
 

 
 

ผลของสารปองกันกําจัดโรคพืชกลุมไดไทโอคารบาเมต
(Dithiocarbamates) ตอการเจริญเติบโตไปเปนระยะติดตอ

ของไขพยาธิในกากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

วุฒิพงศ ทองแกวเกิด* ดวงเดือน ประกายรุงน้ําทิพย*   
ประภาทิพย เอ่ียมโสภณา** และ อนันต สกุลกิม* 

 
*โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
** ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ถนนพรานนก เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 

 
  

บทคัดยอ 
การศึกษานี้ไดเก็บตัวอยางพยาธิไสเดือน

กลมหมูจากโรงฆาสัตวพรวัฒนาและกากตะกอน
จากระบบบําบัดน้ําเสียจากงานบําบัดน้ําเสียของ
โรงพยาบาลศิริราช นําพยาธิไสเดือนกลมหมูมา
เพาะเล้ียง เพื่อนําไขพยาธิมาทําการทดลองดวย
สารปองกันกําจัดโรคพืช (เพนโคเซบ) กลุมไดไท
โอคารบาเมต ซ่ึงเปนสารกลุมท่ีเกษตรกรใชใน
การกําจัดโรคพืชทางการเกษตร ผลของสารกําจัด
โรคพืชกลุมไดไทโอคารบาเมตความเขมขนรอย
ละ  1, 5, 10, 15, 20, 40, 50 และ 70 ในสารละลาย
น้ําเกลือมาตรฐาน สามารถยับยั้งการเจริญของไข
พยาธิไสเดือนกลมหมูในอัตรารอยละ 52.33,  

58.00, 65.00, 76.67, 89.33, 84.00, 91.67 และ
92.33 ตามลําดับ และเม่ือนําไปทดลองในกาก
ตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย สารปองกันกําจัด
โรคพืชกลุมไดไทโอคารบาเมตท่ีความเขมขนรอย
ละ 10, 20 และ 30  สามารถยับยั้งการเจริญของไข
พยาธิไสเดือนกลมหมูในกลุมทดลองที่มีปริมาณ
ตะกอนรอยละ 20 ในอัตรารอยละ 32.67, 39.67 
และ 42.33  และทําลายไขพยาธิไสเดือนกลมหมู
ใหตายไดในอัตรารอยละ 3.67, 2.67 และ 2.33 
ตามลําดับ  สวนกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ํา
เสียท่ีมีปริมาณตะกอนรอยละ 50 ถูกยับยั้งใน
อัตรารอยละ 32.33, 39.67 และ 46.00 ตามลําดับ 
และพบอัตราการตายของไขพยาธิไสเดือนกลม 

บทความวิจัย
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หมูรอยละ 4.33, 1.00 และ1.33 ตามลําดับ  
 

บทนํา 
ป จจุ บันการจั ดการ คุณภาพน้ํ า ของ

โรงงานบําบัดน้ําเสียซ่ึงเปนสถานท่ีรวบรวมน้ํา
เ สี ย จ า ก บ า น เ รื อ น  แ ห ล ง พ าณิ ช ย ก ร ร ม 
อุตสาหกรรม  และสถาบันตางๆ  จะถูกบําบัด
กอนท่ีจะปลอยออกสูสภาพแวดลอม น้ําเสียท่ีถูก
บําบัดแลวจะถูกระบายลงแหลงน้ําสาธารณะ การ
บําบัดน้ําเสียในแบบตางๆนั้นจะมีกากตะกอน 
(sludge) เปนของเสียหลังการบําบัด  ปกติแหลง
แพรกระจายของปรสิตหลายชนิดจะกระจายอยู
ตามพ้ืนดินและแหลงน้ําท่ัวไป  นอกจากน้ียังพบ
ในน้ําท้ิงและกากตะกอนน้ําท้ิงจากโรงพยาบาล
หรือชุมชนตางๆ (Mameechai et al., 1990) เปน
ผลใหเกิดปญหาทางการแพทยและสาธารณสุข
อยางกวางขวาง  หากมีการนํากากตะกอนจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียมาใชเปนปุย  ไขพยาธิ ตัวออน 
และซิสตของปรสิตในลําไส สามารถติดตอเขาสู
คนและแพรกระจายสูส่ิงแวดลอมได 

