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บทคัดยอ 

 ความสัมพันธของเพศ ขนาด และแหลงอาศัยตอการติดเช้ือพยาธิใบไมปอดในปูนา Esanthelphusa sp. ยังไมเปนที่ทราบแน

ชัด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพศ ขนาด และระดับน้ําของแหลงอาศัยท่ีสงผลตอการติดเมตาเซอคาเรียใน

ตัวอยางปูนาที่ไดจากทุงนาขาวหมูบานแขมเจริญ อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เก็บตัวอยางระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 

ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ผลการศึกษาพบเมตาเซอคาเรียของ Paragonimus sp. พบปูนาที่ติดเชื้อจํานวน 116 ตัว จากทั้งหมด 

270 ตัว มีความชุกรอยละ 42.96 คา intensity เทากับ 11.53 การติดเช้ือในปูนาเพศผูสูงกวาเพศเมียโดยมีความชุกรอยละ 45.26 และ 

40.60 และคา intensity เทากับ 9.92 และ 13.37 ตามลําดับ พบความแตกตางการติดเชื้อในปูนาที่มีขนาดแตกตางกัน โดยปูนาที่มี

ขนาด 2.00-3.00, 3.01-4.00 และ 4.01-6.00 เซนติเมตร มีความชุกรอยละ 58.82, 42.86 และ 33.61 และมีคา intensity เทากับ 

4.70, 10.58 และ 14.80 ตามลําดับ พบความแตกตางการติดเชื้อในปูนาที่มีแหลงอาศัยแตกตางกัน โดยตัวอยางปูนาที่ไดจากแหลง

อาศัยที่มีน้ําท่ีผิวดิน แหลงอาศัยที่ไมมีน้ําผิวดินแตมีน้ําใตดิน และแหลงอาศัยที่ไมมีน้ําทั้งผิวดินและใตดินมีความชุก รอยละ 34.44, 

45.56 และ 48.89 คา intensity เทากับ 21.10, 13.02 และ 3.39 ตามลําดับ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของการพบ

เมตาเซอคาเรียในปูนาที่มีเพศ ขนาด และแหลงท่ีอยูอาศัยแตกตางกันจากการทดสอบดวยสถิติ Chi-square ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตเพ่ือออกแบบการทดลองในการทดสอบหาปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอการติดเช้ือปรสิตในโฮสตกึ่งกลางตัวที่สอง

ของพยาธิใบไมปอดตอไป 
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ABSTRACT 

 The relationship of infection factors of lung fluke in rice field crabs, Esanthelphusa sp. is still not clear. 

Therefore this study aims to investigate the influence of genders, sizes and habitats on prevalence of fluke 

metacercaria in rice field crabs which were collected from rice field located at Khamcharoen Village, Detudom 

District, Ubonratchathani Province. All samples were collected during July 2013 to June 2014. All detected 

metacercariae were classified as Paragonimus sp. 116 from total 270 crabs were infected with a total prevalence 

of 42.96% and with an intensity of 4.95. The infection was higher in male than in female with prevalence of 45.26 

and 40.60% and with intensity of 4.47 and 5.43, respectively. The infection was associated to crab size, the 

prevalence of metacercariae in crab size of 2.00-3.00, 3.01-4.00 and 4.01-6.00 cm. were 8.82, 42.86 and 33.6%, 

respectively, and with intensity of 2.76, 4.53 and 4.97, respectively. The dissimilarity of infection was found in 

crabs collected from different habitats. The prevalence of metacercariae in crab that collected from habitat with 

surface water, groundwater but no surface water and no water in both surface and ground were 34.44, 45.56 and 

48.89%, with intensity of 7.27, 5.93 and 1.66, respectively. No statically significant difference of finding 

metacercaria in crabs with different sex, size and habitat by using Chi-square test. The data from this study can be 

applied to design experiments for studying factors that influence parasite infection in the second intermediate 

host of lung fluke. 
 

