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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของปลาและการติดเชื้อของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ
เมตาเซอร์คาเรียในปลาวงศ์ปลาตะเพียน โดยท�ำการสุม่ เก็บตัวอย่างปลาน�ำ้ จืดจากตลาดในหมูบ่ า้ น บริเวณ
อ่างเก็บน�้ำแม่นึง อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 จ�ำนวน
200 ตัว จ�ำแนกพันธุป์ ลาได้ 12 ชนิด น�ำมาตรวจหาตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย โดยวิธกี ารย่อย
ด้วยน�ำ้ ย่อยเทียม (สารละลายเปปซิน) 0.25% ผลการศึกษาพบอัตราการติดเชือ้ ร้อยละ 76.50 (153/200)
ส่วนมากพบในปลาหนามหลัง ร้อยละ 100.00 (91/91), ปลาซ่าหรือปลาสร้อยลูกกล้วย ร้อยละ 100.00
(39/39), ปลาซิวครีบแดง ร้อยละ 100.00 (6/6), ปลากระแห ร้อยละ 81.82 (9/11), ปลากระดี่หม้อ
ร้อยละ 66.67 (2/3), ปลากระสูบขีด ร้อยละ 60.00 (3/5), ปลานิล ร้อยละ 25.00 (1/4), ปลาปากหนวด
ร้อยละ 11.11(1/9) ไม่พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาแก้มซ�้ำ  ปลารากกล้วย และ
ปลาหมอไทย ชนิดของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียที่ตรวจพบมากที่สุด คือพยาธิใบไม้
Haplorchoides spp. รองมาพยาธิใบไม้ล�ำไส้ขนาดเล็ก Haplorchis taichui และ Centrocestus
fomosanus ร้อยละ 67.00, 12.00 และ 3.00 ตามล�ำดับ จากผลการศึกษาแสดงว่าตัวอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเมตาเซอร์คาเรีย พบมากที่สุดในปลาวงศ์ปลาตะเพียน ความหนาแน่นของเมตาเซอร์คาเรีย เฉลี่ย
12.46 เมตาเซอร์คาเรียต่อตัว ความหนาแน่นของเมตาเซอร์คาเรียแตกต่างกันในปลาแต่ละชนิด พบมาก
สุดในปลากระสูบขีด เฉลี่ย 61.00 เมตาเซอร์คาเรียต่อตัว
ค�ำส�ำคัญ: พยาธิใบไม้, พยาธิใบไม้ล�ำไส้ขนาดเล็ก, เมตาเซอร์คาเรีย, วงศ์ปลาตะเพียน
Abstract
A study of infection rate of trematode metacercariae was determined in cyprinoid
fish collected from local markets, Muang-Pan District, Lampang Province between May
and September 2019. A total of 200 freshwater fishes of 12 species were examined
by digestion technique. Results found, overall infection rate of metacercariae in fish
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water was 76.50% (153/200), predominantly in Mystacoleucus marginatus 100.00%
(91/91), Labiobarbus leptocheilus 100.00% (39/39), Rasbora rubrodorsalis 100.00 (6/6)
Barbonymus schwanenfeldii 81.82% (9/11), Trichopodus trichopterus, 66.67% (2/3) Hampala
macrolepidota 60.00% (3/5) Oreochromis niloticus 25.00% (1/4) Hypsibarbus suvattii
11.11% (1/9). However, there was not metacercaria larvae in fish Systomus rubripinnisI,
Acantopsis choirorhynchos and Anabas testudineu, respectively. The type of larvae of the
most detected metacercarae was Haplorchoides spp., followed by minute intestinal fluke
Haplorchis taichui and Centrocestus fomosanus 67.00, 12.00 and 3.00 %, respectively. The
results show that the Haplorchoides spp. Haplorchis taichui and Centrocestus fomosanus
are the most common species found in cyprinoid fish. The average metacercaria intensity
was 12.46 metacercaria. The intensity of the metacercaria varies among fish species was
most found in Hampala macrolepidota fish equal to 61.00 metacercaria.
Keywords: Trematode, Haplorchis taichui, Metacercaria, Cyprinoid fish
บทน�ำ
พยาธิใบไม้ในปลาจากสัตว์สคู่ น (Fish-borne
zoonotic trematode: FZT) พบได้ทั้งในปลา
ธรรมชาติและปลาเลี้ยง องค์การอนามัยโลกได้
ประเมินว่ามีผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ที่เกิดจากปลา
เป็นพาหะของโรคประมาณ 18 ล้านคน(1) ส�ำหรับ
ประเทศไทยส่วนใหญ่มักพบโรคติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ในประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ทางภาค
เหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
มีรายงานผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis
viverrini ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน�้ำดีอยู่
ประมาณ 5.5 ล้านคน(2) นอกจากนั้นยังมีรายงาน
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ล�ำไส้
ขนาดเล็ก (Minute intestinal fluke) โดยเฉพาะ
ภาคเหนือ อีกหลายชนิด เช่น Haplorchis taichui,
H. yokogawai, H. pumilio, Centrocestus
caninus, Stellantchasmus falcatus(3,4) การ
ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในคนเกิดจากการรับประทาน
ปลาน�้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์
คาเรีย (Metacercariae) ที่อาศัยอยู่ในตัวปลาซึ่ง
ประชาชนนิยมน�ำมารับประทานแบบดิบหรือสุกๆ

