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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาระยะเมตาเซอคาเรี ยในปลาน้ าจืดที่ ได้จากแม่น้ าเลย บริ เวณอาเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยทาการศึกษาในปลาวงศ์ตะเพียนทั้งหมด
10 ชนิ ด จานวน 186 ตัว พบว่าปลาน้ าจื ด 8 ชนิ ดที่ ทาการศึ กษามี ระยะเมตาเซอคาเรี ยของพยาธิ ใบไม้ตบั และ/หรื อ
พยาธิ ใบไม้ลาไส้ขนาดเล็ก วงศ์ Heterophyidae โดยพบอัตราการติดเชื้อพยาธิ เท่ากับร้อยละ 74.73 (139/186) และมี
ความชุกของเมตาเซอคาเรี ยของพยาธิ ใบไม้ตบั เท่ากับร้อยละ 2.26 (90/3,984) ขณะที่ความชุกของเมตาเซอคาเรี ยของ
พยาธิ ใบไม้ลาไส้ขนาดเล็กเท่ากับร้อยละ 33.06 (1,317/3,984) ผูว้ ิจยั พบความหนาแน่นของเมตาเซอคาเรี ยเฉลี่ยเท่ากับ
ร้ อยละ 28.66 (2.33-202.36 เมตาเซอคาเรี ย/ตัว ) โดยพบเมตาเซอคาเรี ยของ Opisthorchis viverini มากที่ สุดในปลา
Cyclocheilichthys armatus (5.82 เมตาเซอคาเรี ย /ตัว) พบเมตาเซอคาเรี ย ของ Haplorchis taichui มากที่ สุด ในปลา
Mystacoleucus marginatus (8.06 เมตาเซอคาเรี ย/ตัว) และเมตาเซอคาเรี ยของ Haplorchis pumilio พบมากที่ สุดใน
ปลา Cyclocheilichthys armatus (22 เมตาเซอคาเรี ย/ตัว)
คำสำคัญ: พยาธิ ใบไม้ , เมตาเซอคาเรี ย, ปลาวงศ์ ตะเพียน

Abstract
This study aimed to investigate trematode metacercariae infection in fish collected from Loei River, Chiang
Kan District, Loei province from March to July 2009. A total of 186 cyprinoid fish of ten species were randomly
collected and examined for metacercariae. Eight species of cyprinoid fish harbored the metacercariae of liver flukes
and/or small intestine flukes of the family Heterophyidae. The infection rates were 74.73% (139/186) and prevalence
of the metacercariae of liver flukes and small intestine flukes were 2.26% (90/3,984) and 33.06% (1,317/3,984),
respectively. The mean intensities of metacercariae were 28.66% (2.33-202.36 metacercariae/fish) among the fish
collected. It was found that Cyclocheilichthys armatus contained the highest number of metacercariae of Opisthorchis
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viverrini (5.82 metacercariae/fish) whereas Mystacoleucus marginatus contained the highest number of metacercariae
of Haplorchis taichui (8.06 metacercaraie/fish). The highest numbers of Haplorchis pumilio metacercariae were found
in Cyclocheilichthys armatus (22 metacercariae/fish).