คําสําคัญ: ปูนา  Esanthelphusa sp.  พยาธิใบไมในปอด  เมตาเซอคาเรีย  ความชุก  เพศ  ขนาด  แหลงอาศัย 

Keywords: Rice-field crab, Esanthelphusa sp., Paragonimus sp., Metacercariae, Prevalence, Sex, Size, Habitat 
 

บทนํา 

 ปูน้ําจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบงออกเปน 4 

กลุม คือ ปูนา ปูลําหวย ปูปา และปูน้ําตก ปูน้ําจืดสวนใหญมี

บทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยเนื่องจากเปนแหลง

อาหารที่สามารถหาไดงายโดยเฉพาะปูนา (สัญญา, 2546)  

ปูน้ําจืดเปนโฮสตของระยะติดตอปรสิตหลายชนิด โดยเฉพาะ

พยาธิใบไมในปอด Paragonimus spp. ซึ่งทําใหเกิดโรคพยาธิ

ใบไมในปอดในคนและสัตว ปจจุบันพบการติดเชื้อพยาธิใบไมใน

ปอดในประชากรทั่วโลกประมาณ 23 ลานคน (Fischer and 

Weil, 2015) และราว 293 ลานคนที่มีภาวะเสี่ยงตอการติดเช้ือ 

(Keiser and Utzinger, 2005) การติดเชื้อปรสิตจากปูนานั้น

สวนใหญเกิดจากการบริโภคปูนาดิบหรือปรุงไมสุก ตัวออนใน

ระยะติดตอจะออกจากถุงหุม (cyst) แลวไปอาศัยในปอดและ

กอใหเกิดโรคพยาธิใบไมปอดในคนและสัตวเลี้ยง แมวาในปจจุบัน

โรคพยาธิใบไมในปอดในประเทศไทยนั้นมีอุบัติการณไมสูงมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับ 20 ปที่แลวแตก็ยังคงพบอุบัติการณของโรคน้ี

อยู การศึกษาของ Yoonuan และคณะ (2008) พบระยะติดตอ

พยาธิ P. heterotremus ในปูภูเขา Larnaudia larnaudii มี

ความชุกเพ่ิมขึ้น โดยการศึกษาในป ค.ศ.1984-1985 พบความชุก

ที่รอยละ 21.0 และเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 35.9 ในป ค.ศ.2005 ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาระยะติดตอของพยาธิชนิดนี้ยังคงมีการระบาดอยู

ในโฮสตก่ึงกลางตัวท่ี 2 ดังนั้นการเฝาระวังและติดตามโรคนี้จึงยัง

มีความจําเปนโดยเฉพาะการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางโฮสต

ก่ึงกลางกับปรสิตเพื่อใหเกิดความเขาใจวัฏจักรชีวิตของพยาธิ

อยางถองแทแลวสามารถนํามาประยุกตใชในการควบคุมหรือ

ตัดวฏัจักรชีวิตกอนที่จะเขาสูโฮสตสุดทาย 

 ในประเทศไทยพบวาโรคพยาธิใบไมในปอดในคนสวน

ใหญเกิดจากพยาธิใบไม P. heterotremus และ P. wester-

mani สวนในสัตว เชน แมว สุนัข และลิง สวนใหญเกิดจาก  

P. bangkokensis, P. harinasutai, P. macrorchis และ  

P. siamensis (Miyazaki, 1974) นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบ 

P. pseudoheterotremus ในประเทศไทยเมื่อไมนานมานี้ 

(Waikagul, 2007) ระยะติดตอของพยาธิจะพบอาศัยอยูในโฮสต

ก่ึงกลางตัวที่  2 เชน ปูนา ปูภูเขา กุงน้ําจืดกามโต เปนตน 

การศึกษาในปูน้ําจืด Potamon lipkei ที่พบในเมืองเวียงจันทน 

ประเทศลาวพบความชุกการติดเชื้อระยะติดตอของพยาธิใบไม
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ปอด P. harinasutai, P. heterotremus, P. paishuihoensis 

และ P. bangkokensis ที่รอยละ 88.8, 55.5, 77.7 และ 22.2 

ตามลําดับ (Habe et al., 2013) รายงานที่ประเทศญี่ปุนพบ

ความชุกการติดเชื้อระยะเมตาเซอคาเรียของพยาธิ P. miyazaki 

รอยละ 42 ในปูน้ํ าจืด Geothelphusa dehaani ที่ ไดจาก 

Kawane, Shizuoka (Sugiyama et al., 2013) การตรวจ

ตัวอยางกุงนํ้าจืด Cambaroides similis ที่ประเทศเกาหลีพบ

ความชุกการติดเช้ือระยะติดตอพยาธิ P.westermani ที่รอยละ 

32.3 (Kim et al., 2009) 

