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ความชุกของตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรีย
ในปลาวงศปลาตะเพียน อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
Prevalence of Trematode Metacercariae in Cyprinoid Fish
from Mae Lao District in Chiang Rai Province
พิสิษฐ สุนทราวิฑูร1* เกง เจียมกิจวัฒนา2 และ งามนิตย ราชกิจ2
บทคัดยอ
การศึกษาอัตราความชุกของตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรีย ในปลาวงศปลาตะเพียน โดยการ
เก็บตัวอยางปลามาจากตลาดทองถิ่นในเขตพื้นที่ อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ระหวางในชวงเดือนมกราคม–
เมษายน พ.ศ. 2556 จํานวนปลาทั้งหมด 267 ตัว 7 ชนิด นํามาตรวจหาตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรีย
โดยวิธีการผาตัดแยกอวัยวะและการกดทับระหวางแผนกระจก อัตราความชุกของตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตา
เซอรคาเรียในปลาวงศปลาตะเพียนทั้งหมดเทากับรอยละ 71.2 (190/267) สวนมากพบในปลาหนามหลัง (รอยละ
100) ปลาสรอยขาว (รอยละ 84.8) ปลาซา (รอยละ 77.4) ปลาตะเพียนขาว (รอยละ 62.8) ปลากระแห (รอยละ
48.3) ปลาสรอยนกเขา (รอยละ 26.7) และปลาสรอยเกล็ดถี่ (รอยละ 0.0) ตามลําดับ ชนิดของตัวออนพยาธิใบไม
ระยะเมตาเซอรคาเรียที่ตรวจพบวามีมากที่สุดคือ Haplorchis taichui รองมาคือ Haplorchoides spp. และตัว
ออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียที่ไมสามารถแยกชนิดได ตามลําดับ ปลาชนิ ดที่ตรวจพบวามีจํานวนความ
หนาแนนของการติ ดเชื้อตัวออนพยาธิ ใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียชนิด Haplorchis taichui มากที่สุ ดคือ ปลา
สรอยขาว คาเฉลี่ย 28.9 ตัวตอปลาหนึ่งตัว ผลการศึกษาแสดงวาการบริโภคปลาน้ําจืดแบบดิบทําใหมีความเสี่ยงสูง
ตอการติดเชื้อกลุม พยาธิใบไมที่สามารถติดตอจากปลาในจังหวัดเชียงราย
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ABSTRACT
A study of prevalence rate of trematode metacercariae was determined in cyprinoid fish
collected from local markets, Mae Lao District, Chiang Rai Province from January to April 2013. A
total of 267 freshwater fish of 7 species were examined by dissection and compression
techniques. The overall prevalence rate of metacercariae in cyprinoid fish was 71.2% (190/267),
predominantly in Mystacoleucus marginatus (100%), Henicorhynchus siamensis (84.8%),
Labiobarbus siamensis (77.4%), Barbonymus gonionotus (62.8%), Barbonymus schwanenfeldii
(48.3%), Osteochilus vittatus (26.7%) and Thynnichthys thynnoides (0.0%), respectively.
Haplorchis taichui metacercariae was found in the highest number followed by Haplorchoides
spp. and unidentified species of metacercariae, respectively. The highest intensity of Haplorchis
taichui metacercariae infection in Henicorhynchus siamensis was 28.9. These results indicate that
eating raw freshwater fish represents a high risk for acquiring fishborne zoonotic trematode
infection in Chiang Rai Province.
คําสําคัญ: ความชุก พยาธิใบไม เมตาเซอรคาเรีย ปลาวงศปลาตะเพียน จังหวัดเชียงราย
Keywords: Prevalence, Trematode, Metacercariae, Cyprinoid fish, Chiang Rai Province

