชุกและชนิดของปรสิตในสุนัขจร
จัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
การเก็บตัวอยางอุจจาระของสุนัขจากบริเวณวัด
จํานวน 22 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด
นครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร รวมจํานวน
ท้ังส้ิน 394 ตัวอยาง ทําการตรวจหาปรสิตโดย
วิธีละเลงในน้ําเกลือธรรมดา (simple saline 
smear) แลวนําไปตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน 
พบวาอุจจาระสุนัข 189 ตัวอยาง (48%) มีไข
พยาธิ  โดยมีอัตราความชุกของหนอนพยาธิ
ปากขอ (hookworm) 34.2%   พยาธิไสเดือนตัว
กลม (Toxocara  canis)  4.1%        พยาธิแสมา  
(Trichuris  vulpis)  3.1%     และพยาธิตืดสุนัข  

 
(Dipylidium  caninum)  0.5%     
 

บทนํา 
ปจจุบันโรคที่เกิดมาจากปรสิตหลาย

ชนิดเปนปญหาสําคัญทางการแพทยและ
สาธารณสุข คนไทยสวนใหญนิยมเล้ียงสุนัขไว
เฝาบาน แตบางรายไมคอยใหความสนใจ
กับสุนัขของตนเองเทาใดนัก  จึงทําใหเกิด
ปญหาสุนัขจรจัดเที่ยวเรรอนพเนจรไปตาม
สถานท่ีตางๆ เพื่อหาอาหารเชน วัดและ
โรงเรียน ซ่ึงสุนัขจรจัดเหลานี้ดํารงชีวิตและ
กินอาหารที ่ไมถูกสุขลักษณะทําใหติดเช้ือ
ปรสิต และเช้ือปรสิตบางชนิดจากสุนัขสามารถ
ติดตอมาสูคนได (Daengsvang, 1981) สุนัขเปน
โฮสตเฉพาะ (definitive host) ของพยาธิหลาย

บทความวิจัย 
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เม่ือ พ.ศ. 2506 ไดมีการสํารวจสุนัขจร
จัด 1,000 ตัว ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวามี
อัตราความชุกของพยาธิปากขอ (hookworm) 
47.5%, Diphyllobothrium  mansoni 11.47%, 
Trichuris  vulpis 6.9%, Ascaris lumbricoides 
2.9%, Gnathostoma  spinigerum 1.6% และ 
Toxocara  canis 0.1%  (พรชัย  ศิริสัมพันธ, 
2506)  ปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร  
ปริมณฑล และจังหวัดอ่ืนๆ  มีสุนัขจรจัดซ่ึงเปน
แหลงรังโรคจํานวนมาก และสามารถสงตอเช้ือ
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อุปกรณและวิธีการ 
  เก็บตัวอยางอุจจาระที่ถายใหมๆ ของ

สุนัขจากบริเวณวัดตางๆ ท่ีอยูใกลหรือติดกับ
แหลงน้ํา ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม 2548– 
มกราคม 2549  ในเขตกรุงเทพมหานครไดแก 
วัดบางไสไก วัดประดิษฐาราม วัดใหญศรี
สุพรรณ  วัดเวฬุราชิณ  วัดสังขกระจาย  วัด
อรุณราชวราราม    วัดนาคกลาง    วัดเครือวัลย
วรวิหาร     วัดระฆังโฆสิตาราม  วัดอมรินทรา
ราม  วัดวิเศษการ   วัดชิโนรส  วัดใหมพิเรนทร  
วัดดงมูลเหล็ก และวัดอัมพวา สวนในเขต
ปริมณฑลเก็บอุจจาระของสุนัขในจังหวัด
นครปฐมท่ีวัดหวยตะโก  วัดลวก  วัดธรรม
ศาลา  วัดดอนยายหอม  วัดโคกพระเจดีย และ
วัดเกาะวังไทร  สวนในจังหวัดสมุทรสาครเก็บ
อุจจาระของสุนัขท่ีวัดออมนอย โดยเก็บ
ตัวอยางอุจจาระของสุนัขเพียงวัดละ 1 คร้ัง นํา
อุจจาระท่ีเก็บไดใสลงในถุงพลาสติกหรือขวด

พลาสติก  แลวนํามาตรวจดวยวิธีละเลงใน
น้ําเกลือธรรมดา (simple saline smear) โดย
หยดน้ําเกลือ 0.85% บนสไลด แลวเสมียร
อุจจาระในน้ําเกลือ จากน้ันปดดวยกระจกปด
สไลด นําไปตรวจหาไขพยาธิและตัวออนของ
พยาธิระยะตางๆ ดวยกลองจุลทรรศน  

  

