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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระยะเมตาเซอคาเรียในปลาน ้ าจืดท่ีไดจ้ากแม่น ้ าเลย บริเวณอ าเภอ

เชียงคาน จงัหวดัเลย ระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยท าการศึกษาในปลาวงศต์ะเพียนทั้งหมด 
10 ชนิด จ านวน 186 ตวั พบว่าปลาน ้ าจืด 8 ชนิดท่ีท าการศึกษามีระยะเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไมต้บั และ/หรือ 
พยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดเล็ก วงศ์ Heterophyidae โดยพบอตัราการติดเช้ือพยาธิเท่ากบัร้อยละ 74.73  (139/186)  และมี
ความชุกของเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไมต้บัเท่ากบัร้อยละ 2.26 (90/3,984)  ขณะท่ีความชุกของเมตาเซอคาเรียของ
พยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดเล็กเท่ากบัร้อยละ 33.06 (1,317/3,984) ผูว้ิจยัพบความหนาแน่นของเมตาเซอคาเรียเฉล่ียเท่ากบั
ร้อยละ 28.66 (2.33-202.36 เมตาเซอคาเรีย/ตวั)  โดยพบเมตาเซอคาเรียของ Opisthorchis viverini มากท่ีสุดในปลา 
Cyclocheilichthys armatus (5.82 เมตาเซอคาเรีย/ตัว) พบเมตาเซอคาเรียของ Haplorchis taichui มากท่ีสุดในปลา 
Mystacoleucus marginatus (8.06  เมตาเซอคาเรีย/ตวั)  และเมตาเซอคาเรียของ Haplorchis pumilio  พบมากท่ีสุดใน
ปลา Cyclocheilichthys armatus (22 เมตาเซอคาเรีย/ตวั) 
 
ค ำส ำคญั: พยาธิใบไม้, เมตาเซอคาเรีย, ปลาวงศ์ตะเพียน 

 
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. บทน า 
การติดเช้ือหนอนพยาธิเป็นปัญหาส าคญัทางสาธารณสุขของประเทศไทย ซ่ึงบัน่ทอนสุขภาพของประชาชน 

ท าให้เกิดปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจทั้งของตนเองและประเทศชาติ องค์การอนามยัโลกไดจ้ดัให้พยาธิใบไมต้บัเป็น
สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งท่อน ้ าดีและมะเร็งตบัมากท่ีสุด ผูป่้วยมะเร็งท่อน ้ าดีพบในผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิงประมาณ 3 
เท่า และพบมากในกลุ่มอายุ 45-55 ปี (นพรัตน์ และคณะ, 2554) ซ่ึงพบว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เป็นแหล่งท่ีพบอุบติัการณ์ของโรคมะเร็งท่อน ้ าดีสูงท่ีสุด และยงัคงมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยองัษณา ยศปัญญา (2558) 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งประชากรจ านวน 595 คน จาก 14 อ าเภอในจงัหวดัเลย ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัร้อยละ 15.63 ซ่ึงเพ่ิม
มากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัรายงานการส ารวจการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในประชากรทั้งหมด 8,844 คน โดยสาธารณสุข
จังหวดัเลยเม่ือ พ.ศ. 2547 ซ่ึงพบการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับร้อยละ 5.8 แสดงให้เห็นว่าประชากรจังหวดัเลยยงัมี
พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเร็งท่อน ้ าดี นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ร้อย
ละ 10  ไม่เคยคิดเลิกการบริโภคอาหารท่ีปรุงจากปลาดิบ เช่น ปลาสม้ดิบ ปลาร้าดิบ กอ้ยปลาดิบ เป็นตน้  

Pinlaor et al (2013) ได้ท าการส ารวจเมตาเซอคาเรีย ซ่ึงเป็นโฮสต์ตัวกลางชนิดท่ี 2 ของพยาธิใบไม้ตับ 
สามารถติดต่อไปสู่คนไดจ้ากการบริโภคปลาน ้ าจืดท่ีปรุงไม่ถูกสุขลกัษณะ โดบท าการส ารวจในปลาน ้ าจืดจากแหล่งน ้า 
74 แห่ง ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี 20 จงัหวดัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย พบเมตาเซอคาเรียของ O. viverrini ในปลา
ท่ีสุ่มจากเข่ือนร้อยละ 70 ปลาท่ีสุ่มจากบึงน ้ าร้อยละ 23.7 และปลาท่ีสุ่มจากแม่น ้ าร้อยละ 7.7 