Keywords: Fish-borne trematode, Metacercaria, cyprinoid fish

1. บทนา
การติดเชื้อหนอนพยาธิ เป็ นปั ญหาสาคัญทางสาธารณสุ ขของประเทศไทย ซึ่ งบัน่ ทอนสุ ขภาพของประชาชน
ทาให้เกิ ดปั ญหาทางด้านเศรษฐกิ จทั้งของตนเองและประเทศชาติ องค์การอนามัยโลกได้จดั ให้พยาธิ ใบไม้ตบั เป็ น
สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ งท่อน้ าดีและมะเร็ งตับมากที่สุด ผูป้ ่ วยมะเร็ งท่อน้ าดีพบในผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิงประมาณ 3
เท่า และพบมากในกลุ่มอายุ 45-55 ปี (นพรัตน์ และคณะ, 2554) ซึ่ งพบว่าภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย
เป็ นแหล่งที่พบอุบตั ิการณ์ของโรคมะเร็ งท่อน้ าดี สูงที่สุด และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอังษณา ยศปั ญญา (2558)
พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชากรจานวน 595 คน จาก 14 อาเภอในจังหวัดเลย ติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตบั ร้อยละ 15.63 ซึ่ งเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายงานการสารวจการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตบั ในประชากรทั้งหมด 8,844 คน โดยสาธารณสุ ข
จัง หวัด เลยเมื่ อ พ.ศ. 2547 ซึ่ ง พบการติ ด เชื้ อ พยาธิ ใ บไม้ต ับร้ อ ยละ 5.8 แสดงให้เ ห็ น ว่า ประชากรจังหวัดเลยยังมี
พฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อโรคพยาธิ ใบไม้ตบั และมะเร็ งท่อน้ าดี นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อย
ละ 10 ไม่เคยคิดเลิกการบริ โภคอาหารที่ปรุ งจากปลาดิบ เช่น ปลาส้มดิบ ปลาร้าดิบ ก้อยปลาดิบ เป็ นต้น
Pinlaor et al (2013) ได้ท าการส ารวจเมตาเซอคาเรี ย ซึ่ งเป็ นโฮสต์ต ัว กลางชนิ ด ที่ 2 ของพยาธิ ใ บไม้ต ับ
สามารถติดต่อไปสู่คนได้จากการบริ โภคปลาน้ าจืดที่ปรุ งไม่ถูกสุขลักษณะ โดบทาการสารวจในปลาน้ าจืดจากแหล่งน้ า
74 แห่ง ที่อยูใ่ นพื้นที่ 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประเทศไทย พบเมตาเซอคาเรี ยของ O. viverrini ในปลา
ที่สุ่มจากเขื่อนร้อยละ 70 ปลาที่สุ่มจากบึงน้ าร้อยละ 23.7 และปลาที่สุ่มจากแม่น้ าร้อยละ 7.7
ฉัตรลดา ดีพร้อม (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพเพื่อการป้ องกันโรคพยาธิ ใบไม้
ตับของผูท้ ี่ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตบั ตาบลธงธานี อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพบว่า หลังการเข้าร่ วมโปรแกรม
ผูท้ ี่ตรวจพบไข่พยาธิ ใบไม้ตบั มีความรู ้เกี่ยวกับโรคพยาธิ ใบไม้ตบั เพิ่มขึ้น งานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการ
รณรงค์เรื่ องการให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันการติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตบั และโรคมะเร็ งท่อน้ าดีไม่ประสบความสาเร็ จ
เนื่องจากประชาชนยังคงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตบั และในแหล่งน้ ายังพบเมตาเซอคาเรี ย ซึ่งเป็ นระยะติดต่อสู่คนในปลาน้ า
จืด
การรณรงค์เพื่อควบคุมการติดเชื้อพยาธิใบไม้ซ่ ึงเป็ นพยาธิที่ติดต่อโดยการบริ โภคปลา (fish borne trematode)
ยังไม่ประสบผลสาเร็ จเป็ นที่น่าพอใจ เนื่องจากพบว่าผูต้ ิดเชื้อพยาธิใบไม้ในแต่ละพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือยัง
ลดลงไม่ ม าก ซึ่ งแนวทางการควบคุ ม การติ ด เชื้ อ พยาธิ ใ บไม้ต ้อ งอาศัย องค์ป ระกอบหลายอย่า งโดยเฉพาะจาก
สิ่ งแวดล้อมได้แก่การศึกษาระบาดวิทยาของตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรี ยในปลาซึ่ งเป็ นระยะติดต่อสู่ คนหากบริ โภค
ปลาสุ กๆดิบๆ เนื่ องจากข้อมูลการระบาดของพยาธิ ในปลาเป็ นดัชนี ที่ทาให้ทราบถึงโอกาสการแพร่ เชื้อสู่ คน เพราะถ้า
ตรวจพบว่าปลามีการติดเชื้ออยูแ่ สดงว่ายังมีการระบาดของพยาธิจากคนสู่แหล่งน้ าเข้าสู่หอยและปลาอย่างต่อเนื่อง และ
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เนื่ องจากจังหวัดเลยมีอุบตั ิการณ์ของการติดเชื้ อของพยาธิ ใบไม้ตบั และลาไส้ค่อนข้างสู ง คณะผูว้ ิจยั จึ งเลือกทาการ
สารวจหาความชุกของตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรี ยในปลาจากแม่น้ าเลยซึ่ งเป็ นแหล่งที่มาของปลาน้ าจืดที่ สาคัญแห่ ง
หนึ่งของจังหวัดเลย โดยงานวิจยั นี้จะสะท้อนให้เห็นประสิ ทธิภาพในการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตบั และลาไส้จากอดีต
จนถึ งปั จจุ บัน ซึ่ งจะนาไปสู่ การกาหนดเป้ าหมายเพิ่มเติ มในการป้ องกันควบคุ มโรคพยาธิ ใบไม้ตบั และล าไส้ใ ห้
สอดคล้องกับปั ญหา สถานการณ์ ทิศทาง และความต้องการในการแก้ไขการติดเชื้ อหนอนพยาธิ ซึ่ งยังคงเป็ นปั ญหา
ทางสาธารณสุขในปั จจุบนั
2. วัตถุประสงค์
สารวจและเปรี ยบเทียบความชุกของตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรี ยในปลาน้ าจืดชนิดต่างๆที่พบในแม่น้ าเลย
บริ เวณบ้านธาตุ เทศบาลตาบลธาตุ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
3. อุปกรณ์ และวิธีการ / วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 การสุ่มเก็บตัวอย่างปลาน้ าจืด จากแม่น้ าเลย
สุ่ มเก็บตัวอย่างปลาน้ าจืดวงศ์ปลาตะเพียนจานวน 186 ตัว ที่จบั ได้จากแม่น้ าเลย บริ เวณบ้านธาตุ อาเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 นาปลาที่ได้มาแยกชนิ ดโดยอาศัยคาแนะนาของ
เจ้าหน้าที่ประมงและเปรี ยบเทียบกับรู ปภาพที่ได้จากสานักงานประมงลุ่มน้ าโขง อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
3.2 การตรวจหาตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรี ยจากตัวอย่างปลาน้ าจืด
นาปลาไปชัง่ น้ าหนัก วัดขนาดของลาตัว และจดบันทึกข้อมูล สาหรับปลาที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 150 กรัม จะ
นาไปบดทั้งตัวให้ละเอียดด้วยเครื่ องบดเนื้อ ส่วนปลาที่มีน้ าหนักมากกว่า 150 กรัม ต้องทาการแยกเป็ น 5 ส่วน คือ ครี บ
เกล็ด เหงือก หัว และเนื้ อ ก่อนนาไปบดให้ละเอียด จากนั้นนาปลาที่บดละเอียดแล้วไปย่อยโปรตีนในเนื้อปลาด้วย 1%
acid pepsin solution แล้วนาไป incubate ใน water bath ที่มีอุณหภูมิ 37 oC เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง พร้อมทั้งเขย่าเป็ นระยะๆ
เมื่อครบเวลาในการ incubate ให้นาส่วนที่ผา่ นการย่อยแล้วมากรองผ่านตะแกรงเพื่อเอากากที่มีขนาดใหญ่ออก จากนั้น
นาส่ วนที่กรองได้ไปล้างและตกตะกอนด้วย 0.85% NaCl จนกว่าน้ าส่ วนบนใส และนาตะกอนที่ได้ไปดูภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์เพื่อตรวจหาตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรี ย
3.3 วิธีการวินิจฉัยตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรี ย
ทาการศึกษาตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรี ยในตะกอนที่ได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ หากพบจะทาการนับจานวน