ดิบๆ เช่น ลาบปลาดิบ ก้อยปลา ส้าปลา ปลาส้ม
และปลาจ่อม ท�ำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้
ตับและพยาธิใบไม้ล�ำไส้ได้ ในพื้นที่ภาคเหนือมี
รายงานวิจยั พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์
คาเรียส่วนใหญ่เป็นพยาธิใน Family Heterophyidae
ได้แก่ H. taichui(5-11)
พื้นที่ด�ำเนินการอ่างเก็บน�้ำแม่นึง จังหวัด
ล�ำปาง เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง
ของกรมชลประทาน โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เพื่อส่งน�้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ให้
เป็นแหล่งเก็บกักน�้ำไว้ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก
ในเขตต�ำบลทุ่งกว๋าว อ�ำเภอเมืองปาน และต�ำบล
บ้านค่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ใช้เป็นแหล่งน�ำ้
ส�ำหรับการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนและสัตว์
เลีย้ ง ป้องกันบรรเทาอุทกภัยจากน�ำ้ หลากในลุม่ น�ำ้
แม่นงึ เป็นแหล่งแพร่และเพาะขยายพันธุป์ ลาน�ำ้ จืด
ให้ราษฎรได้บริโภค และมีรายได้เสริม
การพัฒนาโครงการอ่างเก็บน�้ำ  ส่งผลให้มี
แหล่งน�้ำและแหล่งอาหารตามธรรมชาติซึ่งเป็น
แหล่งอาศัยของพาหะตัวกลางของพยาธิชนิดต่างๆ
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เพิ่มขึ้น ท�ำให้เกิดผลกระทบทางด้านสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของโรคพยาธิ
ใบไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีผลต่อ
โครงสร้างของห่วงโซ่อาหาร การแพร่โรคทางปรสิต
ที่มากขึ้นย่อมส่งผลต่อระบบสุขภาพตามมา(12)
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตรา
การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คา
เรียในปลา ทีช่ าวบ้านจับมาจากแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
และน�ำมาจ�ำหน่ายในตลาดชุมชน ในเขตพื้นที่อ่าง
เก็บน�้ำแม่นึงและบริเวณใต้อ่างเก็บน�้ำ  จังหวัด
ล�ำปาง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ในประชาชนต่อไป
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง
(Cross – sectional descriptive study) เพื่อหา
อัตราการติดเชือ้ ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์
คาเรียจากปลาแต่ละชนิดที่เป็นโฮสต์ก่ึงกลางของ
พยาธิใบไม้ โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) เก็บตัวอย่างปลาน�้ำจืดที่ชาวบ้านหา
ได้ตามแหล่งน�้ำธรรมชาติ ในพื้นที่อ่างเก็บน�้ำแม่
นึง อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 200 ตัว
ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –
กันยายน พ.ศ. 2562
การศึกษาตรวจสอบชนิดของปลาน�้ำจืด ใช้
ลักษณะสัณฐานวิทยา วัดขนาด ชั่งน�้ำหนัก ถ่าย
ภาพไว้เป็นหลักฐาน ตรวจสอบจากรูปร่าง และ
อวัยวะต่างๆ ตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา(13,14)
การวิเคราะห์การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลา ด้วยวิธยี อ่ ย (digestion
technique) โดยการแยกปลาแต่ละตัวมาบดด้วย
เครื่อง mixer blender พร้อมกับเติมสารละลาย
เปบซิน (0.25% w/v pepsin A, 0.85% w/v