 จากรายงานวิจัยที่กลาวมาขางตนแสดงให เห็นวา

การศึกษาในเชิงระบาดวิทยาของเช้ือยังคงมีความสําคัญเพื่อให

ทราบขอมูลท่ีสามารถนํามาเปนแนวทางในการปองกันและ

ควบคุมการติดเช้ือพยาธิใบไมปอดในคนและสัตวเลี้ยง แตอยางไร

ก็ตามยังไมมีรายงานวิจัยที่ศึกษาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการติด

เชื้อปรสิตชนิดนี้ในโฮสตก่ึงกลางตัวที่ 2 จากการวิจัยกอนหนาน้ี

พบวาอุบัติการณการพบปรสิตในปูนามีความแตกตางกันตาม

ชวงเวลาการเก็บตัวอยาง  โดยพบวาการติดเชื้อปรสิตของปูนาใน

เดือนตุลาคมมี อุบัติการณที่สูงกวาเดือนกรกฎาคมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติเนื่องจากในเดือนตุลาคมเปนชวงปลายฤดูฝน 

ยังมีน้ําผิวดินในปริมาณมากในชวงดังกลาวมีหอยที่เปนโฮสต

ก่ึงกลางตัวท่ี 1 ซึ่งเปนแหลงเพ่ิมจํานวนของเซอคาเรียอีกทั้งนํ้ายัง

เปนตัวแปรที่ทําใหเซอคาเรียวายน้ําเขาไปหาปูนาได (ศรีสมร, 

2554) และจากการศึกษาความชุกการติดเชื้อพยาธิใบไมปอด  

P. heterotremus ระยะติดตอในปูภูเขา L. larnaudii โดยเก็บ

ตัวอยางระหวางเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1985 - กุมภาพันธ ค.ศ. 

1986 พบความชุกของการติดเ ช้ือต่ําในชวงฤดูฝนคือเดือน

มิถุนายน-สิงหาคม ความชุกการติดเชื้อเริ่มเ พ่ิมขึ้นในเดือน

กันยายนและมีความชุกมากท่ีสุดในชวงเดือนธันวาคมและ

มกราคม (Upatham et al., 1995) จึงอาจเปนไปไดวาระดับนํ้า

ที่เปนแหลงอาศัยของปูนั้นอาจเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการเขา

โฮสตของปรสิต สวนการศึกษาเพศและขนาดของปูนาที่สงผลตอ

ความชุกการติดเชื้อระยะเมตาเซอคาเรียในปูยังไมมีรายงานที่

ชัดเจน การศึกษาของเพ็ญนภาและภาณุพงศ (2555) พบวาปูนา

เพศผูมีความชุกการติดเช้ือระยะเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไม

ปอด P. siamensis มากกวาปูนาเพศเมีย (รอยละ 94.2 และ 

รอยละ 89.2 ตามลําดับ) โดยเปนการเก็บตัวอยางปูนาจากตลาด

สด ซึ่งเปนปูนาตางสกุลกับการศึกษาครั้งนี้ สวนการศึกษาใน

โฮสตและพยาธิชนิดอ่ืนนั้นมีบางงานวิจัยท่ีพบวาเพศของโฮสตมี

ความสัมพันธกับความชุกของการติดเชื้อ (Gonzalez and 

Hamann, 2012) สวนบางงานวิจัยไมพบความแตกตางของความ

ชุกการติดเชื้อระหวางโฮสตเพศผูและเพศเมีย (Dare and 

Forbes, 2009) 

 ในปจจุบันยังไมมีรายงานการศึกษาขนาดของปูนาที่

สงผลตอความชุกการติดเช้ือพยาธิใบไมปอด แตความรูท่ีไดจาก

งานวิจัยในปรสิตชนิดอ่ืน ๆ ทําใหทราบวาขนาดของโฮสต

สามารถแปรผันไดทั้งโดยตรงและผกผันกับความชุกของการติด

เชื้อปรสิต โฮสตท่ีมีขนาดใหญเนื่องจากมีอายุมากอาจพบอัตรา

การติดเช้ือสูงท้ังนี้อาจเนื่องจากมีโอกาสสัมผัสกับปรสิตเปน

เวลานาน (Sanchis et al., 2000) แตอยางไรก็ตามความชุกของ

การติดเชื้ออาจลดลงเมื่อโฮสต ไดสัมผัสกับปรสิตนานขึ้น 

เนื่องจากโฮสตที่ตัวเล็กหรือออนแออาจมีความทนทานตอเชื้อ

ปรสิตไดนอยจึงทําใหตายไปกอนท่ีจะเจริญเปนตัวเต็มวัย 

ประชากรที่มีขนาดใหญและแข็งแรงเทานั้นที่เหลือรอด (Tinsley 

et al., 2011)  