และแยกชนิ ดของตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรี ยโดยดูจากลักษณะรู ปร่ างของซี สต์และตัวอ่อนที่ อยู่ภายใน กรณี ที่พบ
encysted metacercaria ที่ไม่สามารถแยกชนิ ดได้อย่างชัดเจน จะทาการแยกตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรี ยออกจากถุงหุม้
โดยการใช้น้ าสับปะรดคั้นสดเพื่อย่อยผนังของถุงหุ ้มเมตาเซอคาเรี ยหรื อใช้การกดลงบน cover slip เบาๆ เพื่อให้ผนัง
หุ ้มแตกออก จนเห็นตัวอ่อนพยาธิ ได้เต็มตัว ทาให้สามารถวินิจฉัยแยกชนิ ดของพยาธิ ได้ง่ายขึ้น (Pearson, 1982; Rim,
2008; Vajrasthira, 1961)
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4. ผลการวิจยั
จากการศึกษาเมตาเซอคาเรี ยของพยาธิ ใบไม้ตบั และลาไส้ขนาดเล็ก ในปลาน้ าจืดวงศ์ปลาตะเพียนที่ พบได้
จากแม่ น้ า เลย บริ เ วณบ้า นธาตุ ต าบลธาตุ อ าเภอเชี ย งคาน จัง หวัด เลย ทั้ง หมด 186 ตัว ได้แ ก่ Cyclocheilichthys
armatus 11 ตัว , Hampala macrolepidota 2 ตัว , Hampala dispar 4 ตัว , Poropuntius laoensis 41 ตัว , Mystacoleucus
marginatus 74 ตัว, Barbonymus gonionotus 20 ตัว, Cosmochilus harmandi 23 ตัว, Raiamas gluttatus 9 ตัว, Cyprinus
carpio 1 ตัว และ Henicorhynchus siamensis 1 ตัว พบว่าปลาที่ ทาการศึ กษาทั้งหมดมีอตั ราการติดเชื้ อเมตาเซอคาเรี ย
(Infection rate) เท่ากับร้อยละ 74.73 โดยพบอัตราการติดเชื้อแยกตามชนิดของปลาแต่ละชนิดได้ดงั แสดงในตารางที่ 1
การศึ กษาครั้ งนี้ พบเมตาเซอคาเรี ยของพยาธิ ใบไม้ที่มีความสาคัญทางการแพทย์ 2 Family ได้แก่ Family
Opisthorchiidae ได้แก่ Opisthorchis viverrini และ Family Heterophyidae ได้แก่ Haplorchis taichui และ Haplorchis
pumilio ซึ่ งความหนาแน่น (Intensity) ของเมตาเซอคาเรี ยที่พบในปลาน้ าจืดที่นามาศึกษาเท่ากับ 28.66 เมตาเซอคาเรี ย
ต่อตัว ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยปลาน้ าจืดที่นามาศึกษาในครั้งนี้ มีความชุกของเมตาเซอคาเรี ยแตกต่างกันในปลาแต่
ละชนิ ดดั ง นี้ คื อ C. armatus, M. marginatus, B. gonionotus และ P. laoensis มี ค วามชุ ก เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 55.87
(2,226/3,984), ร้อยละ 22.64 (902/3,984), ร้อยละ 10.49 (418/3,984) และร้อยละ 6.22 (248/3,984) ตามลาดับ โดยพบ
ความชุ กของเมตาเซอคาเรี ย ของ H. taichui มากที่ สุด คื อ ร้ อ ยละ 21.36 (851/3,984) ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะพบในปลา M.
marginatus ความชุกของเมตาเซอคาเรี ยของ H. pumilio เท่ากับร้อยละ 11.70 (466/3,984) ซึ่ งพบมากที่ สุดในปลา C.
armatus ความชุ กของเมตาเซอคาเรี ย ของ O. viverrini เท่ า กับ ร้ อ ยละ 2.26 (90/3,984) โดยพบมากที่ สุด ในปลา C.
armatus นอกจากนี้ ยงั พบเมตาเซอคาเรี ยที่ เสื่ อมสภาพแล้ว (Degenerated metacercaria) ร้ อยละ 0.75 (30/3,984) พบ
ความชุกของเมตาเซอคาเรี ยของพยาธิ ใบไม้ลาไส้ขนาดเล็กที่ไม่สามารถวินิจฉัยแยกชนิ ดได้ (Unidentified Haplorchis
sp.) ร้อยละ 48.37 (1,927/3,984) และความชุกของเมตาเซอคาเรี ยที่ ไม่ทราบชนิ ด (Unknown metacercaria) ร้อยละ
15.56 (620/3,984)
ตารางที่ 1 แสดงชนิดของปลาน้ าจืดที่ทาการศึกษาและอัตราการติดเชื้ อของปลาแต่ละชนิ ด
จานวน
นา้ หนักเฉลีย่
ความยาวเฉลีย่
ชนิดของปลานา้ จืด
(ตัว)
(กรัม)
(ซม.)