NaCl, 1.5% v/v HCl) ในอัตราส่วน ปลาต่อสาร
ละลายเปบซิน 1:3 บดจนละเอียด จากนั้นน�ำไป
อุ่นใน water bath ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง น�ำมากรองผ่านตะแกรงที่มี
ขนาดช่องห่าง 850 และ 300 ไมโครเมตร เพื่อ
แยกกากขนาดใหญ่ออก จากนั้นน�ำมากรองด้วย
ตะแกรงขนาดช่องห่าง 106 ไมโครเมตร แล้วน�ำไป
ตกตะกอนในน�ำ้ เกลือ (0.85% Normal saline) น�ำ
ตะกอนที่ได้มาตรวจหาเมตาเซอร์คาเรียด้วยกล้อง
จุลทรรศน์สเตอริโอและกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์
ประกอบ (compound microscope) เพื่อตรวจ
นับปริมาณและแยกชนิดเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิ
โดยใช้รูปร่างและลักษณะตามวิธีของ Pearson
และ Scholz(15-16) โดยทีมงานเจ้าหน้าที่ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านปรสิตวิทยา
ผลการศึกษา
การศึกษาชนิดของปลาน�ำ้ จืดโดยใช้ลกั ษณะ
ทางสัณฐานวิทยา จากปลาตัวอย่างที่เก็บมาจาก
ตลาดในหมู่บ้าน บริเวณอ่างเก็บน�้ำแม่นึง อ�ำเภอ
เมืองปาน จังหวัดล�ำปาง ตัวอย่างปลาที่สุ่มได้
ทั้งหมด จ�ำนวน 200 ตัว พบปลาหนามหลังหรือ
ปลาขี้ยอก (Mystacoleucus marginatus)
มากที่สุด ร้อยละ 45.5 (91/200) รองลงมาคือ
ปลาซ่าหรือปลาสร้อยลูกกล้วย (Labiobarbus
leptocheilus) ร้อยละ 19.5 (39/200) และปลา
ซิวมายเออร์ (Rasbora myersi) ร้อยละ 7.5
(15/200) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1่ 1ชนิชนิดของปลาน
ดของปลาน�
่ท�ำการศึ
กษาในอ่
บน�้ำอและใต้
แม่ดนล้าึงปาง
จังหวัดล�ำปาง
ตารางที
้าจืด้ำทีจื่ทด้าทีการศึ
กษาในอ่
างเก็บนา้างเก็
และใต้
่างเก็บนอ้า่าแม่งเก็
นึงบจัน�ง้ำหวั
จานวน ร้อยละ นาหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย
ชนิดปลา
รูปภาพ
(ตัว)
(%)
(กรัม)
(ซม.)
ปลากระดี่หม้อ
3
1.50
16.33
9.77
(Trichopodus trichopterus)
ปลานิล
(Oreochromis niloticus)

4

2.00

23.00

10.30

ปลาหมอไทย, ปลาสะเด็ด
(Anabas testudineus)

1

0.50

11.50

11.40

ปลากระสูบขีด
(Hampala macrolepidota)

5

2.50

11.00

11.50

ปลาหนามหลัง,ปลาขียอก
(Mystacoleucus marginatus

91

45.50

4.20

6.20

ปลาซิวมายเออร์
(Rasbora myersi)

15

7.50

3.64

8.20

ปลาซิวครีบแดง
(Rasbora rubrodorsalis)

6

3.00

8.40

8.52

ปลาซ่า, ปลาสร้อยลูกกล้วย
(Labiobarbus leptocheilus)

39

19.50

12.10

11.80

ปลารากกล้วย, ปลาซ่อนทราย
(Acantopsis choirorhynchos)

2

1.00

11.20

5.30

ปลากระแห
(Barbonymus
schwanenfeldii)
ปลาแก้มซ้า
(Systomus rubripinnis)

11

5.50

10.00

9.50

14

7.00

5.36

8.30

ปลาปากหนวด
(Hypsibarbus suvattii)

9

4.50

5.50

7.90

200

100.00

32.29

10.15

รวม

การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตา
เซอร์คาเรียในปลาน�้ำจืด จ�ำนวน 200 ตัว พบการ
ติดเชื้อพยาธิใบไม้ จ�ำนวน 153 ตัว (76.50%)
จากตัวอย่างปลาน�้ำจืด 12 ชนิด ติดเชื้อจ�ำนวน

9 ชนิด โดยพบการติดเชื้อมากที่สุดในปลาหนาม
หลังหรือปลาขี้ยอก (Mystacoleucus marginatus) ร้อยละ 100.00 (91/91), ปลาซ่าหรือปลา
สร้อยลูกกล้วย (Labiobarbus leptocheilus)
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ร้อยละ 100.00 (39/39), ปลาซิวครีบแดง (Rasbora
rubrodorsalis) ร้อยละ 100.00 (6/6) รองลงมา
ได้แก่ ปลากระแห (Barbonymus schwanenfeldii)
ร้อยละ 81.82 (9/11) ปลากระดีห่ ม้อ (Trichopodus trichopterus) ร้อยละ 66.67 (2/3) ปลากระ
สูบขีด (Hampala macrolepidota) ร้อยละ
60.00 (3/5) ปลานิล (Oreochromis niloticus)
ร้อยละ 25 (1/4) ปลาปากหนวด (Hypsibarbus
suvattii) ร้อยละ 11.11 (1/9) และ ปลาซิวมายเออร์
(Rasbora rmyersi) ร้ อ ยละ 6.67 (1/15)
ไม่พบการติดเชื้อในปลาหมอไทยหรือปลาสะเด็ด
(Anabas testudineus), ปลารากกล้วยหรือ