บทนํา
โรคติดเชื้อพยาธิใบไมยังคงเปนปญหาสําคัญ
ทางดานสาธารณสุ ขของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ ม
พยาธิ ใ บไม ที่ ส ามารถติ ด ต อ จากปลา (fish-borne
trematode) โดยเมื่ อป ค.ศ. 1995 องคการอนามั ย
โลกได ประมาณวามีผูติดเชื้อพยาธิกลุ มนี้มากกวา 18
ลานคน แตทั่วโลกรวมทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวคาดวา
มีจํานวนคนที่มีความเสี่ ยงตอการติ ดเชื้อมากกวา 500
ลานคน (Chai et al., 2005) สําหรับประเทศไทยสวน
ใหญมั กพบโรคติด เชื้อพยาธิใ บไมใ นประชาชนที่อาศั ย
อ ยู ใ น เ ข ต พื้ น ที่ ท า ง ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉีย งเหนือของประเทศ พยาธิใบไมที่สําคั ญ
ในกลุ ม นี้ ได แ ก พยาธิ ใ บไม ตั บ (liver flukes) และ
พยาธิ ใ บไม ลํ า ไส ข นาดเล็ ก (minute intestinal
flukes) โดยทั้ ง พยาธิ ใ บไม ตั บ และลํ าไส มี วงจรชี วิต ที่
คลายคลึงกันคือ จําเปนตองมีหอยน้ําจืดและปลาน้ําจืด

เปนโฮสตกึ่งกลาง (intermediate host) ชนิดที่หนึ่ง
และชนิดที่สองตามลําดับ ซึ่งภายในตัวปลาน้ําจืดอาจมี
ตัวออนพยาธิใ บไมระยะติดต อ (infective stage) ที่
สามารถกอโรคในคนและสัต ว อื่น ๆ ได ที่ เ รีย กว า ตั ว
อ อนระยะเมตาเซอร ค าเรี ย (metacercaria) สาเหตุ
หลักของการติดเชื้อพยาธิใบไมเขาสูภายในรางกาย คือ
การนําปลาน้ําจืดที่มีตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอร
คาเรี ยที่อาศัย อยูในตัวเมื่อนํ าปลามารั บประทานแบบ
ดิบหรือปรุงไมสุก เชน ปลารา ปลาสม กอยปลา และ
ลาบปลาทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้อเขาสูรางกาย จากการ
สํ ารวจการแพร ร ะบาดของตั ว อ อนพยาธิ ใ บไม ร ะยะ
เมตาเซอรคาเรีย ในปลาน้ํ าจืด หลายชนิ ดจากแหลงน้ํ า
ต าง ๆ นั้ นพ บ ว าป ล า น้ํ าจื ด วง ศ ป ล าต ะ เ พี ย น
(Cyprinoid fish) มีตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอร
คาเรี ย อยู ใ นตั ว ปลาจํ า นวนมากกว า ปลากลุ ม อื่ น ๆ
(Sukontason et al., 1999; Wongsawad et al.,
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2000; Kumchoo1 et al., 2005; Nithikathkul and
Wongsawad, 2008) โดยอํ า เภอแม ล าว จั ง หวั ด
เชียงราย มีเขตพื้นที่มีแมน้ําลาวไดไหลผานถึง 4 ตําบล
จาก 5 ตําบล ได แก ตําบลดงมะดะ ตําบลจอมหมอก
แกว ตําบลปากอดํา และตําบลบัวสลี นอกจากนั้นยังมี
แหลงน้ําธรรมชาติอีกมากมายที่เปนที่อยูอาศัยของปลา
น้ําจืดหลายชนิด เมื่อประชาชนนํามารับประทานแบบ
ไม ถู กสุ ข ลั กษณะนั้ นก็ มี โ อกาสเสี่ ย งต อการติ ด เชื้ อตั ว
ออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียได
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป นการศึ กษาเกี่ ย วกั บ อั ต รา
ความชุกของตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรี ย
ในปลาวงศป ลาตะเพียน ที่จับ มาจากแมน้ําลาวในเขต
พื้นที่ อําเภอแมล าว จั งหวั ดเชี ยงราย เพื่ อนําผลจาก
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ม าเป น ข อ มู ล พื้ น ฐานสํ า หรั บ
หน ว ยงานทางด า นสาธารณสุ ข สํ า หรั บ นํ า ไปใช เ ป น
แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาโรคติดเชื้อพยาธิ
ในเขตพื้นที่ตอไป