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความชุกการ

ติดเช้ือพยาธิใบไมปอดระยะเมตาเซอคาเรียในปูนาที่มีเพศ ขนาด 

และแหลงอาศัยแตกตางกันขอมูลท่ีไดสามารถใชเปนขอมูล

ระบาดวิทยาสําหรับการควบคุมและปองกันการติดเชื้อพยาธิ 

รวมท้ังยังสามารถใชเปนขอมูลในออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษา

ปจ จัย ท่ีสงผลตอการเขา โฮสตกึ่ งกลางตัวที่  2 ของพยาธิ

Paragonimus spp. ตอไป  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การเก็บตวัอยาง 

 เก็บตัวอยางปูนาจากแหลงธรรมชาติในพื้นที่เดียวกัน

โดยการจับจากหนาดินและขุดจากรู ในชวงท่ีมีระดับน้ําของแหลง

อาศัยแตกตางกันไดแก แหลงอาศัยที่มีน้ําผิวดิน (กรกฎาคม  

สิงหาคม  กันยายน) แหลงอาศัยท่ีไมมีน้ําผิวดินแตมีน้ําใตดิน 

(พฤษภาคม  มิถุนายน  ตุลาคม) และแหลงอาศัยที่ไมมีน้ําทั้งผิว

ดินและใตดิน (ธันวาคม  มกราคม  กุมภาพันธ) เก็บตัวอยางปูนา

โดยวิธีสุมตัวอยางแหลงอาศัยละ 90 ตัวจากทุงนาขาว หมูบาน

แขมเจริญ อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทําการเก็บ

ตัวอยางเดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ทําการวัดขนาดปูโดยวัดความกวาง
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ของกระดองและแบงขนาดออกเปน 3 ขนาด ไดแก 2.00-3.00, 

3.01-4.00 และ 4.01-6.00 เซนติเมตร 

การตรวจปรสิต 

 ตรวจหาพยาธิใบไมปอดระยะเมตาเซอคาเรียในปูนา

ดวยวิธี Compress method โดยแยกตรวจตามอวัยวะ ไดแก 

เหงือก มันปู (Hepatopancreas) และลําไส โดยนําชิ้นสวนที่

ทําการศึกษาวางบนสไลด หยดน้ําเกลือ 0.85% จํานวน 1-2 หยด 

แลวนําแผนสไลดอีกแผนมากดทับใหช้ินเนื้อกระจายมากที่สุด 

ตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน นับจํานวนปรสิตบนแผนสไลดโดย

การนับทั้งหมด (Total count) จําแนกปรสิตโดยอางอิงจากเดชา 

(2540) 

การวิเคราะหผล 

 รายงานการพบปรสิตโดยการคํานวณหาคารอยละ

ความชุกและคา Intensity จากสมการ 

 
 เปรียบเทียบการพบเมตาเซอคาเรียในแตละปจจัยที่

ทําการศึกษา ไดแก เพศ ขนาด และแหลงอาศัยโดยใชสถิติ Chi-

square test และวิเคราะหความสัมพันธของขนาดปูนากับ

จํานวนปรสิตที่พบโดยใชสถิติ Pearson correlation กําหนดคา

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่คา P<0.05 สถิติทั้งหมด

วิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS 16.0 
 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการติดเชื้อพยาธิใบไมปอดระยะเมตา-

เซอคาเรียในตัวอยางปูนาที่ไดจากทุงนาขาวบริเวณหมูบานแขม

เจริญ อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บตัวอยาง

ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2557 โดยวิธีการสุมเก็บตัวอยางจากแหลงอาศัยที่มีระดับน้ํา

แตกตางกัน ประกอบดวยแหลงอาศัยที่มีน้ําบนผิวดิน แหลงอาศัย

ที่ไมมีน้ําผิวดินแตมีน้ําใตดิน และแหลงอาศัยที่ไมมีน้ําทั้งผิวดิน

และใตดิน แหลงที่อยูอาศัยละ 90 ตัว รวมทั้งหมด 270 ตัวโดย 

ปูนาที่นํามาตรวจมีลักษณะกระดองโคงนูนผิวเรียบเปนมัน สวน

ของ antero-lateral border มีหนามแหลมคลายฟนเลื่อย ขาง

ละ 4 อัน สัน epigastric crest เดนชัด สัน post-orbital crest

นูนขึ้นเล็กนอยเห็นไมชัด อวัยวะสืบพันธุเพศผูคูท่ี 1 ฐานกวาง 

เหนือสวนฐานจะนูนออกทั้ง 2 ดาน สวนปลายโคงเล็กนอยซึ่ง

จัดเปนปูนา Esanthelphusa sp. (สัญญา, 2546) ดังแสดงในรูป

ที่ 1 

 
รูปที่ 1 ปูนา Esanthelphusa sp. 

