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บทคัดย่ อ
การปนเปื อ้ นของเชือ้ ปรสิตในนํ า้ ทิ ง้ ที่ ออกจากฟาร์ มสุกร ก่อให้ เกิ ดการปนเปื อ้ นในสิ่งแวดล้ อมที่ อาจ
ส่งผลกระทบต่อคนและสัตว์ การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจความชุกและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการ
ปนเปื อ้ นเชื อ้ ปรสิ ต ในนํ า้ เสี ย ก่ อ นบํ าบัด และนํ า้ หลังบํ าบัด จากฟาร์ ม สุก รในอํ าเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุ รี
ทําการศึกษาโดยเก็บตัวอย่างนํ า้ จากฟาร์ มทัง้ หมด 45 ฟาร์ ม ได้ แก่ นํ า้ เสียก่อนบําบัดและนํา้ หลังบํ าบัด ก่อน
ปล่อยออกสู่บ่อสาธารณะหรื อนํากลับมาใช้ หมุนเวียนภายในฟาร์ ม นํามาตรวจหาชนิดของเชื ้อปรสิตด้ วยวิธีการ
ตกตะกอน (Sedimentation technique) จากการตรวจตัวอย่างนํ ้าเสียก่อนบําบัดทัง้ หมด 45 ตัวอย่าง พบความ
ชุกของการปนเปื อ้ นเชื ้อปรสิตในระดับฟาร์ มของทังอํ
้ าเภอ 31.1% (14/45) โดยชนิดของปรสิตที่ตรวจพบมากที่สดุ
คือ ไข่พยาธิ ไส้ เดือน (Ascaris spp.) 11.1% (5/45) รองลงมาคือ Strongyle type ova 8.9% (4/45) ส่วนในนํ า้
หลังบําบัดพบความชุกของการปนเปื อ้ นเชื ้อปรสิตในระดับฟาร์ มของทังอํ
้ าเภอ 6.7% (3/45) โดยชนิดของปรสิตที่
ตรวจพบมากที่สุดคือ Strongyle type ova 4.4% (2/45) รองลงมาคือ Ascaris spp. 2.2% (1/45) และเมื่อแยก
ตามขนาดฟาร์ ม พบว่าฟาร์ มขนาดเล็ก (มีสกุ ร 50-500 ตัว) มีความชุกของการปนเปื อ้ นเชื ้อปรสิตมากที่สดุ ทังใน
้
นํ ้าเสียก่อนบําบัด 42.9% (6/14) และในนํ ้าหลังบําบัด 14.3% (2/14) ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การปนเปื อ้ นเชื ้อ
ปรสิตในนํ ้าเสียก่อนบําบัดและนํ ้าหลังบําบัด คือฟาร์ มที่มีนํ ้าท่วมมาก่อน (ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา) (p=0.034) การ
จัดการนํ ้าเสียหลังจากล้ างคอก (p=0.003) ท่อระบายนํ ้าเสียแตกชํารุ ด (p=0.002) และการแบ่งสัดส่วนระหว่าง
โซนเลี ้ยงสัตว์และโซนบําบัดนํ ้าเสีย (p=0.001)
คําสําคัญ: ความชุก นํ ้าเสีย นํ ้าทิ ้ง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์

ABSTRACT
Parasite contamination in effluent causes environmental contamination that adversely affects
both humans and animals. The purpose of this study was to explore the prevalence and factors
related to parasite contamination in wastewater and effluent from swine farms in Photharam District,
Ratchaburi Province. The water sample including wastewater and effluent were collected from 45
farms. Parasite contamination was determined through sedimentation technique. The observation of
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