วิธดี ําเนินการวิจัย
เก็ บ ตั ว อย า งปลาในวงศ ป ลาตะเพี ย นจาก
ชาวประมงพื้นบานที่นํามาขายภายในตลาดทองถิ่นของ
เขตพื้ นที่ อํ าเภอแม ล าว จั ง หวั ด เชี ย งราย ระหว า ง
ในชวงเดือนมกราคม–เมษายน พ.ศ. 2556 โดยปลาที่
ยังมีชีวิตอยูจะนํามาใสในถัง ที่มีเครื่องเติ มอากาศ (air
pump) สวนปลาที่ตายแลวจะทําการเก็บในกลองโฟม
เพื่อแชในน้ําแข็งแลวนํามาตรวจหาตัวอ อนพยาธิใบไม
ระยะเมตาเซอร ค าเรี ย ที่ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารกายวิ ภ าค
ศาสตรและสรีรวิทยา วิทยาลัยเชียงราย
วิธีตรวจตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย
ทําการคั ดแยกและจํ าแนกชนิดของปลาโดย
พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ นําปลาที่ จําแนก
ชนิดแลวมาตรวจหาตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอร
คาเรีย โดยนําปลาแตละตัวมาตรวจดวยวิธี dissection
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techniques ซึ่ ง แยกอวั ย วะส วนต าง ๆ คื อ ครี บ หลั ง
ครีบอก ครีบทอง ครีบหาง ครีบกน เกล็ด และหัว แยก
ใส ใ นน้ํ ากลั่ นในจานเพาะเชื้ อ (petri dish) ส ว น
กล ามเนื้ อนํ ามาตรวจโดยวิธี compress technique
(Vichasri et al., 1982; Sayasone et al., 2007) นํา
กลามเนื้อมากดทับระหวางแผนกระจกแลวนํามาสองดู
ด ว ยกล อ งจุ ล ทรรศน stereomicroscope และ
compound microscope ตามลําดับ เพื่อหาปริมาณ
และแยกชนิด ของตั วออนพยาธิ ใบไม ระยะเมตาเซอร
คาเรี ย ตามเอกสารของ Pearson and Ow-Yang
(1982) และ Scholz et al. (1991)