Cyclocheilichthys armatus
Hampala macrolepidota
Hampala dispar
Poropuntius laoensis
Mystacoleucus marginatus
Barbonymus gonionotus
Cosmochilus harmandi
Raiamas gluttatus
Cyprinus carpio
Henicorhynchus siamensis
Total

11
2
4
41
74
20
23
9
1
1
186

36.85
36.40
31.52
24.35
10.23
90.71
9.62
21.50
52.90
8.81
32.29
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11.80
12.20
10.45
8.88
7.02
13.08
7.34
10.98
11.80
8.00
10.15

อัตราการติดเชื้อ
(Infection rate; %)
11 (100%)
2 (100%)
3 (75%)
33 (80.48%)
58 (78.38%)
13 (65%)
13 (65.52%)
6 (66.67%)
0 (0%)
0 (0%)
139 (74.73%)
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ตารางที่ 2 แสดงความหนาแน่นของเมตาเซอคาเรี ย (Intensity) ในปลาน้ าจืดแต่ละชนิ ด
ชนิดของปลานา้ จืด
(จานวนตัวที่พบเมตาเซอคาเรีย)

จานวนเมตาเซอคาเรีย

ความหนาแน่ น (Intensity)*
(เมตาเซอคาเรีย/ตัว)

418
87
2,226
25
64
902
248
14

32.15
6.69
202.36
7.00
32.00
22.64
7.52
2.33

3,984

28.66

Barbonymus gonionotus (13)
Cosmochilus harmandi (13)
Cyclocheilichthys armatus (11)
Hampala dispar (3)
Hampala macrolepidota (2)
Mystacoleucus marginatus (58)
Poropuntius laoensis (33)
Raiamas gluttatus (6)
Total (139)

การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้แบ่งการศึกษาความชุกของเมตาเซอคาเรี ยในปลาน้ าจืดออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ เดือน
มีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม โดยพบว่า ในเดือนมีนาคม มีความชุกของเมตาเซอคาเรี ยในปลาที่ศึกษาทั้งหมดร้อย
ละ 73.33 (55/75) พบความชุกของเมตาเซอคาเรี ยในปลา C. armatus, M. marginatus และ P. laoensis เท่ากับร้อยละ
100 (7/7), ร้อยละ 73.30 (22/30) และร้อยละ 75 (12/16) ตามลาดับ เดือนพฤษภาคมมีความชุกของเมตาเซอคาเรี ย ร้อย
ละ 80.85 (76/94) พบความชุกของเมตาเซอคาเรี ยในปลา C. armatus, C. harmandi, M. marginatus และ P. laoensis
เท่ า กับ ร้ อ ยละ 100 (7/7), ร้ อ ยละ 54.55 (6/11), ร้ อ ยละ 87.18 (34/39) และ ร้ อ ยละ 84.00 (21/25) ตามล าดับ เดื อ น
กรกฎาคม มีความชุกของเมตาเซอคาเรี ยร้อยละ 58.82 (10/17) โดยพบความชุกของเมตาเซอคาเรี ยในปลา C. harmandi
และ M. marginatus เท่ากับร้อยละ 63.64 (7/11) และร้อยละ 40 (2/5) ตามลาดับ และพบว่า C. armatus มีความชุกของ
เมตาเซอคาเรี ยสูงที่สุด (100%) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปลาชนิดอื่น
5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาเมตาเซอคาเรี ยของพยาธิ ใบไม้ตบั และลาไส้ขนาดเล็ก ในปลาน้ าจืดวงศ์ปลาตะเพียนที่ พบได้
จากแม่น้ าเลย บริ เวณบ้านธาตุ ตาบลธาตุ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทั้งหมด 186 ตัว พบว่าปลาที่ทาการศึกษาทั้งหมด
มีอตั ราการติดเชื้อของพยาธิ ใบไม้ตบั และลาไส้ขนาดเล็ก (Infection rate) เท่ากับร้อยละ 74.73 โดยพบเมตาเซอคาเรี ย
ของ O. viverrini ในปลาน้ าจืดที่อาศัยอยู่ในแม่น้ าเลย บริ เวณบ้านธาตุ ตาบลธาตุ อาเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย 4 ชนิ ด
ได้แก่ C. armatus (ร้อยละ 1.61), M. marginatus (ร้อยละ 0.58), B. gonionotus (ร้อยละ 0.05), C. harmandi (ร้อยละ
0.03) ซึ่งจะพบความชุกของเมตาเซอคาเรี ยของ O. viverrini สูงในปลา C. armatus และการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
มี ค วามชุ ก เมตาเซอคาเรี ยของ H. taichui สู ง กว่ า O. viverrini ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาในจัง หวัด เชี ย งใหม่
(Sukontason, 1999) และในจังหวัดขอนแก่น (Srisawangwong, 1997) ซึ่ งสาเหตุที่พบความชุกเมตาเซอคาเรี ยของ H.