ฉัตรลดา ดีพร้อม (2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือการป้องกนัโรคพยาธิใบไม้
ตบัของผูท่ี้ตรวจพบไข่พยาธิใบไมต้บั ต าบลธงธานี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอด็ โดยพบวา่ หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 
ผูท่ี้ตรวจพบไข่พยาธิใบไมต้บัมีความรู้เก่ียวกบัโรคพยาธิใบไมต้บัเพ่ิมข้ึน งานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่การ
รณรงคเ์ร่ืองการให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัและโรคมะเร็งท่อน ้ าดีไม่ประสบความส าเร็จ 
เน่ืองจากประชาชนยงัคงติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั และในแหล่งน ้ ายงัพบเมตาเซอคาเรีย ซ่ึงเป็นระยะติดตอ่สู่คนในปลาน ้ า
จืด  

การรณรงคเ์พ่ือควบคุมการติดเช้ือพยาธิใบไมซ่ึ้งเป็นพยาธิท่ีติดตอ่โดยการบริโภคปลา (fish borne trematode) 
ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากพบวา่ผูติ้ดเช้ือพยาธิใบไมใ้นแต่ละพ้ืนท่ีของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงั
ลดลงไม่มาก ซ่ึงแนวทางการควบคุมการติดเช้ือพยาธิใบไม้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างโดยเฉพาะจาก
ส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่การศึกษาระบาดวิทยาของตวัอ่อนระยะเมตาเซอคาเรียในปลาซ่ึงเป็นระยะติดต่อสู่คนหากบริโภค
ปลาสุกๆดิบๆ เน่ืองจากขอ้มูลการระบาดของพยาธิในปลาเป็นดชันีท่ีท าใหท้ราบถึงโอกาสการแพร่เช้ือสู่คน เพราะถา้
ตรวจพบวา่ปลามีการติดเช้ืออยูแ่สดงวา่ยงัมีการระบาดของพยาธิจากคนสู่แหล่งน ้ าเขา้สู่หอยและปลาอยา่งต่อเน่ือง และ 
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เน่ืองจากจงัหวดัเลยมีอุบติัการณ์ของการติดเช้ือของพยาธิใบไมต้บัและล าไส้ค่อนขา้งสูง คณะผูว้ิจยัจึงเลือกท าการ
ส ารวจหาความชุกของตวัอ่อนระยะเมตาเซอคาเรียในปลาจากแม่น ้ าเลยซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของปลาน ้ าจืดท่ีส าคญัแห่ง
หน่ึงของจงัหวดัเลย โดยงานวจิยัน้ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพยาธิใบไมต้บัและล าไสจ้ากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงจะน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายเพ่ิมเติมในการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไมต้บัและล าไส้ให้
สอดคลอ้งกบัปัญหา สถานการณ์ ทิศทาง และความตอ้งการในการแกไ้ขการติดเช้ือหนอนพยาธิ ซ่ึงยงัคงเป็นปัญหา
ทางสาธารณสุขในปัจจุบนั 
 
2. วตัถุประสงค์ 

ส ารวจและเปรียบเทียบความชุกของตวัอ่อนระยะเมตาเซอคาเรียในปลาน ้ าจืดชนิดต่างๆท่ีพบในแม่น ้าเลย  
บริเวณบา้นธาตุ เทศบาลต าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 การสุ่มเก็บตวัอยา่งปลาน ้ าจืด จากแม่น ้ าเลย 
สุ่มเก็บตวัอยา่งปลาน ้ าจืดวงศป์ลาตะเพียนจ านวน 186 ตวั ท่ีจบัไดจ้ากแม่น ้ าเลย บริเวณบา้นธาตุ อ าเภอเชียง

คาน จงัหวดัเลย ระหวา่งเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 น าปลาท่ีไดม้าแยกชนิดโดยอาศยัค าแนะน าของ
เจา้หนา้ท่ีประมงและเปรียบเทียบกบัรูปภาพท่ีไดจ้ากส านกังานประมงลุ่มน ้ าโขง อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 