ปลาซ่อนทราย (Acantopsis choirorhynchos)
และปลาแก้มซ�้ำ (Systomus rubripinnis)
ชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย
ที่พบมากที่สุด คือ พยาธิใบไม้ Haplorchoides
spp. ร้ อ ยละ 67.00 (134/200) รองลงมา
พยาธิ ใ บไม้ ล�ำไส้ขนาดเล็กชนิด Haplorchis
taichui ร้อยละ 12.00 (24/200) และพยาธิใบไม้
Centrocestus fomosanus ร้อยละ 3.00
(6/200) ไม่สามารถจ�ำแนกชนิดได้ (Unidentified)
ร้อยละ 1.50 (3/200) และพบเมตาเซอร์คาเรีย
หลายชนิดในปลาตัวเดียว ร้อยละ 5.50 (11/200)
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงอัตราการติดเชือ้ และชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในระยะเมตาเซอร์คาเรียในตัวอย่างปลานำ�้ จืด
ตารางที่ 2 แสดงอัตราการติดเชื้อและชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในระยะเมตาเซอร์คาเรียในตัวอย่างปลาน้้าจืด ในอ่าง
ในอ่
บน�้ำและใต้
งเก็นบึง น�จั้ำงหวั
แม่ดนล้ึงาปาง
จังหวัดล�ำปาง
เก็บาน้งเก็
้าและใต้
อ่างเก็บอน้้า่าแม่

5
91
15
6

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(20.00)
10
(10.99)
0
(0.00)
5
(83.33)

Unidentified

1

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
4
(4.40)
0
(0.00)
1
(16.67)

พบพยาธิหลายชนิด

4

2
(66.67)
1
(25.00)
0
(0.00)
3
(60.00)
91
(100.00)
1
(6.67)
6
(100.00)

Haplorchoides
spp.

3

H. taichui

ปลากระดี่หม้อ
(Trichopodus trichopterus)
ปลานิล
(Oreochromis niloticus)
ปลาหมอไทย, ปลาสะเด็ด
(Anabas testudineus)
ปลากระสูบขีด
(Hampala macrolepidota)
ปลาหนามหลัง,ปลาขี้ยอก
(Mystacoleucus
marginatus)
ปลาซิวมายเออร์
(Rasbora myersi)
ปลาซิวครีบแดง
(Rasbora rubrodorsalis)

C. fomosanus

ชื่อปลา/ชนิดปลา

จานวนที่
จานวนตรวจ ติดเชื้อ
n
(อัตราการ
ติดเชื้อ,%)

ชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(20.00)
90
(98.90)
1
(6.67)
1
(16.67)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(20.00)
15
(16.48)
1
(0.00)
1
(1.67)

2
(66.67)
1
(25.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

ปลาซ่า, ปลาสร้อยลูกกล้วย
39
39
0
6
36
1
0
(Labiobarbus leptocheilus)
(100.00) (0.00) (15.38) (92.31) (2.56) (0.00)
ปลารากกล้วย, ปลาซ่อนทราย
2
0
0
0
0
0
0
(Acantopsis
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
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choirorhynchos)
ปลากระแห
11
9
1
1
5
2
0
(Barbonymus
(81.82) (9.09) (9.09) (45.45) (18.18) (0.00)

lepidota (ปลากระสูบขีด) เท่ากับ 61.00 เมตาเซอร์

Unidentified

พบพยาธิหลายชนิด

Haplorchoides
spp.