taichui สู งกว่า O. viverrini อาจจะเกี่ ยวข้องกับปั จจัยหลายอย่าง เช่น ชนิ ดของหอยที่เป็ น first intermediate host และ
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ชนิ ด ของปลาน้ าจื ด ที่ เ ป็ น second intermediate host รวมไปถึ ง พฤติ ก รรมส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ การใช้ส้ ว มที่ ไ ม่ ถู ก
สุขลักษณะ การขับถ่ายลงแหล่งน้ าสาธารณะ และพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ไม่ปรุ งสุกของประชาชนด้วย
จากการที่สารวจพบตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรี ยในปลาน้ าจืดจากแม่น้ าเลย หมายความว่ายังมีโอกาสของการ
แพร่ ระบาดของพยาธิ ใบไม้ในพื้นที่ ที่ทาการสารวจ แต่เนื่ องจากยารักษาโรคพยาธิ ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทาให้
ประชาชนส่ วนมากมักจะละเลยต่อความเสี่ ยงของการติดเชื้อพยาธิ โดยยังคงบริ โภคปลาที่ปรุ งไม่สุก อย่างไรก็ตามผล
การศึกษาสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการเฝ้ าระวังให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตบั และ
พยาธิ ใบไม้ลาไส้ขนาดเล็กได้ เพราะจากการศึ กษานี้ ยงั คงพบว่ามีการแพร่ ระบาดของตัวอ่อนเมตาเซอคาเรี ยซึ่ งเป็ น
ระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตบั และพยาธิใบไม้ลาไส้ขนาดเล็กในพื้นที่ที่มีการสารวจอยู.่
นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั เพื่อสารวจตัวอ่อนเมตาเซอคาเรี ยในปลาน้ าจืดจากแม่น้ าในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
และในประเทศเพื่อนบ้านซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั นี้ ได้แก่ Manivong et al (2009) ได้ทาการสารวจเมตาเซอคาเรี ยของ
O. viverrini ในปลาน้ าจืดจากแม่น้ า 3 สายในจังหวัดคาม่วน ประเทศลาว ได้ตวั อย่างปลาน้ าจืด 1,246 ตัว แบ่งเป็ น 18
ชนิด โดยพบเมตาเซอคาเรี ยของ O. viverrini ในปลาน้ าจืด 8 ชนิดได้แก่ Cyclocheilichthys repasson (ร้อยละ 58.50), C.
armatus (ร้ อยละ 43.10), C. enoplos (ร้ อยละ 10.00), Dangila lineata (ร้ อยละ 69.60), Henicorhynchus lineatus (ร้ อย
ละ 42.90), Hampala dispar (ร้ อ ยละ 44.40), Puntioplites proctzysron (ร้ อ ยละ 26.80) และ Osteochilus waandersii
(ร้อยละ 30.50) และต่อมา Pinlaor et al (2013) ได้ทาการสารวจเมตาเซอคาเรี ยของ O. viverrini ในปลาน้ าจืด โดยสุ่ ม
เก็บตัวอย่างปลาน้ าจืดจากแม่น้ า 26 สาย เขื่อน 10 เขื่อน และบ่อน้ า 38 บ่อ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย
โดยเก็บตัวอย่าง 2 ช่วง คือเดือนเมายน 2011 และเดือนกุมภาพันธ์ 2012 ได้ตวั อย่างทั้งสิ้น 12,890 ตัว แบ่งเป็ น 13 ชนิด
โดยพบเมตาเซอคาเรี ยของ O. viverrini ในปลาน้ าจื ด 6 ชนิ ด ได้แก่ Cyclocheilichthys armatus, Puntius orphoides,
Hampala dispar, Henicorhynchus siamensis, Osteochilus hasselti, และ Puntioplites proctozysron นอกจากนี้ ได้มีการ
ส ารวจเมตาเซอคาเรี ย ของพยาธิ ใ บไม้ต ับ ในปลาส้ ม ที่ จ าหน่ า ยในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย
(Aukkanimart et al, 2017) พบเมตาเซอคาเรี ยในปลาส้มคิดเป็ นร้อยละ 20.2 (26/129)
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคณะ (2553) ได้ทาการศึกษาพยาธิ ใบไม้ตบั ในไทย โดยรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 10
ปี ของสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข มีรายงานว่าพบผูป้ ่ วยที่มีการติดเชื้ อพยาธิ ใบไม้ตบั
เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือประมาณการว่ามีผปู ้ ่ วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตบั ไม่นอ้ ยกว่า 1 ล้าน
คน และมีรายงานการวิจยั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สรญา แก้วพิทูลย์ และคณะ, 2556) ในการสารวจและ
จาแนกพยาธิ ใบไม้ในจังหวัดสุ รินทร์ พบว่าในกลุ่มตัวอย่าง 510 ราย พบไข่พยาธิ ใบไม้ตบั ทั้งหมด 33 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 6.47 นอกจากนี้ ในปี เดียวกันสาธารณสุ ขจังหวัดเลยได้ทาการศึกษาความชุกและปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตบั ในจังหวัดเลยด้วย (อังษณา ยศปั ญญา, 2558) ซึ่ งพบว่า กลุ่มตัวอย่างติดเชื้อโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ร้อยละ 15.63
ซึ่งเพิ่มมากขึ้นกว่ารายงานจากสาธารณสุขจังหวัดเลย เมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่สารวจการติดเชื้อหนอนพยาธิที่จงั หวัดเลยใน
ประชากรทั้งหมด 8,844 คน พบว่าเป็ นพยาธิใบไม้ตบั ร้อยละ 5.80 แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลา 10 กว่าปี ที่ผา่ นมาถึงแม้
ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารในการป้ องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตบั ไม่วา่ จะเป็ นจากอาสาสมัครสาธารณสุข หรื อ
สื่ ออื่น ๆ แต่ก็ยงั คงพบมีผทู ้ ี่ติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตบั ไม่ลดลงจากในอดีต และผลการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้
เรื่ องโรคพยาธิ ใบไม้ตบั และมะเร็ งท่อน้ าดีอยูใ่ นระดับต่า (ร้อยละ 46.90) และมีความเข้าใจไม่ถูกต้องในเรื่ องการกินยา
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เพื่อป้ องกันการเกิดโรค และยารักษาโรคพยาธิใบไม้ตบั และประชาชนยังคงมีพฤติกรรมการบริ โภคปลาน้ าจืดแบบสุ ก
ๆ ดิบ ๆ รวมไปถึงการมีโฮสต์ตวั กลางตามธรรมชาติในการทาให้วงจรชีวติ ของพยาธิใบไม้ตบั ดาเนินต่อไปได้
จากการสารวจพฤติกรรมการป้ องกันการเกิ ดโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ของประชาชนที่ เข้ารับการตรวจคัดกรอง
พยาธิ ใบไม้ตบั บ้านสองห้อง ตาบลร่ องคา อาเภอร่ องคา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ (ฉัตรลดา ดีพร้อม, 2561) และการตรวจคัด
กรองพยาธิใบไม้ตบั ตาบลธงธานี อาเถอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (ฉัตรลดา ดีพร้อม, 2561) ได้มีการเสนอแนะว่า ควรมี
การจัดการอบรมให้ความรู ้แก่ประชาชนในเรื่ องอาการและการติดต่อของโรคพยาธิ ใบไม้ตบั รวมถึงการป้ องกันและ
การรักษาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั และควรมีการจัดโครงการหรื อจัดอบรมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนความรู ้และทัศนคติที่ไม่
ถูกต้องในการบริ โภคปลาน้ าจืดแบบ สุ ก ๆ ดิบ ๆ เพื่อสร้างความรู ้และทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องในการบริ โภคอาหารให้แก่
ประชาชน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยงั มีความรู ้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตบั ในระดับปานกลาง
รายงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมาการรณรงค์เพื่อควบคุมการติด
เชื้อพยาธิ ใบไม้ตบั ซึ่ งเป็ นพยาธิ ที่ติดต่อโดยการบริ โภคปลาน้ าจืด ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ลดอัตราการติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตบั ได้ เนื่ องจากยังพบตัวอ่อนระยะติดต่อในโฮสต์ตวั กลางชนิดที่ 2 ร่ วมกับพบผูต้ ิดเชื้อ