 

นําปูนามาตรวจหาเมตาเซอคาเรียดวยวิธี Compress 

method จากการศึกษาลักษณะภายใตกลองจุลทรรศนพบเมตา-

เซอคาเรียมีลักษณะกลม มีผนังบาง 2 ช้ัน ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางประมาณ 300-500 ไมครอน ลําตัวไมบิดงอและมี

ชองวางภายในเปลือกหุมสรุปตามสัณฐานมีลักษณะคลายกับ 

Paragonimus sp. ตามวิธีการจําแนกชนิดเมตาเซอคาเรียพยาธิ

ใบไมปอด (เดชา, 2540) ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 ระยะเมตาเซอตาเรียของพยาธิใบไมปอด 

 Paragonimus sp. 
 

จากการนับจํานวนเมตาเซอคาเรียท่ีตรวจพบท้ังหมดใน

เหงือก มันปู และลําไส พบความชุกและคา intensity ดังแสดงใน

ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความชุก คา intensity และการกระจายของเมตาเซอคาเรียในปูนาที่อาศัยอยูในระดับน้ําที่แตกตางกัน 

เพศ จํานวนป ู

ความชุกและคา intensity ของเมตาเซอคาเรีย การกระจายของเมตาเซอคาเรีย 

จํานวนปูนาที ่

ติดเชื้อ 

(ความชุก) 

จํานวนเมตาเซอคาเรยี

ทั้งหมด 

จํานวน 

ต่ําสุด-สูงสุด 

(intensity) 

เหงือก มันปู ลําไส 

ผู 137 62 (45.26) 615 1-89 (9.92) 0 529 86 

เมีย 133 54 (40.60) 722 1-170 (13.37) 0 708 14 

ขนาด (เซนตเิมตร) 