H. taichui

C. fomosanus

ปลาหนามหลัง,ปลาขี้ยอก
91
91
4
10
90
15
0
(Mystacoleucus
(10.99) คาเรี(98.90)
(0.00)
ตารางที่ 2 แสดงอัตราการติดเชื้อและชนิดตัวอ่(100.00)
อนพยาธิใบไม้(4.40)
ในระยะเมตาเซอร์
ยในตัวอย่า(16.48)
งปลาน้้าจืด ในอ่
าง
marginatus)
ปลาซิ
ว
มายเออร์
15
1
0
0
1
1
0
เก็บน้้าและใต้อ่างเก็บน้้าแม่นึง จังหวัดล้าปาง
(Rasbora myersi)
(6.67) (0.00)
(0.00) คาเรี(0.00)
ชนิดตัว(0.00)
อ่อนพยาธิใ(6.67)
บไม้ระยะเมตาเซอร์
ย
จ
านวนที
่
ปลาซิวครีบแดง
6
6
1
5
1
1
0
จ
านวนตรวจ
ติ
ด
เชื
อ
้
(Rasbora
rubrodorsalis)
(100.00) (16.67) (83.33) (16.67) (1.67) (0.00)
ชื่อปลา/ชนิ
ดปลา
n
(อัตราการ
ติดเชื
ปลาซ่า, ปลาสร้อยลูกกล้วย
39
39้อ,%) 0
6
36
1
0
(Labiobarbus leptocheilus)
(100.00) (0.00) (15.38) (92.31) (2.56) (0.00)
ปลากระดี
ห
่
ม้
อ
3
20
00
00
00
00
20
ปลารากกล้วย, ปลาซ่อนทราย
2
(Trichopodus
(66.67)
(Acantopsis trichopterus)
(0.00) (0.00)
(0.00) (0.00)
(0.00) (0.00)
(0.00) (0.00)
(0.00) (66.67)
(0.00)
ปลานิ
ล
4
1
0
0
0
0
1
choirorhynchos)
ปลากระแห
11
9
1
1
5
2
0
(Oreochromis niloticus)
(25.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (25.00)
(Barbonymus
(81.82) (9.09) (9.09) (45.45) (18.18) (0.00)
ปลาหมอไทย,
ปลาสะเด็
ด
1
0
0
0
0
0
0
schwanenfeldii)
ปลาแก้มซ้้า
14
0
0
0
0
0
0
(Anabas testudineus)
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
(Systomus rubripinnis)
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
ปลากระสู
บ
ขี
ด
5
31
00
11
10
10
00
ปลาปากหนวด
9
(Hampala
macrolepidota)
(60.00)
(Hypsibarbus
suvattii)
(11.11) (0.00)
(0.00) (20.00)
(11.11) (20.00)
(0.00) (20.00)
(0.00) (0.00)
(0.00)
ปลาหนามหลัง,ปลาขี้ยอก
91
91
4
10
90
15
0
รวม
200
153
6
24
134
11
3
(Mystacoleucus
(100.00) (4.40) (10.99) (98.90) (16.48) (0.00)
(76.50) (3.00) (12.00) (67.00) (5.50) (1.50)
marginatus)
ปลาซิวมายเออร์
15
1
0
0
1
1
0
ความหนาแน่
คาเรียต่อตั(0.00)
ว รองลงมา
Rasbora
rubrodorsalis
(Rasbora
myersi) น (Intensity) ของเมตาเซอร์
(6.67) (0.00)
(6.67)
(0.00)
(0.00)
คาเรี
พ่ บในปลาน
(ปลาซิ
ปลาซิยทีวครี
บแดง ำ�้ จืด เฉลีย่ เท่ากับ 612.46 เมตาเซอร์
6
1 วครีบ5แดง) เท่ากั1บ 50.33 1เมตาเซอร์ค0 าเรีย
(Rasbora
(100.00) (16.67)
(83.33)
(16.67)
(0.00) )
คาเรี
ยต่อตัrubrodorsalis)
ว พบมากที่สุดใน Hampala macroต่อตัว และ
Rasbora
myersi (1.67)
(ปลาซิวมายเออร์

เท่ากับ 33.00 เมตาเซอร์คาเรียต่อตัว ดังตารางที่ 3

ปลาซ่า, ปลาสร้อยลูกกล้วย
39
39
0
6
36
1
0
ตารางที
่
3
ความหนาแน่
น
(Intensity)
ของตั
ว
อ่
อ
นเมตาเซอร์
ค
าเรี
ย
ในปลาน�
ำ
้
จื
ด
แต่
ล
ะชนิ
ด
ในอ่
า
งเก็
บ
น�
ำ้ และ
(Labiobarbus leptocheilus)
(100.00) (0.00) (15.38) (92.31) (2.56) (0.00)
ใต้ปลารากกล้
อ่างเก็บน�วย,้ำแม่
นึง อจันทราย
งหวัดล�ำปาง 2
ปลาซ่
0
0
0
0
0
0
(Acantopsis
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
จำ�นวนตั
วที่พบ จำ�นวนเมตา
ความหนาแน่น
choirorhynchos)
ปลากระแห ชนิดของปลาน�้ำจืด 11
9
1
1
5
2 คาเรีย0/ตัว
เมตาเซอร์คาเรีย เซอร์คาเรีย เมตาเซอร์
(Barbonymus
(81.82) (9.09) (9.09) (45.45) (18.18) (0.00)
Trichopodus
trichopterus 14
schwanenfeldii)
ปลาแก้
มซ้้า
0 2 0
0 11 0
0 5.50 0
Oreochromis
niloticus
(Systomus
rubripinnis)
(0.00) 1 (0.00) (0.00) 4 (0.00) (0.00)4.00 (0.00)
Hampala macrolepidota 9
ปลาปากหนวด
1 3 0
1 183 0
061.00 0
(Hypsibarbus
suvattii)
(11.11) 91 (0.00) (11.11)
1,040 (0.00) (0.00)
11.43 (0.00)
Mystacoleucus
marginatus
รวม
200
153 1 6
24 25 134
1125.00 3
Rasbora myersi
(76.50)
(3.00)
(12.00)
(67.00)
(5.50)
6
302
50.33 (1.50)
Rasbora rubrodorsalis