ไขพยาธิกลมคนและกลมหมูโดยปกติจะ
ฟกและเจริญเปนตัวออนระยะติดตอในดิน(ภาพท่ี 
1) จากการศึกษาพบวามีปจจัยบางประการ  มี
อิทธิพลตอความอยูรอดของไขพยาธิ ท่ีอุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส ไขพยาธิไสเดือนกลมหมูและ
ไสเดือนกลมคนจะเจริญเติบโตไดเพียงระยะ 4-6 
เซลลเทานั้น (Martin, 1913)  ท่ีอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียสไขพยาธิไสเดือนกลมหมูเติบโตเปน
ระยะติดตอไดในเวลา 10–11 วัน (Brown, 1928)  
หากความชื้นมากกวารอยละ 80  ไขเจริญเปนตัว

ออนระยะติดตอไดภายใน 10-12 วัน (Mori, 1957)  
สวนพยาธิไสเดือนกลมคนท่ีอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียสในเวลา 10 วัน จะเจริญเปนตัวออนวัย 1 
และในเวลา 13-18 วันจะเจริญเปนตัวออนวัย 2 
(Willford, 1974)     
          ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลศิริราช 
มีกากตะกอนน้ําเสียหลังการบําบัดสัปดาหหนึ่ง
ประมาณ 4 ตัน ปจจุบันกรุงเทพมหานครนําไป
ปรับสภาพเปนปุย    วิรัช จั่นหนู และคณะ (2542) 
ไดสํารวจเช้ือปรสิตในกากตะกอนนํ้าเสียใน
โรงพยาบาลศิริราช พบไขพยาธิไสเดือนกลมคน 
(Ascaris lumbricoides) พยาธิแสมา (Trichuris 
trichiura) พยาธิตืด (Taenia spp) พยาธิใบไม
ลําไสวงศ  Fasciolidae พยาธิใบไมตับ 
(Opisthorchis viverrini) นอกจากนี้ยังพบซิสต
ของโพรโทซัวหลายชนิดเชน Giardia lamblia 
Entamoeba, histolytica Entamoeba coli  เปนตน 
และกากตะกอนหลังการบําบัดยังพบตัวออนพยาธิ
ตัวกลมดํารงชีพอิสระอีกดวย 
 จ า ก ป ญ ห า ดั ง ก ล า ว ข า ง ต น จึ ง ไ ด
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อทําลายปรสิตท่ีปะปนอยูใน
กากตะกอนหลังการบําบัด เพื่อนํากากตะกอนท่ีได
กลับมาใชประโยชนและมีความปลอดภัยมากข้ึน
เชน การทําปุยหมัก และนําไปใชประโยชนใน
ด าน อ่ืนๆ  จึ งไดทดลองโดยใชสาร เคมีทาง
การเกษตรในการทําลายเช้ือปรสิต โดยการทําลาย
ไขหรือซิสตของปรสิตในลําไส หรือยับยั้งไมให
เจริญจนเปนระยะติดตอได  
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อุปกรณและวิธีการ 
  

 

นําพยาธิไสเดือนกลมหมูเพศเมียจํานวน 
20 ตัวจากโรงฆาสัตวพรวัฒนา อ. สามพราน จ. 
นครปฐมลางดวยน้ําเกลือมาตรฐาน นาํไปเล้ียง
ดวยอาหารสําเร็จ RPMI 1640 ในขวดเพาะเล้ียง
สภาพปลอดเช้ือ เพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส 1 คืนเพื่อใหวางไข จากนัน้ดูดอาหารท่ี
เล้ียงพยาธิใสลงในหลอดเหวีย่งศูนยกลาง นําไป
ปน 2,000 รอบตอนาทีเปนเวลา 5 นาที ปนลาง
ดวยน้ําเกลือมาตรฐาน 1 คร้ัง     เทสวนบนท้ิง เก็บ
ไขพยาธิท่ีกนหลอดท่ีอุณหภูมิหอง และทําการ
ทดลองออกเปน 2 การทดลองคือ  

 
 

ก 

ภาพท่ี 1.  การเจริญของตัวออนของพยาธิไสเดือนกลมหมู (ก) ระยะเซลลเดียว (ข) ระยะ 2 เซลล 
                         (ค) ระยะ 4 เซลล  และ (ง) ระยะติดตอ  
 