2.00-3.00 17 10 (58.82) 47 1-28 (4.70) 0 45 2 

3.01-4.00 154 66 (42.86) 698 1-170 (10.58) 0 667 31 

4.01-6.00 119 40 (33.61) 592 1-89 (14.80) 0 525 67 

ลักษณะของแหลงที่อยูอาศัย 

-มีน้ําผิวดิน 90 31 (34.44) 654 1-89 (21.10) 0 569 85 

-ไมมีน้ําผิวดินแต

มีน้ําใตดิน 

90 41 (45.56) 534 1-170 (13.02) 0 532 2 

-ไมมีน้ําทั้ง ผิวดิน

และใตดิน 

90 44 (48.89) 149 1-13 (3.39) 0 136 13 

รวม 270 116 (42.96) 1337 1-170 (11.53) 0 1237 100 
 

จากตารางที่ 1 เมื่อวิเคราะหการติดเช้ือจําแนกตามเพศ

ของปูนาพบการติดเช้ือในปูนาเพศผูสูงกวาเพศเมีย โดยพบการ

ติดเชื้อในปูนาเพศผูจํานวน 62 ตัว จาก 137 ตัว คิดเปนรอยละ 

45.26 สวนเพศเมียพบการติดเชื้อ 54 ตัว จาก 133 ตัว คิดเปน

รอยละ 40.60 คา intensity ในปูนาเพศผูและเพศเมียเทากับ 

9.92 และ 13.37 ตามลําดับ ปูนาทั้งสองเพศพบเมตาเซอคาเรีย

สวนใหญที่มันปู รองลงมาคือที่ลําไส โดยปูนาเพศผูพบ 529 และ 

86 เมตาเซอคาเรีย สวนปูนาเพศเมียพบ 708 และ 14 เมตา-

เซอคาเรีย ตามลําดับ ไมพบเมตาเซอคาเรียบริเวณเหงือกในปูนา

ทั้งสองเพศ 

 เมื่อวิเคราะหการติดเชื้อจําแนกตามขนาดปูนาโดยแบง

ขนาดของปูนาออกเปน 3 ขนาด ไดแก 2.00-3.00, 3.01-4.00 

และ 4.01-6.00 เซนติเมตร พบความชุกของการติดเช้ือในปูนาที่

มีขนาดเล็กสูงกวาปูนาที่มีขนาดใหญกวา โดยปูนาที่มีขนาด 2.00-

3.00 เซนติเมตร พบการติดเช้ือ 10 ตัวจาก 17 ตัว คิดเปนรอย

ละ 58.82 ปูนาที่มีขนาด 3.01-4.00 เซนติเมตร พบการติดเชื้อ 

66 ตัว จาก 154 ตัว คิดเปนรอยละ 42.86 และปูนาที่มีขนาด 

4.01-6.00 เซนติเมตร พบการติดเช้ือ 40 ตัว จาก 119 ตัว คิด

เปนรอยละ 33.61 คา intensity ในปูนาทั้ง 3 ขนาดเทากับ 

4.70, 10.58 และ 14.80 ตามลําดับ ปูนาท้ัง 3 ขนาดมีการ

กระจายของเมตาเซอคาเรียที่บริเวณมันปูมากที่สุด รองลงมาคือ

บริเวณลําไส โดยพบเมตาเซอคาเรียท่ีมันปูในปูนาทั้ง 3 ขนาด

เทากับ 45, 667 และ 525 เมตาเซอคาเรีย ตามลําดับสวนท่ีลําไส

พบ 2, 31 และ 67 เมตาเซอคาเรีย ตามลําดับ ไมพบเมตาเซอ-

คาเรียที่บริเวณเหงือกในปูนาทั้ง 3 ขนาด 

 เมื่อวิเคราะหการติดเช้ือจําแนกตามลักษณะแหลง

อาศัย โดยแบงเปนแหลงอาศัยที่มีนํ้าผิวดิน แหลงอาศัยที่ไมมีน้ํา

ผิวดินแตมีนํ้าใตดิน และแหลงอาศัยที่ไมมีน้ําทั้งผิวดินและใตดิน 

ผลการศึกษาพบวาระดับนํ้าของแหลงอาศัยมีผลตอความชุกของ

การติดเชื้อ พบการติดเช้ือในปูนาที่อาศัยบริเวณแหลงอาศัยท่ีไมมี

น้ําทั้งผิวดินและใตดินจํานวน 44 ตัว จาก 90 ตัว คิดเปนรอยละ 

48.89 ปูนาที่อาศัยบริเวณแหลงอาศัยท่ีไมมีน้ําผิวดินแตมีน้ําใต

ดินพบการติดเชื้อจํานวน 41 ตัว จาก 90 ตัว คิดเปนรอยละ 

45.56 สวนปูนาที่อาศัยบริเวณแหลงอาศัยท่ีมีนํ้าผิวดินพบการติด

เชื้อ 31 ตัว จาก 90 ตัว คิดเปนรอยละ 34.44 คา intensity 

เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยคือ ปูนาที่ไดจากแหลงอาศัยที่มี

น้ําผิวดิน แหลงอาศัยที่ไมมีน้ําผิวดินแตมีน้ําใตดิน และแหลง

อาศัยที่ไมมีน้ําทัง้ผิวดินและใตดิน มีคา 21.10, 13.02 และ 3.39 

ตามลําดับ การกระจายการติดเช้ือสวนใหญพบบริเวณมันปู 

รองลงมาคือบริเวณลําไส โดยพบเมตาเซอคาเรียบริเวณมันปูของ

ปูนาที่ไดจากแหลงอาศัยที่มีน้ําผิวดิน แหลงอาศัยที่ไมมีน้ําผิวดิน

แตมีน้ําใตดิน และแหลงอาศัยท่ีไมมีนํ้าทั้งผิวดินและใตดินจํานวน 
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569, 532 และ 136 เมตาเซอคาเรีย ตามลําดับ สวนท่ีบริเวณ

ลําไสพบ 85, 2 และ 13 เมตาเซอคาเรีย ตามลําดับ ไมพบเมตา-

เซอคาเรีย ที่บริเวณเหงือกในปูนาที่ไดจากแหลงอาศัยท้ังสาม

แบบ 

 ผลการเปรียบเทียบการพบเมตาเซอคาเรียในแตละ

ปจจัยที่ทําการศึกษา ไดแก เพศ ขนาด และแหลงอาศัยโดยใช

สถิติ Chi-square test แสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการพบเมตาเซอคาเรียในปูนาที่มีเพศและลักษณะที่อยูอาศัยแตกตางกัน 