Labiobarbus leptocheilus
Barbonymus schwanenfeldii
Hypsibarbus suvattii
รวม/เฉลี่ย

39
9
1

178
146
18

4.56
16.22
18.00

153

1,907

12.46
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วิจารณ์
จากการศึกษาการติดเชือ้ ตัวอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรียในปลานำ�้ จืดทีอ่ า่ งเก็บ
น�ำ้ แม่นงึ พบว่ามีพนั ธุป์ ลาไม่หลากหลายมากนัก ซึง่
ต่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่
มีพันธุ์ปลาน�้ำจืดมากกว่า 25 ชนิด และมีสินค้า
แปรรูปจากปลาที่จ�ำหน่ายตามท้องตลาดหลาย
ชนิด(17) อาจเนื่องมาจากอ่างแม่นึงเป็นอ่างเก็บน�้ำ
ขนาดกลาง สร้างเสร็จไม่นานมานี้ และคลองส่งน�ำ้
ก�ำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกหลายสาย ความ
อุดมสมบูรณ์ยังไม่เต็มที่ ส่วนมากพบปลา Family
Cyprinidae (วงศ์ปลาหนามหลัง, ตะเพียน, สร้อย
และ ซิว) เป็นวงศ์ที่มีจ�ำนวนปลามากที่สุดในปลา
น�้ำจืดของไทย(14) ปลาในวงศ์นี้ยังมีความส�ำคัญ
ทางการแพทย์ เป็นโฮสต์น�ำโรคพยาธิใบไม้ตับและ
ใบไม้ล�ำไส้ขนาดเล็กหลายชนิด(7,9,18) การศึกษานี้
สุ่มเก็บปลาจากตลาด ได้แก่ ปลาหลังหนาม ปลา
ซ่า ปลาสร้อย และปลาชนิดอื่นบ้างเล็กน้อย พบ
สินค้าแปรรูปเพียงปลาส้มและปลาจ่อม และมีการ
จ�ำหน่ายเพียงบางวันเท่านั้น แสดงว่าความอุดม
สมบูรณ์ของปลาที่อ่างเก็บน�้ำยังไม่ชุกชุมมากนัก
แต่อย่างไรก็ตามนับเป็นปลาที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค
พยาธิใบไม้ที่สามารถแพร่กระจายสู่คนและสัตว์
การศึกษานี้พบอัตราการติดเชื้อ ร้อยละ
76.50 (ปลา 153 ตัวจาก 200 ตัว) โดยพบการ
ติดเชื้อในปลาทุกตัว (ร้อยละ 100) จากปลา
3 ชนิด ได้แก่ ปลาหนามหลังหรือปลาขี้ยอก
(Mystacoleucus marginatus), ปลาซ่าหรือปลา
สร้อยลูกกล้วย (Labiobarbus leptocheilus),
ปลาซิวครีบแดง (Rasbora rubrodorsalis) ซึ่งมี
อัตราการติดเชือ้ ไม่แตกต่างจากการศึกษาในหลาก
หลายพื้นที่ เช่นพบร้อยละ 71.2 จากแม่น�้ำลาว
อ�ำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย(5) และพบร้อยละ
74.73 จากแม่น�้ำเลย จังหวัดเลย(19) ในการศึกษา