ผลการศึกษา 
 จากการสํารวจอัตราความชุกของ
ปรสิตในอุจจาระของสุนัขจรจัดจากบริเวณวัด
ตางๆ จํานวน 22 แหง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และในเขตปริมณฑลคือจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดสมุทรสาคร จากจํานวนอุจจาระท้ังหมด 
394 ตัวอยาง พบวา 189 ตัวอยาง (48 %) มีไข
พยาธิ  (ตารางท่ี 1)  โดยมีอัตราความชุกของ
หนอนพยาธิปากขอ (hookworm) 34.2%  แต
ไมไดทําการตรวจสอบวาเปนพยาธิปากขอ
ชนิดใด (ภาพที่ 1)  พยาธิไสเดือนตัวกลม   
4.1% ซ่ึงจากการศึกษาทางรูปรางวิทยาพบวา
เปนพยาธิในตระกูล Toxocara  canis   (ภาพท่ี
2)   พยาธิแสมา   3.1% ซ่ึงจากการศึกษาทาง
รูปรางวิทยา โดยอาศัยขนาดของไขพบวาเปน
พยาธิในตระกูล Trichuris  vulpis  (ภาพท่ี 3)  
พยาธิตืดสุนัข 0.5% ซ่ึงจากการศึกษาทาง
รูปร า งวิทยาพบว า เปนพยา ธิ  Dipylidium   
caninum  (ภาพท่ี 4)  หนอนพยาธิปากขอ
รวมอยูกับพยาธิแสมา 4.1%  และหนอนพยาธิ
ปากขอรวมอยูกับพยาธิไสเดือนตัวกลม 3%   



 ตารางท่ี 1. ไขพยาธิชนดิตางๆ ท่ีตรวจพบในอุจจาระของสุนัขจรจัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จังหวดันครปฐม และจังหวดัสมุทรสาคร 
  

จังหวัด 

จํานวน
อุจจาระที่
ตรวจ 

จํานวนอุจจาระ
ที่ตรวจพบไข
พยาธิ (%) 

จํานวนที่ตรวจพบไขพยาธิชนดิตางๆ (%) 

HW TV HW/TV TC HW/TC DC 

กรุงเทพฯ 262 108   (41.2) 66 (25.2) 8 (3.1) 15 (5.7) 12 (4.6) 7 (2.7) 0
นครปฐม 100       59   (59) 49 (49) 0 0 4 (4) 4 (4) 2 (2)
สมุทรสาคร  32   22   (68.8) 20 (62.5) 0 1 (3.1) 0 1 (3.1) 0

รวม 394     189   (48) 135 (34.2) 8 (3.1) 16 (4.1) 16 (4.1) 12 (3) 2 (0.5) 
 

HW  = hookworm                             TV   = Trichuris  vulpis 
TC  = Toxocara  canis                       DC  = Dipylidium   caninum  
HW/TV  = ในอุจจาระ 1 ตัวอยางพบท้ังไขพยาธิ hookworm และ Trichuris  vulpis 
HW/TC  = ในอุจจาระ 1 ตัวอยางพบท้ังไขพยาธิ hookworm และ Toxocara   canis 
 

 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.ไขของพยาธิ hookworm ภาพท่ี 2. ไขของพยาธิ Toxocara  canis  

ภาพท่ี 3. ไขของพยาธิ Trichuris  vulpis ภาพท่ี 4. ไขของพยาธิ Dipylidium   caninum 
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 อภิปรายผล 
 ในการสํารวจอัตราความชุกของการ
ติดเช้ือปรสิตในสุนัขจรจัด         ในเขตกรุงเทพ 
มหานครและปริมณฑล พบวามีอัตราความชุก
ของหนอนพยาธิปากขอสูงท่ีสุด (34.2%) ใน 
ค.ศ. 1981 Sangvaranond และ Jatuchai ไดทํา
การสํารวจสุนัขจรจัด 338 ตัวในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาสุนัข 11 
ตัว (3.3%)  ติดเช้ือพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostoma 
sp.) ตอมาในป ค.ศ. 1998 Rojekittikhun และ
คณะ    ไดทําการสํารวจพยาธิ Toxocara canis 
และ Gnathostoma sp. จากสุนัขจรจัดในเขต
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 200 ตัว พบวา 45 ตัว 
ติดเช้ือพยาธิ Toxocara  canis (22.5%) แตไม
พบการติดเช้ือพยาธิตัวจี๊ด ตั้งแต ค.ศ. 1981 
เปนตนมาจนถึงปจจุบันสุนัขจรจัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีอัตราการติด
เช้ือพยาธิตัวจี๊ดนอยลง สวนอัตราการติดเช้ือ
พยาธิปากขอและพยาธิไสเดือนสุนัขมีอัตรา
ความชุกใกลเคียงกัน และยังพบวาสุนัขจรจัด
ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศมีอัตราการ
ติดเช้ือพยาธิปากขอและพยาธิไสเดือนสุนัข
มากข้ึน ในดานความเกี่ยวของกับสุขภาพของ
คนมีพยาธิหลายชนิดที่สามารถทําใหเกิดโรค
ในคนไดเชน พยาธิตัวตืดสุนัข พยาธิไสเดือน
สุนัข พยาธิแสมาสุนัข พยาธิปากขอ และ
พยาธิตัวจี๊ด โดยเฉพาะอยางยิ่งพยาธิสามารถ
ปลอยไขปนออกมากับอุจจาระของสุนัขได  