ผลการวิเคราะห
ปลาวงศปลาตะเพียนที่นํามาตรวจหาตัวออน
พยาธิ ใบไม ระยะเมตาเซอรค าเรีย จํ าแนกออกเปน 7
ช นิ ด คื อ ป ล า ห นามห ลั ง
(Mystacoleucus
marginatus) ปลาสร อ ยขาว (Henicorhynchus
siamensis) ปลาซา (Labiobarbus siamensis) ปลา
ตะเพี ย นขาว (Barbonymus gonionotus) ปลา
กระแห (Barbonymus schwanenfeldii) ปลาสรอย
นกเขา (Osteochilus vittatus) และปลาสรอยเกล็ดถี่
(Thynnichthys thynnoides) พบปลาที่ ติ ด เชื้ อตั ว
ออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียมีจํานวนทั้งหมด
190 ตัว จาก 267 ตัว ดังนั้นอัตราความชุกของการติด
เชื้อเฉลี่ยรวมทั้งหมดรอยละ 71.2 ผลการศึกษาครั้งนี้
พบจํ านวนตั วอ อนพยาธิ ใ บไม ร ะยะเมตาเซอร ค าเรี ย
ทั้ง หมด 5,388 ตั ว คาเฉลี่ ย 20.2 ตั วต อปลาหนึ่ง ตั ว
ชนิดของปลาที่ต รวจพบการติด เชื้อตัวออนพยาธิใบไม
ระยะเมตาเซอรคาเรียมีอยู 6 ชนิด ซึ่งปลาแตละชนิดมี
อัตราความชุกของการติดเชื้อ ดังนี้ ปลาหนามหลังรอย
ละ 100 (58/58) ปลาสรอยขาวรอยละ 84.8 (39/46)
ปลาซารอยละ 77.4 (48/62) ปลาตะเพียนขาวรอยละ
62.8 (27/43) ปลากระแหรอยละ 48.3 (14/29) และ
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ปลาสรอยนกเขารอยละ 26.7 (4/15) ตามลําดับ สวน
ปลาสร อยเกล็ดถี่ไ มพบตั วออนพยาธิ ใบไม ระยะเมตาเซอรคาเรีย (ตารางที่ 1)
ชนิ ดของตัวออนพยาธิใ บไมร ะยะเมตาเซอร
คาเรีย ที่ต รวจพบในปลาและสามารถแยกชนิด ได จาก
การศึ กษาครั้ ง นี้ ได แ ก Haplorchis taichui และ
Haplorchoides spp. โดยตัวออนพยาธิ ใบไมร ะยะ
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เมตาเซอร ค าเรี ย ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ Haplorchis
taichui จํานวน 3,307 ตัว คาเฉลี่ย 12.4 ตัวตอปลา
หนึ่งตัว รองมาได แก Haplorchoides spp. จํานวน
2,056 ตัว คาเฉลี่ย 7.7 ตัวตอปลาหนึ่งตัว และตัวออน
พยาธิ ใบไม ระยะเมตาเซอรคาเรีย ที่ไ มสามารถจํ าแนก
ชนิดไดจํานวน 25 ตัว คาเฉลี่ย 0.1 ตัวตอปลาหนึ่งตัว

ตารางที่ 1 ความชุกของตัวออนพยาธิ ใบไมร ะยะเมตาเซอร คาเรีย ในวงศ ปลาตะเพีย น อําเภอแมล าว จัง หวั ด
เชียงราย
Fish species
Mystacoleucus marginatus
(ปลาหนามหลัง)
Barbonymus gonionotus
(ปลาตะเพียนขาว)
Barbonymus schwanenfeldii
(ปลากระแห)
Henicorhynchus siamensis
(ปลาสรอยขาว)
Labiobarbus siamensis
(ปลาซา)
Osteochilus vittatus
(ปลาสรอยนกเขา)
Thynnichthys thynnoides
(ปลาสรอยเกล็ดถี)่
Total

No. of infected/ examined
(%prevalence)

No. of metacercariae isolated
(mean of metacercariae per fish)
Ht
Hap
Us

Total

58/58(100)

678(11.7)

1,131(19.5)

5(0.1)

1,814(31.1)

27/43(62.8)

267(6.2)

93(2.2)

0(0.0)

360(8.4)

14/29(48.3)

78(2.7)

32(1.1)

4(0.1)

114(3.9)

39/46(84.8)

1,329(28.9)

157(3.4)

7(0.2)

1,493(32.5)

48/62(77.4)

942(15.2)

579(9.3)

8(0.1)

1,529(24.7)

4/15(26.7)

13(0.9)

64(4.3)

0(0.0)

77(5.1)

0/15(0.0)

0(0.0)

0(0.0)

0(0.0)

0(0.0)

190/267(71.2)

3,307(12.4)

2,056(7.7)

25(0.1)

5,388(20.2)

หมายเหตุ: Ht=Haplorchis taichui, Hap= Haplorchoides spp. Us = Unidentified species

สรุปและวิจารณ
ผลจากการศึก ษาความชุกของตั วอ อนพยาธิ
ใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียในปลาวงศปลาตะเพียนจาก
อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย พบตัวออนพยาธิใบไม
ระยะเมตาเซอร ค าเรี ย 2 ชนิ ด คื อ Haplorchis
taichui และ Haplorchoides spp. ในปลา 6 ชนิด
ได แก ปลาหนามหลัง ปลาซ า ปลาสร อยขาว ปลา
ตะเพี ย นขาว ปลากระแห และปลาสร อยนกเขา ซึ่ ง