 
1. เม่ือใชสารไดไทโอคารบาเมตในอัตรา

ความเขมขนในระดับแตกตางกัน โดยเตรียมสาร
เพนโคเซบรอยละ 1, 5, 10, 15, 20, 40, 50 และ 70 
ละลายดวยน้ําเกลือมาตรฐาน นับไขพยาธิ 500 
ฟองใสในสารเพนโคเซบความเขมขนตางๆ ท่ี
เวลา 1, 3, 6, 12, 18 และ 24 ช่ัวโมงจนถึง 15 วัน
ตามลําดับ  
                2. เม่ือใชกากตะกอนท่ีมีปริมาณกาก
ตะกอนแตกตางกันโดยใชความเขมขนของสาร
เพนโคเซบในระดับท่ีแตกตางกัน โดยการเตรียม
กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียใหมีปริมาณ
กากตะกอนรอยละ 20  และ 50 และเติมสาร
เพนโคเซบในระดับความเขมขนรอยละ 10, 20  
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ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบวาการทดลองท่ี 1  สาร
เพนโคเซบในสารละลายนํ้าเกลือมาตรฐานมีผล
ตอการยับยั้งการเจริญเปนระยะติดตอของไขพยาธิ
ไสเดือนกลมหมูท่ีความเขมขนรอยละ 1 ,  5 ,  10, 

15, 20, 40, 50 และ 70 เปนเวลา 15 วันในอัตรา
รอยละ 52.33, 58.00, 65.00, 76.67, 89.33, 84.00, 
91.67, และ 92.33 ตามลําดับ (ตารางท่ี1) เม่ือเล้ียง
ไขพยาธิไสเดอืนกลมหมูตอในสารละลายน้ําเกลือ
มาตรฐานเปนเวลา 5 วัน พบอัตราการตายของไข
พยาธิไสเดือนกลมหมู รอยละ 3.00, 2.33, 2.00, 
2 . 0 0 ,  6 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  6 . 6 7  และ 1 0 
ตามลําดับ (ภาพท่ี 2 และ3) 

 
ตารางท่ี 1. ผลการยับยั้งการเจริญเปนระยะติดตอและอัตราการตายของไขพยาธิไสเดอืนกลมหมูจากการ    
                  ทําลายของสารไดไทโอคารบาเมต (เพนโคเซบ) ในสารละลายนํ้าเกลือมาตรฐาน 
 

ความเขมขน 
(รอยละ) 

การยับยั้งการเจริญไปเปนระยะติดตอ อัตราการตายของไขพยาธิ 
ของพยาธิไสเดือนกลมหมู (รอยละ)  ไสเดือนกลมหมู (รอยละ) 

1 
5 
10 
15 
20 
40 
50 
70 

52.33 
58.00 
65.00 
76.67 
89.33 
84.00 
91.67 
92.33 

3.00 
2.33 
2.00 
2.00 
6.00 

13.00 
6.60 

10.00 
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ขก  
 

ภาพท่ี 2. เปรียบเทียบไขพยาธิไสเดือนกลมหมูท่ีตายแลว (ก) ในกลุมทดลอง (ข) ในกลุมควบคุม 

 
 
 
 
 
 

ก ข 
 

ภาพท่ี 3.  เปรียบเทียบไขท่ีไดรับการผสมและไขท่ีเจริญพัฒนา (ก) ไขท่ีไดรับการผสม 
                                (ข) ไขท่ีเจริญจนเปนตัวออนวยั 1 
 

จากการทดลองท่ี 2 การยับยั้งการเจริญ
เปนระยะติดตอของไขพยาธิท่ีความเขมขนและ
เวลาตางๆของสารเพนโคเซบที่มีความเขมขนรอย
ละ 10, 20 และ 30 ในกากตะกอนจากระบบบําบัด
น้ํ า เ สียพบวา  ในกลุมทดลองท่ีมีปริมาณกาก
ตะกอนรอยละ 20 ไขพยาธิกลมหมูถูกยับยั้งใน

อัตรารอยละ 32.67, 39.67 และ 42.33 ตามลําดับ 
และเม่ือเล้ียงไขพยาธิไสเดือนกลมที่ถูกยับยั้งตอ
ในกากตะกอนท่ีมีปริมาณตะกอนรอยละ 20 เปน
เวลา 5 วัน พบอัตราการตายของไขพยาธิรอยละ 
3.67, 2.67 และ 2.33 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2. ผลการยับยั้งการเจริญเปนระยะติดตอและอัตราการตายของไขพยาธิไสเดือนกลมหมูจากการ    
                  ทําลายของสารไดไทโอคารบาเมต (เพนโคเซบ) ในกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียท่ี 
                  ปริมาณกากตะกอนรอยละ 20  
 