3.2 การตรวจหาตวัอ่อนระยะเมตาเซอคาเรียจากตวัอยา่งปลาน ้ าจืด 
น าปลาไปชัง่น ้ าหนกั วดัขนาดของล าตวั และจดบนัทึกขอ้มูล ส าหรับปลาท่ีมีน ้ าหนกันอ้ยกวา่ 150 กรัม จะ

น าไปบดทั้งตวัใหล้ะเอียดดว้ยเคร่ืองบดเน้ือ ส่วนปลาท่ีมีน ้ าหนกัมากกวา่ 150 กรัม ตอ้งท าการแยกเป็น 5 ส่วน คือ ครีบ 
เกล็ด เหงือก หัว และเน้ือ ก่อนน าไปบดใหล้ะเอียด จากนั้นน าปลาท่ีบดละเอียดแลว้ไปยอ่ยโปรตีนในเน้ือปลาดว้ย 1% 
acid pepsin solution แลว้น าไป incubate ใน water bath ท่ีมีอุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 1 ชัว่โมง พร้อมทั้งเขยา่เป็นระยะๆ 
เม่ือครบเวลาในการ incubate ใหน้ าส่วนท่ีผา่นการยอ่ยแลว้มากรองผา่นตะแกรงเพ่ือเอากากท่ีมีขนาดใหญ่ออก จากนั้น
น าส่วนท่ีกรองไดไ้ปลา้งและตกตะกอนดว้ย 0.85% NaCl จนกวา่น ้ าส่วนบนใส และน าตะกอนท่ีไดไ้ปดูภายใตก้ลอ้ง
จุลทรรศน์เพ่ือตรวจหาตวัอ่อนระยะเมตาเซอคาเรีย 

3.3 วธีิการวนิิจฉยัตวัอ่อนระยะเมตาเซอคาเรีย 
ท าการศึกษาตวัอ่อนระยะเมตาเซอคาเรียในตะกอนท่ีไดภ้ายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ หากพบจะท าการนบัจ านวน

และแยกชนิดของตวัอ่อนระยะเมตาเซอคาเรียโดยดูจากลกัษณะรูปร่างของซีสต์และตวัอ่อนท่ีอยู่ภายใน กรณีท่ีพบ 
encysted metacercaria ท่ีไม่สามารถแยกชนิดไดอ้ยา่งชดัเจน จะท าการแยกตวัอ่อนระยะเมตาเซอคาเรียออกจากถุงหุม้  
โดยการใชน้ ้ าสับปะรดคั้นสดเพ่ือยอ่ยผนงัของถุงหุ้มเมตาเซอคาเรียหรือใชก้ารกดลงบน cover slip เบาๆ เพื่อให้ผนงั
หุ้มแตกออก จนเห็นตวัอ่อนพยาธิไดเ้ต็มตวั ท าให้สามารถวินิจฉัยแยกชนิดของพยาธิไดง่้ายข้ึน (Pearson, 1982; Rim, 
2008; Vajrasthira, 1961) 
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4. ผลการวจิยั 
จากการศึกษาเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไมต้บัและล าไส้ขนาดเล็ก ในปลาน ้ าจืดวงศ์ปลาตะเพียนท่ีพบได้

จากแม่น ้ าเลย  บริเวณบ้านธาตุ ต  าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย ทั้ งหมด 186 ตัว ได้แก่ Cyclocheilichthys  
armatus 11 ตัว, Hampala  macrolepidota 2 ตัว, Hampala  dispar 4 ตัว, Poropuntius laoensis 41 ตัว, Mystacoleucus 
marginatus 74 ตวั, Barbonymus   gonionotus 20 ตวั, Cosmochilus  harmandi 23 ตวั, Raiamas gluttatus 9 ตวั, Cyprinus 
carpio 1 ตวั และ Henicorhynchus siamensis 1 ตวั พบว่าปลาท่ีท าการศึกษาทั้งหมดมีอตัราการติดเช้ือเมตาเซอคาเรีย 
(Infection rate) เท่ากบัร้อยละ 74.73 โดยพบอตัราการติดเช้ือแยกตามชนิดของปลาแต่ละชนิดไดด้งัแสดงในตารางท่ี 1  