สอดคล อ งกั บ Nithikathkul and Wongsawad
(2008a) รายงานวา จั งหวัด เชีย งรายพบตัวออนพยาธิ
ใบไม ร ะยะเมตาเซอร ค าเรี ย อยู 2 ชนิ ด เท านั้ น คื อ
Haplorchis taichui และ Haplorchoides spp. ใน
ปลา 5 ชนิด ไดแก ปลาหนามหลัง ปลาซา ปลาสรอย
ขาว ปลาตะเพียนทอง และปลาหมอไทย นอกจากนั้น
สอดคลองกับหลายงานวิจัยที่รายงานพบตัวออนระยะ
เมตาเซอร ค าเรี ย ทั้ ง 2 ชนิ ด นี้ ใ น ปลาหนามหลั ง
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(Wongsawad et al., 2000; Kumchoo et al.,
2005; Nithikathkul and Wongsawad, 2008b;
Saenphet et al., 2008) ปลาซา (Kumchoo et al.,
2005; Nithikathkul and Wongsawad, 2008b;
Saenphet et al., 2008; Noikong et al., 2011)
ปลาสร อ ยขาว (Kumchoo et al., 2005;
Nithikathkul and Wongsawad, 2008b; Chuboon
et al., 2009; Saenphet et al., 2008; Noikong et
al., 2011; Wongsawad and Wongsawad 2011)
ปลาตะเพี ย นขาว (Kumchoo et al., 2005;
Nithikathkul and Wongsawad, 2008b; Saenphet
et al., 2008; Noikong et al., 2011) ปลาสรอย
นกเขา (Nithikathkul and Wongsawad, 2008b; วัช
ริยา, 2554; Noikong et al., 2011) และที่พบในปลา
กระแห (Kumchoo et al., 2005; Saenphet et. al.,
2008; Noikong et al., 2011) การศึกษาครั้งนี้ปลาที่
ตรวจไม พบตั วอ อนพยาธิใ บไมร ะยะเมตาเซอรค าเรี ย
คื อ ปลาสร อยเกล็ ด ถี่ ซึ่ ง แตกต างจากการศึ กษาของ
Sukontason et al., (1999) ที่รายงานวาจัง หวั ด
เชียงใหมพบตั วออนพยาธิใ บไมระยะเมตาเซอรคาเรี ย
ในปลาสรอยเกล็ ดถี่ มากที่ สุ ดเมื่อเที ยบกับ ปลาในวงศ
ปลาตะเพียนดวยกันที่นํามาตรวจ
ตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียที่พบ
สวนใหญใ นการศึ กษาครั้ งนี้ คือ Haplorchis taichui
สอดคลองกั บการศึกษาของ Sukontason et al.
(1999), Kumchoo et al. (2005), Nithikathkul and
Wongsawad (2008b) รายงานพบวาจังหวัดเชียงใหม
พบ ตั วอ อนพ ย าธิ ใ บ ไม ร ะ ยะ เ มต าเ ซอร คาเ รี ย
Haplorchis taichui มากที่สุดในปลาวงศปลาตะเพียน
ซึ่งพยาธิชนิดนีเ้ ปนพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็กที่สามารถ
ก อโรคในคนได (Radomyos, 1998) ส ว นจั ง หวั ด
เชี ย งราย พบว ามี ร ายงานการศึ กษาของ พิ สิ ษฐ แ ละ
คณะ (2556) ไดศึกษาความชุกของการติ ดเชื้อปรสิ ต
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ลําไสในกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เขต
เทศบาลตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย เปน
พื้นที่มีอาณาเขตติดตอกับ อําเภอแมลาว ผลการศึกษา