ความเขมขน 
(รอยละ) 

การยับยั้งการเจริญไปเปนระยะติดตอ อัตราการตายของไขพยาธิ 
ของไขพยาธิกลมหมู (รอยละ) ไสเดือนกลมหมู (รอยละ) 

10 
20 
30 

32.67 
39.67 
42.33 

3.67 
2.67 
2.33 

 
 

  จากการทดลองในกากตะกอนจากระบบ
บําบัดน้ําเสียท่ีมีปริมาณตะกอนรอยละ 50 สาร
ปองกันกําจัดโรคเพนโคเซบสามารถยับยั้งการ
เจริญของไขพยาธิในอัตรารอยละ 32.33, 39.67 

และ 46.00 ตามลําดับ และพบอัตราการตายของ
ไขพยาธิรอยละ 4.33, 1.00 และ 1.33 เม่ือเล้ียงไข
พยาธิตอไปในกากตะกอนรอยละ 50 (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 3. ผลการยับยั้งการเจริญเปนระยะติดตอและอัตราการตายของไขพยาธิไสเดอืนกลมหมูจากการ  
                  ทําลายของสารสารไดไทโอคารบาเมต (เพนโคเซบ) ในกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียท่ี 
                  ปริมาณกากตะกอนรอยละ 50  
 

ความเขมขน 
(รอยละ) 

การยับยั้งการเจริญไปเปนระยะติดตอ
ของไขพยาธิกลมหมู (รอยละ) 

อัตราการตายของไขพยาธิ
ไสเดือนกลมหมู (รอยละ) 

10 
20 
30 

32.33 
39.67 
46.00 

4.33 
1.00 
1.33 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบวาอัตราการยับยั้ง
สูงสุดของสารไดไทโอคารบาเมต (เพนโคเซบ) 
คือ รอยละ 92.33 ในความเขมขนของสารเพนโค
เซบรอยละ 70 และยับยั้งไดสูงสุดรอยละ 46.00 
ในปริมาณกากตะกอนรอยละ 50  หากจะ
เปรียบเทียบจากการศึกษาโดยเอกสาร ไมมีงาน
ทดลองใดพอจะเปรียบเทียบได แตหากดูงาน
ทดลองของนงลักษณ รุงเรือง (2531) พบวาไข
พยาธิไสเดือนกลมหมูถูกทําลายไดดวยสารละลาย
แอมโมเนียความเขมขนรอยละ 6.0 กรัมในเวลา 2 
วันท่ีอุณหภูมิหอง   Takeyama (1951) ไดใช
สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดรอยละ 0.2 
กรัม ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบวาไขพยาธิ
ไสเดือนกลมคนที่อยูในอุจจาระตายหมดภายใน 
10 วัน  Matsumara (1952) พบวา สารละลาย
แอมโมเนียที่ความเขมขนรอยละ 1.5 กรัม ท่ี
อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ไขพยาธิกลมคนใน
อุจจาระจะตายหมด แตไมมีรายงานไขพยาธิกลม
หมู แตจากการทดลองเล้ียงตอเปนเวลา 5 วัน ไข
พยาธิไสเดือนกลมหมู สามารถเติบโตไปเปนตัว
ออนระยะติดตอได เนื่องจากไขพยาธิมีเปลือก
หนา และมีเปลือกถึง 3 ช้ัน ช้ันนอกเปนสารพวก
แอลบูมิน  ช้ันนี้จะหนาและแข็งแรงทําหนาท่ี
ปองกันการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมภายนอก 
และทนตอแสงแดด  
 หากพิจารณาในแงการยับยั้ง สารเพนโค
เซบจะมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญเติบโตหรือทําลายไข
พยาธิไสเดือนกลมหมูระยะติดตอได แตก็ตองใช

ความเขมขนท่ีสูงมาก  และสารชนิดนี้มีราคาแพง
มาก  หากจะนําไปใชในการบําบัดในระดับ
ภาคสนามจะไมคุมกับการลงทุน 
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