ปจจัยที่ทาํการศึกษา df Chi-square P-value 

เพศ 1 0.967 0.235 

ขนาด 2 1.824 0.402 

ลักษณะแหลงท่ีอยูอาศัย 3 4.202 0.122 
 

จากตารางที่ 2 พบวาการพบเมตาเซอคาเรียในปูนาเพศ

ผูกับเพศเมีย ปูนาท่ีมีขนาดตางกัน และปูนาที่มีแหลงอาศัย

แตกตางกันนั้นไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยมีคา Chi-square เทากับ 0.967, 1.824 และ 4.202 และมี

คา P-value เทากับ 0.235, 0.402 และ 0.122 ตามลําดับ ผล

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดปูนากับจํานวนเมตา-

เซอคาเรียดวยสถิติ Pearson correlation โดยการนําขอมูลจาก

ปูนาทั้งหมดท่ีทําการศึกษามาทําการวิเคราะห ผลการวิเคราะห

พบวาไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางขนาด 

ปูนากับจํานวนเมตาเซอคาเรียท่ีตรวจพบ โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเทากับ 0.096 และคา P-value เทากับ 0.114 กราฟ

ความสัมพันธแสดงในรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 ผลวิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดปูนากับจํานวน

เมตาเซอคาเรีย 
 

วิจารณผลการวิจัย 

 การศึกษาการติดเช้ือระยะเมตาเซอคาเรียพยาธิใบไม

ปอด Paragonimus sp. ในปูนา Esanthelphusa sp. พบปูนา

ที่ติดเช้ือจํานวน 116 ตัว จากทั้งหมด 270 ตัว คิดเปนความชุก

รอยละ 42.96 พบเมตาเซอคาเรียท้ังหมด 1,337 เมตาเซอคาเรีย 

มีคา intensity เทากับ 11.53 พบการกระจายของเมตาเซอคา

เรียสวนใหญท่ีบริเวณมันปูรองลงมาคือลําไสแตไมพบการติดเชื้อ

ที่บริเวณเหงือก เมื่อพิจารณาขนาดพบวาในปูขนาดเล็กพบความ

ชุกสูงกวาปูที่มีขนาดใหญ ทั้งนี้อาจเนื่องจากปูขนาดเล็กอาจมี

ความตานทานตอการติดเช้ือต่ําจึงทําใหมีการติดเชื้อที่สูงกวา 

(Raffel et al., 2009) ในการศึกษาครั้งนี้พบวาปูขนาดใหญมีคา 

intensity สูงกวา อาจเนื่องมาจากปูที่มีขนาดใหญมีอวัยวะใหญ

กวาโดยเฉพาะบริเวณมันปูจึงทําใหเมตาเซอคาเรียไปอาศัยอยูใน

ปูขนาดใหญไดมากกวาปูนาที่มีขนาดเล็ก รวมทั้งขนาดของปูซึ่ง

จะเพิ่มขึ้นตามอายุ ดังนั้นจึงเปนไปไดวาปูที่มีอายุมากกวาจะมี

โอกาสเจอกับปรสิตไดมากกวา จึงทําใหมีการสะสมปริมาณของ

ปรสิตไดมากกวาสมมติฐานดังกลาวนี้มีหลักฐานสนับสนุน จาก

การศึกษาการติดพยาธิ  7 ชนิดในกบ Pelophylax kl. 

hispanicus พบวาขนาดของโฮสตมีผลตอความชุกและคา 

intensity (Comas, 2014) นอกจากนี้ยังมีอีกหลายรายงานวิจัย

ที่ศึกษาความชุกการติดเช้ือในพยาธิชนิดอื่น ๆ แลวพบวาความ

ชุกการติดเชื้อปรสิตมีความสัมพันธกับอายุและขนาดของโฮสต 

(Treml, 2012; Haas, 2012; Abu-Madi, 2001) แตอยางไรก็

ตามในการศึกษาครั้งนี้ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติของการพบเชื้อปรสิตในปูนาท่ีมีขนาดแตกตางกัน ซึ่งอาจ

เนื่องจากกลุมตัวอยางยังมีขนาดเล็ก จึงควรมีการเพ่ิมขนาดกลุม

ตัวอยางในการศึกษาครั้งตอไป เพ่ือใหสามารถยืนยันสมมติฐานได

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน จากตารางที่ 1 ปูนาที่อาศัยในแหลงอาศัยที่ไมมี