พยาธิ ใบไม้ตบั เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึ งควรมี การกาหนดแนวทางที่ ชัดเจนในการรณรงค์ให้ความรู ้ แก่ ประชาชนและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องเรื่ องพฤติกรรมการบริ โภคปลาที่ถูกสุ ขลักษณะ รวมไปถึงการเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ ยงต่อ
การติ ด เชื้ อ พยาธิ เพราะยัง คงพบว่ า มี ก ารแพร่ ร ะบาดของตัว อ่ อ นระยะติ ด ต่ อ ในแหล่ ง น้ าของพื้ น ที่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ เพื่อนาไปสู่การลดปั ญหาของการเสี ยชีวติ จากโรคมะเร็ งท่อน้ าดีต่อไป
6. บทสรุป
เนื่ องจากการติ ดเชื้ อหนอนพยาธิ ยงั คงเป็ นปั ญหาสาคัญทางสาธารณสุ ขของประเทศไทย ซึ่ งจะบั่นทอน
สุขภาพของประชาชน ทาให้เกิดปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจทั้งของตนเองและประเทศชาติ การระบาดของเชื้อพยาธิใบไม้
ตับและลาไส้พบได้มากทุกภาคของประเทศไทยที่มีการสาธารณสุขที่ไม่ดี และพบว่าพฤติกรรมการอุปโภคบริ โภคที่ยงั
ไม่ถูกสุ ขลักษณะ การติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตบั และลาไส้เป็ นสาเหตุของโรคท่อทางเดินน้ าดีหลายชนิด รวมทั้งโรคมะเร็ ง
ท่อน้ าดี ในประเทศไทยมีอุบตั ิการณ์ของโรคมะเร็ งท่อน้ าดีสูงเป็ นอันดับหนึ่ งของโลก โดยมีอตั ราการตายกว่า 80 คน
ต่อวัน จังหวัดเลยเป็ นจังหวัดหนึ่ งที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งพบอุบตั ิการณ์การติดเชื้ อพยาธิ ใบไม้ตบั และ
ลาไส้ จากการสารวจการติดเชื้อหนอนพยาธิ ของสาธารณสุ ขจังหวัดเลยในปี พ.ศ. 2547 จังหวัดเลยพบว่ามีการติดเชื้อ
พยาธิใบไม้ตบั ร้อยละ 5.80 งานวิจยั นี้จึงทาการสารวจและเปรี ยบเทียบความชุกของตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรี ยในปลา
น้ าจืดชนิ ดต่างๆที่พบในแม่น้ าเลย บริ เวณบ้านธาตุ เทศบาลตาบลธาตุ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทาการนับจานวน
และแยกชนิดเมตาเซอคาเรี ยโดยดูจากลักษณะรู ปร่ างของซีสต์ และตัวอ่อนที่อยูภ่ ายใน
จากการศึกษาพบว่าปลาน้ าจืด 8 ชนิดที่ทาการศึกษามีระยะเมตาเซอคาเรี ยของพยาธิใบไม้ตบั และ/หรื อ พยาธิ
ใบไม้ลาไส้ขนาดเล็ก วงศ์ Heterophyidae โดยพบอัตราการติดเชื้อพยาธิเท่ากับร้อยละ 74.73 (139/186) และมีความชุก
ของเมตาเซอคาเรี ยของพยาธิ ใบไม้ตบั เท่ ากับร้อยละ 2.26 (90/3,984) ขณะที่ ความชุกของเมตาเซอคาเรี ยของพยาธิ
ใบไม้ลาไส้ขนาดเล็กเท่ากับร้อยละ 33.06 (1,317/3,984) ผูว้ จิ ยั พบความหนาแน่นของเมตาเซอคาเรี ยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
28.66 (2.33-202.36 เมตาเซอคาเรี ย/ตัว) โดยพบเมตาเซอคาเรี ยของ O. viverini มากที่สุดในปลา C. armatus (5.82 เมตา
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เซอคาเรี ย/ตัว) พบเมตาเซอคาเรี ยของ H. taichui มากที่สุดในปลา M. marginatus (8.06 เมตาเซอคาเรี ย/ตัว) และเมตา
เซอคาเรี ยของ H. pumilio พบมากที่สุดในปลา C. armatus (22 เมตาเซอคาเรี ย/ตัว) ซึ่งจากการสารวจนี้สามารถรายงาน
ความชุกของเมตาเซอคาเรี ยในปลาน้ าจืด ซึ่ งเป็ น second intermediate host ที่สาคัญของพยาธิ ใบไม้ได้ และบ่งชี้วา่ ยังมี
การแพร่ ระบาดของพยาธิ ใบไม้ในพื้นที่ที่ทาการสารวจ ข้อจากัดของการศึกษาในครั้งนี้คือ ชนิ ดและจานวนของปลาที่
ศึกษายังมีจานวนไม่มากนัก นอกจากนี้ ยงั ไม่สามารถระบุจานวนและชนิ ดของปลาที่ตอ้ งการนามาศึกษาได้ เนื่ องจาก
ปลาบางชนิดพบมากในบางฤดูกาลเท่านั้น ไม่ได้พบตลอดทั้งปี และข้อมูลความแตกต่างของการติดเชื้อพยาธิ ในแต่ละ
ฤดูกาลยังไม่ชดั เจน เนื่ องจากระยะเวลาที่ทาการศึกษาไม่เพียงพอที่จะให้ทาการศึกษาได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกฤดูกาล
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