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ความสัมพันธของเพศ ขนาด และแหลงอาศัยของปูนา (Esanthelphusa sp.)
ตอการติดเชื้อพยาธิใบไมปอดระยะเมตาเซอคาเรีย จากทุงนาในหมูบานแขมเจริญ
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
The relation of genders, size sand habitats of rice-field crabs
(Esanthelphusa sp.) to the infection of lung fluke metacercariae
in rice field of Khamcharoen Village, Detudom District,
Ubonratchathani Province
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บทคัดยอ
ความสัมพันธของเพศ ขนาด และแหลงอาศัยตอการติดเชื้อพยาธิใบไมปอดในปูนา Esanthelphusa sp. ยังไมเปนที่ทราบแน
ชัด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพศ ขนาด และระดับน้ําของแหลงอาศัยที่สงผลตอการติดเมตาเซอคาเรียใน
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 การติดเชื้อในปูนาเพศผูสูงกวาเพศเมียโดยมีความชุกรอยละ 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
อาศัยที่มีน้ําที่ผิวดิน แหลงอาศัยที่ไมมีน้ําผิวดินแตมีน้ําใตดิน และแหลงอาศัยที่ไมมีน้ําทั้งผิวดินและใตดินมีความชุก รอยละ 34.44,
45.56 และ 48.89 คา intensity เทากับ 21.10, 13.02 และ 3.39 ตามลําดับ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของการพบ
เมตาเซอคาเรียในปูนาที่มีเพศ ขนาด และแหลงที่อยูอาศัยแตกตางกันจากการทดสอบดวยสถิติ Chi-square ขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตเพื่อออกแบบการทดลองในการทดสอบหาปจจัยที่มีอิทธิผลตอการติดเชื้อปรสิตในโฮสตกึ่งกลางตัวที่สอง
ของพยาธิใบไมปอดตอไป

งานวิจัย
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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
ปูน้ํ า จื ด ในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ แบ งออกเป น 4
กลุ ม คือ ปู นา ปู ลํา หวย ปูปา และปูน้ํา ตก ปูน้ําจื ดสวนใหญมี
บทบาทสํ า คัญ ในการดํารงชี วิตของมนุษ ยเ นื่อ งจากเป นแหล ง
อาหารที่ ส ามารถหาได ง า ยโดยเฉพาะปู น า (สั ญ ญา, 2546)
ปูน้ําจืดเปนโฮสต ของระยะติดตอปรสิตหลายชนิด โดยเฉพาะ
พยาธิใบไมในปอด Paragonimus spp. ซึ่งทําใหเกิดโรคพยาธิ
ใบไมในปอดในคนและสัตว ปจจุบันพบการติดเชื้อพยาธิใบไมใน
ปอดในประชากรทั่วโลกประมาณ 23 ลานคน (Fischer and
Weil, 2015) และราว 293 ลานคนที่มีภาวะเสี่ยงตอการติดเชื้อ
(Keiser and Utzinger, 2005) การติดเชื้อปรสิตจากปูนานั้น
ส วนใหญ เกิดจากการบริโภคปูนาดิบ หรือปรุงไมสุก ตัวออนใน
ระยะติดตอจะออกจากถุงหุ ม (cyst) แลวไปอาศัยในปอดและ
กอใหเกิดโรคพยาธิใบไมปอดในคนและสัตวเลี้ยง แมวาในปจจุบัน
โรคพยาธิใบไมในปอดในประเทศไทยนั้นมีอุบัติการณไมสูงมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับ 20 ปที่แลวแตก็ยังคงพบอุบัติการณของโรคนี้