การศึกษาคร้ังน้ีพบเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไมท่ี้มีความส าคญัทางการแพทย ์2 Family  ได้แก่ Family 
Opisthorchiidae ได้แก่ Opisthorchis viverrini และ Family Heterophyidae ได้แก่ Haplorchis taichui และ Haplorchis 
pumilio ซ่ึงความหนาแน่น (Intensity) ของเมตาเซอคาเรียท่ีพบในปลาน ้ าจืดท่ีน ามาศึกษาเท่ากบั 28.66 เมตาเซอคาเรีย
ต่อตวั ดงัแสดงในตารางท่ี 2  โดยปลาน ้ าจืดท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ีมีความชุกของเมตาเซอคาเรียแตกต่างกนัในปลาแต่
ละชนิดดัง น้ี คือ  C. armatus, M. marginatus, B.  gonionotus และ  P. laoensis มีความชุก เ ท่ ากับ ร้อยละ  55.87 
(2,226/3,984), ร้อยละ 22.64 (902/3,984), ร้อยละ 10.49 (418/3,984) และร้อยละ 6.22 (248/3,984) ตามล าดบั โดยพบ
ความชุกของเมตาเซอคาเรียของ H. taichui มากท่ีสุดคือร้อยละ 21.36 (851/3,984) ซ่ึงส่วนใหญ่จะพบในปลา M. 
marginatus ความชุกของเมตาเซอคาเรียของ H. pumilio เท่ากบัร้อยละ 11.70 (466/3,984) ซ่ึงพบมากท่ีสุดในปลา C. 
armatus ความชุกของเมตาเซอคาเรียของ O. viverrini เท่ากับร้อยละ 2.26 (90/3,984) โดยพบมากท่ีสุดในปลา C.  
armatus นอกจากน้ียงัพบเมตาเซอคาเรียท่ีเส่ือมสภาพแลว้ (Degenerated metacercaria) ร้อยละ 0.75 (30/3,984) พบ
ความชุกของเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดเล็กท่ีไม่สามารถวินิจฉยัแยกชนิดได ้(Unidentified Haplorchis 
sp.)  ร้อยละ 48.37 (1,927/3,984) และความชุกของเมตาเซอคาเรียท่ีไม่ทราบชนิด  (Unknown metacercaria) ร้อยละ 
15.56 (620/3,984) 

 
ตารางที่ 1 แสดงชนิดของปลาน ้าจืดท่ีท าการศึกษาและอตัราการติดเช้ือของปลาแต่ละชนิด 

ชนิดของปลาน า้จืด 
จ านวน  
(ตัว) 

น า้หนักเฉลีย่ 
(กรัม) 

ความยาวเฉลีย่       
(ซม.) 

อตัราการติดเช้ือ 
(Infection rate; %) 

Cyclocheilichthys  armatus 11 36.85 11.80 11 (100%) 
Hampala  macrolepidota 2 36.40 12.20 2 (100%) 
Hampala  dispar 4 31.52 10.45 3 (75%) 
Poropuntius laoensis 41 24.35 8.88 33 (80.48%) 
Mystacoleucus marginatus 74 10.23 7.02 58 (78.38%) 
Barbonymus   gonionotus 20 90.71 13.08 13 (65%) 
Cosmochilus  harmandi 23 9.62 7.34 13 (65.52%) 
Raiamas gluttatus 9 21.50 10.98 6 (66.67%) 
Cyprinus carpio 1 52.90 11.80 0 (0%) 
Henicorhynchus siamensis 1 8.81 8.00 0 (0%) 

Total 186 32.29 10.15 139 (74.73%) 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

80 

ตารางที่ 2 แสดงความหนาแน่นของเมตาเซอคาเรีย (Intensity) ในปลาน ้าจืดแต่ละชนิด 

 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งการศึกษาความชุกของเมตาเซอคาเรียในปลาน ้ าจืดออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ เดือน

มีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม โดยพบวา่ ในเดือนมีนาคม มีความชุกของเมตาเซอคาเรียในปลาท่ีศึกษาทั้งหมดร้อย
ละ 73.33 (55/75) พบความชุกของเมตาเซอคาเรียในปลา C.  armatus, M. marginatus และ P.  laoensis เท่ากบัร้อยละ  
100 (7/7), ร้อยละ 73.30 (22/30) และร้อยละ 75 (12/16) ตามล าดบั เดือนพฤษภาคมมีความชุกของเมตาเซอคาเรียร้อย
ละ 80.85 (76/94) พบความชุกของเมตาเซอคาเรียในปลา C. armatus, C.  harmandi, M. marginatus และ P.  laoensis 
เท่ากับร้อยละ 100 (7/7), ร้อยละ 54.55 (6/11), ร้อยละ 87.18 (34/39) และ ร้อยละ 84.00 (21/25) ตามล าดับ เดือน
กรกฎาคม มีความชุกของเมตาเซอคาเรียร้อยละ 58.82 (10/17) โดยพบความชุกของเมตาเซอคาเรียในปลา   C. harmandi 
และ M. marginatus เท่ากบัร้อยละ 63.64 (7/11) และร้อยละ 40 (2/5) ตามล าดบั และพบวา่ C. armatus มีความชุกของ
เมตาเซอคาเรียสูงท่ีสุด (100%) เม่ือเปรียบเทียบกบัปลาชนิดอ่ืน 
 
5. การอภิปรายผล 

จากการศึกษาเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไมต้บัและล าไส้ขนาดเล็ก ในปลาน ้ าจืดวงศ์ปลาตะเพียนท่ีพบได้
จากแม่น ้ าเลย  บริเวณบา้นธาตุ ต  าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ทั้งหมด 186 ตวั พบวา่ปลาท่ีท าการศึกษาทั้งหมด
มีอตัราการติดเช้ือของพยาธิใบไมต้บัและล าไส้ขนาดเล็ก (Infection rate) เท่ากบัร้อยละ 74.73 โดยพบเมตาเซอคาเรีย
ของ O. viverrini ในปลาน ้ าจืดท่ีอาศยัอยู่ในแม่น ้ าเลย บริเวณบา้นธาตุ ต  าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 4 ชนิด 
ไดแ้ก่ C. armatus (ร้อยละ 1.61),  M. marginatus (ร้อยละ 0.58), B.  gonionotus (ร้อยละ 0.05), C.  harmandi (ร้อยละ 
0.03) ซ่ึงจะพบความชุกของเมตาเซอคาเรียของ O. viverrini  สูงในปลา C. armatus และการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่
มีความชุกเมตาเซอคาเรียของ H. taichui สูงกว่า O. viverrini ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
(Sukontason, 1999) และในจงัหวดัขอนแก่น (Srisawangwong, 1997) ซ่ึงสาเหตุท่ีพบความชุกเมตาเซอคาเรียของ H. 
taichui สูงกว่า O. viverrini อาจจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ชนิดของหอยท่ีเป็น first intermediate host และ

ชนิดของปลาน า้จืด 

(จ านวนตัวที่พบเมตาเซอคาเรีย) 
จ านวนเมตาเซอคาเรีย 

ความหนาแน่น (Intensity)* 

(เมตาเซอคาเรีย/ตัว) 

Barbonymus   gonionotus (13) 418 32.15 

Cosmochilus  harmandi  (13) 87 6.69 

Cyclocheilichthys  armatus (11) 2,226 202.36 
Hampala  dispar (3) 25 7.00 

Hampala  macrolepidota (2) 64 32.00 

Mystacoleucus marginatus (58) 902 22.64 

Poropuntius laoensis (33) 248 7.52 

Raiamas gluttatus (6) 14 2.33 

Total  (139) 3,984 28.66 
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ชนิดของปลาน ้ าจืดท่ีเป็น second intermediate host รวมไปถึงพฤติกรรมส่วนบุคคล ได้แก่ การใช้ส้วมท่ีไม่ถูก
สุขลกัษณะ การขบัถ่ายลงแหล่งน ้ าสาธารณะ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ปรุงสุกของประชาชนดว้ย  