น้ําผิวดินแตมีน้ําใตดินนั้นพบความหนาแนนการติดเชื้อต่ําแต

ความชุกสูง ท้ังนี้อาจเนื่องจากในชวงดังกลาวไมมีหอยที่เปนโฮสต
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ก่ึงกลางตัวที่ 1 ซึ่งเปนแหลงเพ่ิมจํานวนของเซอคาเรียอีกท้ังไมมี

น้ํ าผิวดินให เซอคาเรียวายนํ้าเขาไปหาปูนาได  ทําใหมีคา 

intensity ต่ํา แตอาจมีเซอคาเรียบางสวนอยูในน้ําภายในรูปู

พรอมกับปูนา จึงทําใหปูนาในรูสวนใหญไดรับเซอคาเรีย ทําใหคา

ความชุกในการติดเช้ือสูงสอดคลองกับผลงานของนิภาศักดิ์ 

(2549) ท่ีพบวาปูนามีพยาธิใบไมปอดจํานวนมากในชวงฤดูฝน 

เนื่องจากในชวงฤดูฝนเปนชวงที่มีน้ํามาก จึงเหมาะแกการ

แพรกระจายของระยะเมตาเซอคาเรียของพยาธิไมปอด 

การศึกษาครั้งนี้พบระยะเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไมปอด 

เฉพาะบริเวณมันปูและลําไส เนื่องจากสวนของมันปูเปนแหลง

สะสมอาหารตัวออนระยะเมตาเซอคาเรียจึงไปอาศัยอยูเพ่ือท่ีจะ

รับสารอาหารไปดํารงชีวิตพัฒนาเปนตัวเต็มวัยตอไป 

 อยางไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ไมสามารถระบุชนิด

ของเมตาเซอคาเรียที่พบไดดังนั้นควรมีการทําการทดลองใน

สัตวทดลองเพ่ือศึกษาลักษณะของระยะตัวเต็มวัยของพยาธิ 

รวมถึงควรมีการศึกษาระดับชีวโมเลกุลของพยาธิเพ่ือใหสามารถ

ยืนยันชนิดของพยาธิใบไมปอดได และควรมีการเก็บตัวอยางปูนา

จากหลายแหลงมากข้ึน รวมทั้งควรมีการทําการทดลองใน

หองปฏิบัติการ เพื่อใหไดขอสรุปเก่ียวกับปจจัยที่เก่ียวของกับการ

ติดเช้ือปรสิตในปูนาที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการติดเชื้อพยาธิใบไมปอด Paragonimus 

spp. ระยะเมตาเซอคาเรียในปูนา Esanthelphusa sp. จากทุง

นาขาวหมูบานแขมเจริญ อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2557 ตรวจเมตาเซอคาเรียดวยวิธี Compress method ศึกษา

ภายใตกลองจุลทรรศน ผลการศึกษาพบเมตาเซอคาเรียทั้งหมด

เปนชนิด Paragonimus sp. พบปูนาที่ติดเช้ือจํานวน 116 ตัว 

จากทั้งหมด 270 ตัว มีความชุกรอยละ 42.96 คา intensity 

เทากับ 11.53 การติดเชื้อในปูนาเพศผูสูงกวาเพศเมียโดยมีความ

ชุกรอยละ 45.26 และ 40.60 และคา intensity เทากับ 9.92 

และ 13.37 ตามลําดับ พบความแตกตางการติดเช้ือในปูนาที่มี

ขนาดแตกตางกัน โดยปูนาที่มีขนาด 2.00-3.00, 3.01-4.00 และ 

4.01-6.00 เซนติเมตร มีความชุกรอยละ 58.82, 42.83 และ 

33.61 และมีคา intensity เทากับ 4.70, 10.58 และ 14.80

ตามลําดับ พบความแตกตางการติดเช้ือในปูนาที่มีแหลงอาศัย

แตกตางกัน โดยตัวอยางปูนาที่ไดจากแหลงอาศัยที่มีน้ําที่ผิวดิน 

แหลงอาศัยที่ไมมีน้ําผิวดินแตมีน้ําใตดิน และแหลงอาศัยที่ไมมีน้ํา

ทั้งผิวดินและใตดินมีความชุกที่รอยละ 34.44, 45.56 และ 48.89 

คา intensity เทากับ 21.10, 13.02 และ 3.39 ตามลําดับ ไมพบ

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของการพบเมตาเซอคา-

เรียในปูนาที่มีเพศ ขนาด และแหลงที่อยูอาศัยแตกตางกันจาก

การทดสอบดวยสถิติ Chi-square 
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