อยู การศึกษาของ Yoonuan และคณะ (2008) พบระยะติดตอ
พยาธิ P. heterotremus ในปูภูเขา Larnaudia larnaudii มี

ความชุกเพิ่มขึ้น โดยการศึกษาในป ค.ศ.1984-1985 พบความชุก
ที่รอยละ 21.0 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 35.9 ในป ค.ศ.2005 ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาระยะติดตอของพยาธิชนิดนี้ยังคงมีการระบาดอยู
ในโฮสตกึ่งกลางตัวที่ 2 ดังนั้นการเฝาระวังและติดตามโรคนี้จึงยัง
มี ความจํ า เป นโดยเฉพาะการศึก ษาปฏิสัม พั น ธร ะหว า งโฮสต
กึ่งกลางกับปรสิตเพื่ อให เกิ ดความเขา ใจวัฏจั กรชีวิตของพยาธิ
อยางถองแทแ ลวสามารถนํามาประยุกต ใช ในการควบคุมหรือ
ตัดวัฏจักรชีวิตกอนที่จะเขาสูโฮสตสุดทาย
ในประเทศไทยพบวาโรคพยาธิใบไมในปอดในคนสวน
ใหญเกิดจากพยาธิใบไม P. heterotremus และ P. westermani ส ว นในสั ตว เช น แมว สุ นั ข และลิ ง ส ว นใหญ เ กิ ด จาก
P. bangkokensis, P. harinasutai, P. macrorchis และ
P. siamensis (Miyazaki, 1974) นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบ
P. pseudoheterotremus ในประเทศไทยเมื่ อ ไม น านมานี้
(Waikagul, 2007) ระยะติดตอของพยาธิจะพบอาศัยอยูในโฮสต
กึ่ ง กลางตั ว ที่ 2 เช น ปู น า ปู ภู เ ขา กุ ง น้ํ า จื ด ก า มโต เป น ต น
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
ร อ ยละ 42 ในปู น้ํ า จื ด Geothelphusa dehaani ที่ ไ ด จ าก
Kawane, Shizuoka (Sugiyama et al., 2013) การตรวจ
ตั วอยางกุง น้ํ าจื ด Cambaroides similis ที่ประเทศเกาหลีพ บ
ความชุกการติดเชื้อระยะติดตอพยาธิ P.westermani ที่รอยละ
32.3 (Kim et al., 2009)
จากรายงานวิ จั ย ที่ ก ล า วมาข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า
การศึกษาในเชิงระบาดวิทยาของเชื้อยังคงมีความสําคัญเพื่อให
ทราบข อ มู ล ที่ ส ามารถนํ า มาเป น แนวทางในการป อ งกั น และ
ควบคุมการติดเชื้อพยาธิใบไมปอดในคนและสัตวเลี้ยง แตอยางไร
ก็ตามยังไมมีรายงานวิจัยที่ศึกษาถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการติด
เชื้อปรสิตชนิดนี้ในโฮสตกึ่งกลางตัวที่ 2 จากการวิจัยกอนหนานี้
พบวา อุบั ติการณก ารพบปรสิตในปู นามีค วามแตกตา งกั นตาม
ชวงเวลาการเก็บตัวอยาง โดยพบวาการติดเชื้อปรสิตของปูนาใน
เดื อ นตุ ล าคมมี อุ บั ติ ก ารณ ที่ สู ง กว า เดื อ นกรกฎาคมอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติเนื่องจากในเดือนตุลาคมเปนชวงปลายฤดูฝน
ยัง มีน้ํ า ผิวดิน ในปริ ม าณมากในชว งดังกลา วมีห อยที่เป นโฮสต
กึ่งกลางตัวที่ 1 ซึ่งเปนแหลงเพิ่มจํานวนของเซอคาเรียอีกทั้งน้ํายัง
เป นตั วแปรที่ทําใหเซอคาเรียวา ยน้ําเขาไปหาปูนาได (ศรีสมร,
2554) และจากการศึกษาความชุกการติดเชื้อพยาธิใบไมป อด
P. heterotremus ระยะติดตอในปูภูเขา L. larnaudii โดยเก็บ
ตัวอยางระหวางเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1985 - กุมภาพันธ ค.ศ.