จากการท่ีส ารวจพบตวัอ่อนระยะเมตาเซอคาเรียในปลาน ้ าจืดจากแม่น ้ าเลย หมายความวา่ยงัมีโอกาสของการ
แพร่ระบาดของพยาธิใบไมใ้นพ้ืนท่ีท่ีท าการส ารวจ แต่เน่ืองจากยารักษาโรคพยาธิท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให้
ประชาชนส่วนมากมกัจะละเลยต่อความเส่ียงของการติดเช้ือพยาธิ โดยยงัคงบริโภคปลาท่ีปรุงไม่สุก อยา่งไรก็ตามผล
การศึกษาสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการเฝ้าระวงัให้ประชาชนตระหนกัถึงความเส่ียงต่อการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัและ
พยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดเล็กได ้ เพราะจากการศึกษาน้ียงัคงพบว่ามีการแพร่ระบาดของตวัอ่อนเมตาเซอคาเรียซ่ึงเป็น
ระยะติดต่อของพยาธิใบไมต้บัและพยาธิใบไมล้ าไสข้นาดเลก็ในพ้ืนท่ีท่ีมีการส ารวจอยู.่ 

นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัเพ่ือส ารวจตวัอ่อนเมตาเซอคาเรียในปลาน ้ าจืดจากแม่น ้ าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
และในประเทศเพ่ือนบา้นซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ีไดแ้ก่ Manivong et al (2009) ไดท้ าการส ารวจเมตาเซอคาเรียของ  
O. viverrini ในปลาน ้ าจืดจากแม่น ้ า 3 สายในจงัหวดัค าม่วน ประเทศลาว ไดต้วัอยา่งปลาน ้ าจืด 1,246 ตวั แบ่งเป็น 18 
ชนิด โดยพบเมตาเซอคาเรียของ O. viverrini ในปลาน ้ าจืด 8 ชนิดไดแ้ก่ Cyclocheilichthys repasson (ร้อยละ 58.50), C. 
armatus (ร้อยละ 43.10), C. enoplos (ร้อยละ 10.00), Dangila lineata (ร้อยละ 69.60), Henicorhynchus lineatus (ร้อย
ละ 42.90), Hampala dispar (ร้อยละ 44.40), Puntioplites proctzysron (ร้อยละ 26.80) และ Osteochilus waandersii 
(ร้อยละ 30.50)  และต่อมา Pinlaor et al (2013) ไดท้ าการส ารวจเมตาเซอคาเรียของ O. viverrini ในปลาน ้ าจืด โดยสุ่ม
เก็บตวัอยา่งปลาน ้ าจืดจากแม่น ้ า 26 สาย เข่ือน 10 เข่ือน และบ่อน ้ า 38 บ่อ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
โดยเก็บตวัอยา่ง 2 ช่วง คือเดือนเมายน 2011 และเดือนกมุภาพนัธ์ 2012 ไดต้วัอยา่งทั้งส้ิน 12,890 ตวั แบ่งเป็น 13 ชนิด 
โดยพบเมตาเซอคาเรียของ O. viverrini ในปลาน ้ าจืด 6 ชนิด ได้แก่  Cyclocheilichthys armatus, Puntius orphoides, 
Hampala dispar, Henicorhynchus siamensis, Osteochilus hasselti, และ Puntioplites proctozysron นอกจากน้ีไดมี้การ
ส ารวจเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไม้ตับในปลาส้มท่ีจ าหน่ายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
(Aukkanimart et al, 2017) พบเมตาเซอคาเรียในปลาสม้คิดเป็นร้อยละ 20.2 (26/129)  