ครั้งนี้พบการแพร่กระจายสูงในปลา 6 ชนิด ได้แก่
ปลากระดี่หม้อ ปลากระสูบขีด ปลาหนามหลัง
ปลาซิวครีบแดง ปลาซ่า และปลากระแห เช่นเดียว
กับการศึกษาของ Jong-Yil Chai และคณะ(20) ที่
พบตัวอ่อนของพยาธิในปลานำ�้ จืดวงศ์ Cyprinidae
โดยมีการติดเชือ้ พยาธิใบไม้ในวงศ์ Heterophyidae
เป็นพยาธิใบไม้ล�ำไส้ขนาดเล็กเพียงวงศ์เดียว ทีพ่ บ
ตัวอ่อนของพยาธิมากที่สุดในแถบประเทศเอเชีย
ซึ่งการติดเชื้อของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตา
เซอร์คาเรียในปลาน�้ำจืดซึ่งถือว่าเป็นระยะที่
ส�ำคัญ เพราะเป็นระยะที่ติดต่อมาสู่คนโดยการกิน
ปลาดิบ(3) มีรายงานพบการติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียชนิด Haplorchis
taichui ในปลาตะเพียนขาว ปลากระสูบจุด ปลา
สร้อยขาว ปลาหนามหลัง ปลาซ่า ปลากระมัง ปลา
ตะเพียนทราย ปลาจาด ปลาตะเพียนทอง ซึ่งเป็น
ปลาในวงศ์ Cyprinidae(9,21,22) โดยพบเมตาเซอร์
คาเรียชนิด H. taichui บริเวณกล้ามเนื้อใต้ครีบ
และครีบหางมากที่สุด(7,10)
ส่วนเมตาเซอร์คาเรียที่พบในการศึกษาครั้ง
นี้มี 3 ชนิด ได้แก่ Haplorchoides spp. ร้อยละ
67, H. taichui ร้อยละ 12 และ Centrocestus
formosanus ร้อยละ 3 ไม่พบเมตาเซอร์คาเรีย
ของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverini ซึ่ง
แตกต่างจากรายงานการพบตัวอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเมตาเซอร์คาเรีย O. viverrini ในปลาน�้ำจืด
วงศ์ปลาตะเพียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร
และจังหวัดเลย ที่พบเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิ
ใบไม้ตับต�่ำ ร้อยละ 0.23-2.26(7,19,23) มีการศึกษา
ของเพ็ชรบูรณ์ พูลผล ที่พบตัวอ่อนของพยาธิ
O. viverrini ในปลาน�้ำจืดในจังหวัดเชียงใหม่ ปลา
ตะเพียนทราย 19 ตัว ปลาสร้อย 5 ตัว พบอัตรา
การติดเชื้อร้อยละ 5(24) ซึ่งการพบเมตาเซอร์คาเรีย
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จะมีการระบาดผันแปรไปตามฤดูกาล มีรายงาน
พบการแพร่กระจายของเมตาเซอร์คาเรียพยาธิ
ใบไม้ตับ O. viverrini ในปลาวงศ์ Cyprinidae ใน
จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม โดยพบการแพร่
กระจายสูงในช่วงปลายฤดูฝนและฤดูหนาว และ
พบการแพร่กระจายตํ่าในช่วงฤดูร้อน(25) แต่การ
ศึกษานีพ้ บเมตาเซอร์คาเรียทีม่ คี วามส�ำคัญทางการ
แพทย์เพียง 2 ชนิด ได้แก่ พยาธิใบไม้ล�ำไส้ขนาด
เล็ก H. taichui และ Centrocestus formosanus
คล้ายกับการศึกษาของ Supap Saenphet และ
คณะ(26) ที่ส�ำรวจหาตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย
ในตัวอย่างปลาน�ำ้ จืดทีจ่ บั ได้ในพืน้ ที่ 10 อ�ำเภอ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบเพียงพยาธิใบไม้ล�ำไส้ขนาด
เล็ก 4 ชนิด ได้แก่ Stellantchamus falcatus,
Haplorchoides spp. H. taichui และ C. caninus
แต่อัตราการติดเชื้อและความหนาแน่นเฉลี่ยจะสูง
กว่าการศึกษานี้ อาจเนือ่ งจากการศึกษาเป็นคนละ
ช่วงเวลา ฤดูกาลที่ความชุกและความหนาแน่น
ที่ต่างกัน ส่วนชนิดของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ
เมตาเซอร์ ค าเรี ย ที่ ต รวจพบว่ า มี ม ากที่ สุ ด คื อ
Haplorchoides spp. รองมาคือ H. taichui และ
Centrocestus spp. ชนิดปลาที่ตรวจพบว่ามี
จ�ำนวนความหนาแน่นของการติดเชือ้ ตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียชนิด H. taichui มาก
ทีส่ ดุ คือ ปลากระสูบขีด (Hampala macrolepidota)
ค่าเฉลี่ย 61.0 ตัวต่อปลาหนึ่งตัว และจากรายงาน
การศึกษาของ Chalobol Wongsawad(9) ที่พบ
ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาอยู่เสมอ ได้แก่ H.
taichui, H. pumilio และ C. formosanus ส่วน
พยาธิใบไม้ล�ำไส้ชนิดอื่นๆได้แก่ S. falcatus และ
H. yokogawai มีรายงานว่าพบในปลาเพียงไม่
กี่ชนิด เช่น ปลาเข็ม ปลากระทุงเหว ข้อพึงระวัง
จากการศึกษาครั้งนี้พบพยาธิ C. formosanus
มีจ�ำนวนเมตาเซอร์คาเรียน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
พยาธิ Haplorchoides spp. และ H. taichui