พบวาเชื้อที่ตรวจพบมากที่สุดคือ พยาธิใบไมลําไสขนาด
เล็ก รอยละ 13.8 โดยคาดการณไดวาในพื้นที่จังหวั ด
เชีย งรายอาจมี ประชาชนติด เชื้ อพยาธิ ใบไม ขนาดเล็ ก
ชนิด Haplorchis taichui ไดมากกวาพยาธิใบไมชนิด
อื่นๆ เมื่อนําปลาน้ําจืดมาบริโภคแบบดิบๆ
สวนพยาธิ Haplorchoides spp. ไมสามารถ
ก อโรคในคนได โ ดยตั วแก ข องพยาธิ ช นิ ด นี้ เ ป นปรสิ ต
อ า ศั ย อ ยู ใ น ลํ า ไ ส ข อ ง ก ลุ ม ป ล า ดุ ก ( Catfish)
(Shameem and Madhavi, 1988) ซึ่งพยาธิชนิดนี้พบ
มากในปลาหนามหลั ง เช น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ
Kumchoo et al. (2005) ผลการศึกษาครั้งนี้ไมพบตัว
ออนพยาธิใ บไมร ะยะเมตาเซอร คาเรี ย ของพยาธิ ใบไม
ตั บ Opisthorchis viverrini ซึ่ ง แตกต า งกั บ
Sukontason et al. (1999) ที่ ร ายงานว าจั ง หวั ด
เชียงใหมพบตั วออนพยาธิใ บไมระยะเมตาเซอรคาเรี ย
Opisthorchis viverrini ในปลาตะเพียนขาวและปลา
สรอยเกล็ดถี่ วัชริยา (2554) รายงานพบตัวออนพยาธิ
ใบไมระยะเมตาเซอรค าเรีย Opisthorchis viverrini
ในปลาตะเพียนขาวจากการสํารวจชนิดของปลาที่นํามา
ตรวจหาตัวออนพยาธิใบไม ระยะเมตาเซอรคาเรียจาก
บางท องที่ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยการแพร
ระบาดของตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียใน
แตละทองที่ นั้นอาจมีค วามแตกต างกัน ซึ่ง พบวาความ
ชุกของการติด เชื้ อในปลาน้ําจื ดอาจขึ้ นอยู กับ ปริม าณ
น้ําฝนที่ตกลงมา ซึ่งชวงที่มีปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมามาก
นั้นสามารถตรวจพบตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอร
คาเรียได จํานวนมากตามไปดวย (Wiwanitkit, 2005)
นอกจากนั้ น การแพร ร ะบาดของตั วอ อนพยาธิ ใ บไม
ระยะเมตาเซอรคาเรีย ยังอาจขึ้นอยูกับชนิดและจํานวน
ของหอยน้ําจืดและพันธุปลาน้ําจืดที่อาศัยอยูรวมกันใน

งานวิจัย
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แหลงน้ํา เพราะทั้งสองชนิดเปนโฮสตกึ่งกลางที่สําคัญที่
ทําใหวงจรชีวิตของพยาธิใบไมครบสมบูรณ โดยในแต
ละพื้นที่นั้นอาจมีความแตกตางกัน
ดั ง นั้ น การศึ กษาอั ต ราความชุ ก ของตั วอ อ น
พยาธิ ใ บไม ร ะยะเมตาเซอร ค าเรี ย ของพยาธิ ใ บไม ใ น
พื้นที่แตกตางกันของแตละภูมิภาคของประเทศไทย ทํา
ใหสามารถทราบสถานการณความเสี่ยงตอการเกิดโรค
พยาธิ ใบไมของประชาชนในพื้นที่ และนอกจากนั้นยั ง
นํ า ผลที่ ไ ด ไ ปใช เ ป น ข อ มู ล พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ในการ
วางแผนรณรงค ปองกั นโรคติ ดเชื้อพยาธิ ใบไม ในพื้นที่
ตอไป
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