และย ัง ไม ส าม ารถควบค ุม ให ส ุน ัขถ า ย
อุจจาระเปนที่ได เมื่ออุจจาระของสุนัขลงสู
แหล งน้ํ า ธรรมชาต ิ  ไข ของพยาธ ิต ัวจี ๊ด
สามารถพัฒนาเปนระยะติดตอสูคนได บน
พื ้นด ินม ีไข พยาธ ิหลายชนิดที ่อยู ในระยะ
ติดตอปนเป อนอยูเชน  พยาธิปากขอ พยาธิ
แสมาในสุนัข  และพยาธิไสเดือนสุนัข  ซึ ่ง
ส ุน ัขจรจ ัดส วนใหญ ก ินอาหาร ที ่อ ยู บน
พื ้น ด ิน  ทํ า ใ ห ส ุน ัข ม ีโ อ ก า ส ต ิด โ ร ค
หนอนพยาธิหลายชนิด ซึ่งบางชนิดสามารถ
ติดตอมาสูคนได  โอกาสที่อุจจาระของสุนัข
จะสัมผัสปนเปอนกับรางกายหรืออาหารนั้น
เปนไปไดงาย  แมจะไมใชการติดตอเขาไป
โดยการกินเชน ตัวออนของพยาธิปากขออาจ
ไชทะลุผ ิวหนังเข าไปได  ดังนั ้นจ ึงควรมี
การศึกษาถึงหนอนพยาธิบางชนิดใหละเอียด 
เ พื ่อ เ ป น ป ร ะ โ ย ชน ต อ ก า ร แพท ย แ ล ะ
สาธารณสุข 

ใน ค.ศ 2002 Fernando ไดตรวจสอบ
ความชุกของพยาธิตัวตืดและพยาธิตัวกลม โดย
ตรวจลําไสของสุนัขจรจัดจํานวน 201 ตัว ท่ี
เมือง Queretaro ประเทศเม็กซิโก พบวา 78.6% 
ของสุนัขติดเช้ือหนอนพยาธิ และตรวจพบ
พยาธิ Echinococcus granulosus แตในการวิจัย
คร้ังนี้ตรวจไมพบพยาธิ Echinococcus  
granulosus  ซ่ึงยังไมมีรายงานวาพบพยาธิชนิด
นี้ในประเทศไทย (Muller, 1993)  ใน ค.ศ. 
2002 Botucatu ไดทําการสํารวจอัตราความชุก
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สรุปผลการศึกษา  
   อัตราความชุกของการติดเช้ือปรสิต
ในสุนัขจรจัด ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวามีอัตราความชุกของ
หนอนพยาธิปากขอ (hookworm) สูงท่ีสุด 

34.2%  รองลงมาคือพยาธิไสเดือนตัวกลม 
(Toxocara  canis) 4.1%       พยาธิแสมา 
(Trichuris  vulpis)  3.1%  และ พยาธิตัวตืด
สุนัข (Dipylidium  caninum)  0.5%      
 

คําขอบคุณ 
ขอขอบพระคุณสถา บันวิ จั ยและ

พัฒนา  มหาวิทยา ลัยราชภัฏบ านสมเ ด็จ
เจ าพระยา  ท่ีสนับ  สนุนทุนวิจั ยในคร้ังนี้ 
ข อ ข อ บพ ร ะ คุ ณ ภ า ค วิ ช า ป ร สิ ต วิ ท ย า 
ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล 
มหาวิทยาลัยมหิดล  และวัดตางๆ  ในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ท่ีใหความ
อนุเคราะหและเอ้ือเฟอสถานท่ีในการทําวิจัย  
ขอขอบคุณ คุณอดิศักดิ์ อยูเล็ก  และคุณสมคิด 
แกวมณี  ท่ีใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือ
ในการเก็บและการตรวจวิเคราะหตัวอยาง จน
ทําใหงานวิจัยในคร้ังนี้สําเร็จไปไดดวยดี 
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