อาจเป็นเพราะวิธีการของการศึกษานี้ที่ตัดเอาหัว
ปลาออกก่อนน�ำไปย่อย ซึง่ เคยมีผรู้ ายงานพบพยาธิ
Centrocestus spp. ในส่วนเหงือกมากกว่า การ
ตรวจพบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ H. taichui ในปลา
สอดคล้องกับการพบตัวเต็มวัยพยาธิดงั กล่าวในคน
โดยส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่(27)
ได้การส�ำรวจค้นหาโรคหนอนพยาธิในประชาชน
ที่อาศัยใต้อ่างเก็บน�้ำแม่นึง ต�ำบลทุ่งกว๋าว อ�ำเภอ
เมืองปาน จังหวัดล�ำปาง ผลการตรวจตัวอย่าง
อุจจาระหาไข่พยาธิเพื่อค้นหาอัตราการติดเชื้อ
โรคพยาธิในประชาชน พบไข่คล้ายพยาธิใบไม้ตับ
Opisthorchis viverrini-like จ�ำนวน 29 ราย
ท�ำการตรวจค้นหาตัวเต็มวัยพยาธิหลังการให้ยา
พราซิควานเทลและยาขับถ่าย จ�ำนวน 24 ราย
พบตัวเต็มวัยพยาธิใบไม้ล�ำไส้ขนาดเล็ก ชนิด H.
taichui ทุกราย เช่นเดียวกันกับการศึกษาตัวเต็ม
วัยพยาธิที่จังหวัดน่านและล�ำปางในคน พบเพียง
พยาธิใบไม้ล�ำไส้ขนาดเล็ก H. taichui(4,28)
การศึกษานีพ้ บพยาธิ Haplorchoides spp.
มากร้อยละ 67.0 อย่างไรก็ตาม พยาธินี้ไม่สามารถ
ก่อโรคในคนได้ โดยตัวเต็มวัยของพยาธิชนิดนีเ้ ป็น
ปรสิตอาศัยอยูใ่ นล�ำไส้ของกลุม่ ปลากด(29) ซึ่งพยาธิ
ชนิดนี้พบมากในปลาหนามหลัง ร้อยละ 98.9(5,10)
การแพร่ระบาดของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตา
เซอร์คาเรียในแต่ละท้องที่นั้นอาจมีความแตกต่าง
กันในแต่ละภูมิภาค ช่วงเวลาและฤดูกาลที่แตก
ต่างกัน ซึง่ พบว่าความชุกของการติดเชือ้ ในปลานำ�้
จืดอาจขึ้นอยู่กับปริมาณน�้ำฝนที่ตกลงมา ในช่วง
ที่มีปริมาณน�้ำฝนตกลงมามากนั้นสามารถตรวจ
พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียได้
จ�ำนวนมากตามไปด้วย(30,31) นอกจากนั้นการแพร่
ระบาดของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย
ยังอาจขึ้นอยู่กับชนิดของหอยน�้ำจืดในแต่ละพื้นที่
ซึ่งเป็นโฮสต์กึ่งกลางที่ 1 และชนิดพันธุ์ปลาน�้ำจืด
ในแหล่งน�้ำ โฮสต์กึ่งกลางที่ 2 เพราะทั้งสองชนิด
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เป็นโฮสต์กึ่งกลางที่ส�ำคัญที่ท�ำให้วงจรชีวิตของ
พยาธิใบไม้ครบวงจร ดังนั้น การศึกษาอัตราการ
ติดเชื้อของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คา
เรียของพยาธิใบไม้ในพื้นที่แตกต่างกันในแต่ละ
ภูมภิ าคของประเทศไทย ท�ำให้สะท้อนสถานการณ์
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ของประชาชน
ในพื้นที่ นอกจากนั้นยังน�ำผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูล
พืน้ ฐานทีส่ �ำคัญในการสือ่ สารความเสีย่ ง ให้ความรูใ้ น
การป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ให้กบั ประชาชน
โดยเฉพาะผูน้ ยิ มชอบบริโภคปลาดิบหรือสุกๆดิบๆ
เช่น ลาบปลาดิบ ก้อยปลา ส้าปลา ปลาส้ม ปลา
จ่อม ปลาร้าดิบ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
โรคปรสิตทีส่ �ำคัญจะมาพร้อมกับการพัฒนา
แหล่งน�้ำและพฤติกรรมการบริโภคสุกๆดิบๆ ของ
ประชาชน ผลการศึกษาในครัง้ นีท้ �ำให้ทราบถึงชนิด
ของพยาธิใบไม้ที่พบในแหล่งน�้ำ ชนิดปลาที่ติดโรค
พยาธิใบไม้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
เฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
มากขึ้นในหมู่บ้านอื่นๆในพื้นที่น�้ำอ่างเก็บน�้ำแม่
นึง ควบคู่กับการศึกษาการเกิดโรคในประชาชนใน
พืน้ ทีเ่ พือ่ การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ใน
พื้นที่ ควรศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ปลาและชนิดของพยาธิใบไม้ให้ครอบคลุมพื้นที่
ใต้อ่างเก็บน�้ำ และควรมีการศึกษาข้อมูลวิถีชีวิต
พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชน ปัจจัย
การเกิดโรคพยาธิใบไม้ของประชาชนและคืนข้อมูล
ให้ชุนชนทราบ เพื่อน�ำไปวางแผนแก้ไขปัญหาและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของ
ประชาชนให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายแพทย์สเุ มธ องค์วรรณดี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
เชียงใหม่ ที่สนับสนุนการด�ำเนินการในครั้งนี้
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