ณัฏฐวฒิุ แกว้พิทูลย ์และคณะ (2553) ไดท้ าการศึกษาพยาธิใบไมต้บัในไทย โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงั 10 
ปี ของส านกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีรายงานวา่พบผูป่้วยท่ีมีการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณการวา่มีผูป่้วยดว้ยโรคพยาธิใบไมต้บัไม่นอ้ยกวา่  1 ลา้น
คน และมีรายงานการวิจยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (สรญา แกว้พิทูลย ์และคณะ, 2556) ในการส ารวจและ
จ าแนกพยาธิใบไมใ้นจงัหวดัสุรินทร์ พบวา่ในกลุ่มตวัอยา่ง 510 ราย พบไข่พยาธิใบไมต้บัทั้งหมด 33 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 6.47 นอกจากน้ีในปีเดียวกนัสาธารณสุขจงัหวดัเลยไดท้ าการศึกษาความชุกและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไมต้บั ในจงัหวดัเลยดว้ย (องัษณา ยศปัญญา, 2558)  ซ่ึงพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งติดเช้ือโรคพยาธิใบไมต้บัร้อยละ 15.63 
ซ่ึงเพ่ิมมากข้ึนกวา่รายงานจากสาธารณสุขจงัหวดัเลย เม่ือปี พ.ศ. 2547 ท่ีส ารวจการติดเช้ือหนอนพยาธิท่ีจงัหวดัเลยใน
ประชากรทั้งหมด 8,844 คน พบวา่เป็นพยาธิใบไมต้บัร้อยละ 5.80  แสดงใหเ้ห็นวา่ในช่วงเวลา 10 กวา่ปีท่ีผา่นมาถึงแม้
ประชาชนจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการป้องกนัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัไม่วา่จะเป็นจากอาสาสมคัรสาธารณสุข หรือ
ส่ืออ่ืน ๆ แต่ก็ยงัคงพบมีผูท่ี้ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัไม่ลดลงจากในอดีต และผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้
เร่ืองโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเร็งท่อน ้ าดีอยูใ่นระดบัต ่า (ร้อยละ 46.90) และมีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งในเร่ืองการกินยา
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เพ่ือป้องกนัการเกิดโรค และยารักษาโรคพยาธิใบไมต้บั และประชาชนยงัคงมีพฤติกรรมการบริโภคปลาน ้ าจืดแบบสุก 
ๆ ดิบ ๆ รวมไปถึงการมีโฮสตต์วักลางตามธรรมชาติในการท าใหว้งจรชีวติของพยาธิใบไมต้บัด าเนินต่อไปได ้

จากการส ารวจพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัของประชาชนท่ีเขา้รับการตรวจคดักรอง
พยาธิใบไมต้บั บา้นสองห้อง ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสินธ์ุ (ฉัตรลดา ดีพร้อม, 2561) และการตรวจคดั
กรองพยาธิใบไมต้บั ต าบลธงธานี อ าเถอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอด็ (ฉตัรลดา ดีพร้อม, 2561) ไดมี้การเสนอแนะวา่ ควรมี
การจดัการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองอาการและการติดต่อของโรคพยาธิใบไมต้บั รวมถึงการป้องกนัและ
การรักษาโรคพยาธิใบไมต้บั และควรมีการจดัโครงการหรือจดัอบรมเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนความรู้และทศันคติท่ีไม่
ถูกตอ้งในการบริโภคปลาน ้ าจืดแบบ สุก ๆ ดิบ ๆ เพ่ือสร้างความรู้และทศันคติท่ีดีท่ีถูกตอ้งในการบริโภคอาหารใหแ้ก่
ประชาชน เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ียงัมีความรู้เก่ียวกบัพยาธิใบไมต้บัในระดบัปานกลาง 

รายงานวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่ตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมาการรณรงคเ์พื่อควบคุมการติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บัซ่ึงเป็นพยาธิท่ีติดต่อโดยการบริโภคปลาน ้ าจืด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีประสิทธิภาพในการ
ลดอตัราการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัได ้เน่ืองจากยงัพบตวัอ่อนระยะติดต่อในโฮสตต์วักลางชนิดท่ี 2 ร่วมกบัพบผูติ้ดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บัเพ่ิมข้ึน ดังนั้น จึงควรมีการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคปลาท่ีถูกสุขลกัษณะ รวมไปถึงการเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความเส่ียงต่อ
การติดเช้ือพยาธิ เพราะยังคงพบว่ามีการแพร่ระบาดของตัวอ่อนระยะติดต่อในแหล่งน ้ าของพ้ืนท่ีในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพ่ือน าไปสู่การลดปัญหาของการเสียชีวติจากโรคมะเร็งท่อน ้ าดีต่อไป  
 
6. บทสรุป 

เน่ืองจากการติดเช้ือหนอนพยาธิยงัคงเป็นปัญหาส าคญัทางสาธารณสุขของประเทศไทย ซ่ึงจะบั่นทอน
สุขภาพของประชาชน ท าใหเ้กิดปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจทั้งของตนเองและประเทศชาติ การระบาดของเช้ือพยาธิใบไม้
ตบัและล าไสพ้บไดม้ากทุกภาคของประเทศไทยท่ีมีการสาธารณสุขท่ีไม่ดี และพบวา่พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคท่ียงั
ไม่ถูกสุขลกัษณะ การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัและล าไส้เป็นสาเหตุของโรคท่อทางเดินน ้ าดีหลายชนิด รวมทั้งโรคมะเร็ง
ท่อน ้ าดี ในประเทศไทยมีอุบติัการณ์ของโรคมะเร็งท่อน ้ าดีสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก โดยมีอตัราการตายกวา่ 80 คน 
ต่อวนั จงัหวดัเลยเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพบอุบติัการณ์การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัและ
ล าไส้ จากการส ารวจการติดเช้ือหนอนพยาธิของสาธารณสุขจงัหวดัเลยในปี พ.ศ. 2547 จงัหวดัเลยพบวา่มีการติดเช้ือ
พยาธิใบไมต้บัร้อยละ 5.80  งานวจิยัน้ีจึงท าการส ารวจและเปรียบเทียบความชุกของตวัอ่อนระยะเมตาเซอคาเรียในปลา
น ้ าจืดชนิดต่างๆท่ีพบในแม่น ้ าเลย  บริเวณบา้นธาตุ เทศบาลต าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ท าการนบัจ านวน
และแยกชนิดเมตาเซอคาเรียโดยดูจากลกัษณะรูปร่างของซีสต ์และตวัอ่อนท่ีอยูภ่ายใน  

จากการศึกษาพบวา่ปลาน ้ าจืด 8 ชนิดท่ีท าการศึกษามีระยะเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไมต้บั และ/หรือ พยาธิ
ใบไมล้ าไสข้นาดเลก็ วงศ ์Heterophyidae โดยพบอตัราการติดเช้ือพยาธิเท่ากบัร้อยละ 74.73  (139/186)  และมีความชุก
ของเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไมต้บัเท่ากบัร้อยละ 2.26 (90/3,984)  ขณะท่ีความชุกของเมตาเซอคาเรียของพยาธิ
ใบไมล้ าไสข้นาดเลก็เท่ากบัร้อยละ 33.06 (1,317/3,984) ผูว้จิยัพบความหนาแน่นของเมตาเซอคาเรียเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 
28.66 (2.33-202.36 เมตาเซอคาเรีย/ตวั)  โดยพบเมตาเซอคาเรียของ O. viverini มากท่ีสุดในปลา C. armatus (5.82 เมตา
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เซอคาเรีย/ตวั) พบเมตาเซอคาเรียของ H.  taichui มากท่ีสุดในปลา M.  marginatus (8.06  เมตาเซอคาเรีย/ตวั)  และเมตา
เซอคาเรียของ H.  pumilio  พบมากท่ีสุดในปลา C. armatus (22 เมตาเซอคาเรีย/ตวั) ซ่ึงจากการส ารวจน้ีสามารถรายงาน
ความชุกของเมตาเซอคาเรียในปลาน ้ าจืด ซ่ึงเป็น second intermediate host ท่ีส าคญัของพยาธิใบไมไ้ด ้และบ่งช้ีวา่ยงัมี
การแพร่ระบาดของพยาธิใบไมใ้นพ้ืนท่ีท่ีท าการส ารวจ ขอ้จ ากดัของการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ชนิดและจ านวนของปลาท่ี
ศึกษายงัมีจ านวนไม่มากนกั นอกจากน้ียงัไม่สามารถระบุจ านวนและชนิดของปลาท่ีตอ้งการน ามาศึกษาได ้เน่ืองจาก
ปลาบางชนิดพบมากในบางฤดูกาลเท่านั้น ไม่ไดพ้บตลอดทั้งปี และขอ้มูลความแตกต่างของการติดเช้ือพยาธิในแต่ละ
ฤดูกาลยงัไม่ชดัเจน เน่ืองจากระยะเวลาท่ีท าการศึกษาไม่เพียงพอท่ีจะให้ท าการศึกษาไดต้ลอดทั้งปีเพ่ือใหค้รอบคลุม
ทุกฤดูกาล 

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณส านกังานประมงลุ่มน ้าโขง อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการช่วยแยกชนิด
ของปลาน ้ าจืดท่ีใชใ้นการวจิยั 
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