1986 พบความชุ ก ของการติ ด เชื้ อ ต่ํ า ในช ว งฤดู ฝ นคื อ เดื อ น
มิ ถุ น ายน-สิ ง หาคม ความชุ ก การติ ด เชื้ อ เริ่ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในเดื อ น
กั น ยายนและมี ค วามชุ ก มากที่ สุ ด ในช ว งเดื อ นธั น วาคมและ
มกราคม (Upatham et al., 1995) จึงอาจเปนไปไดวาระดับน้ํา
ที่เปนแหลงอาศัยของปูนั้นอาจเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการเขา
โฮสตของปรสิต สวนการศึกษาเพศและขนาดของปูนาที่สงผลตอ
ความชุกการติดเชื้อระยะเมตาเซอคาเรียในปูยังไมมีรายงานที่
ชัดเจน การศึกษาของเพ็ญนภาและภาณุพงศ (2555) พบวาปูนา
เพศผูมีความชุกการติดเชื้อระยะเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไม
ปอด P. siamensis มากกวาปูนาเพศเมีย (รอยละ 94.2 และ
รอยละ 89.2 ตามลําดับ) โดยเปนการเก็บตัวอยางปูนาจากตลาด
สด ซึ่งเปนปูนาตา งสกุล กับ การศึก ษาครั้งนี้ สว นการศึก ษาใน
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โฮสตและพยาธิชนิดอื่นนั้นมีบางงานวิจัยที่พบวาเพศของโฮสตมี
ความสัม พั นธกับ ความชุ ก ของการติ ดเชื้ อ (Gonzalez and
Hamann, 2012) สวนบางงานวิจัยไมพบความแตกตางของความ
ชุก การติ ดเชื้อ ระหวา งโฮสต เพศผู แ ละเพศเมี ย (Dare and
Forbes, 2009)
ในปจ จุบันยังไมมี รายงานการศึกษาขนาดของปูนาที่
สงผลตอความชุกการติดเชื้อพยาธิใบไมปอด แตความรูที่ไดจาก
งานวิ จั ย ในปรสิ ต ชนิ ด อื่ น ๆ ทํ า ให ท ราบว า ขนาดของโฮสต
สามารถแปรผันไดทั้งโดยตรงและผกผันกับความชุกของการติด
เชื้อปรสิต โฮสตที่มีขนาดใหญเนื่องจากมีอายุมากอาจพบอัตรา
การติ ด เชื้ อ สูง ทั้ ง นี้อ าจเนื่ อ งจากมี โ อกาสสั ม ผั สกั บ ปรสิ ต เป น
เวลานาน (Sanchis et al., 2000) แตอยางไรก็ตามความชุกของ
การติ ด เชื้ อ อาจลดลงเมื่ อ โฮสต ไ ด สั ม ผั ส กั บ ปรสิ ต นานขึ้ น
เนื่องจากโฮสตที่ตัวเล็กหรื อออนแออาจมีความทนทานตอเชื้อ
ปรสิ ต ได น อ ยจึ ง ทํ า ให ต ายไปก อ นที่ จ ะเจริ ญ เป น ตั ว เต็ ม วั ย
ประชากรที่มีขนาดใหญและแข็งแรงเทานั้นที่เหลือรอด (Tinsley
et al., 2011)
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความชุกการ
ติดเชื้อพยาธิใบไมปอดระยะเมตาเซอคาเรียในปูนาที่มีเพศ ขนาด
และแหล ง อาศั ย แตกต า งกั น ข อมู ล ที่ ไ ด ส ามารถใช เ ป น ข อ มู ล
ระบาดวิทยาสํา หรับ การควบคุม และปองกั น การติด เชื้ อ พยาธิ
รวมทั้งยังสามารถใชเปนขอมูลในออกแบบการทดลองเพื่อศึกษา
ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การเข า โฮสต กึ่ ง กลางตั ว ที่ 2 ของพยาธิ
Paragonimus spp. ตอไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
การเก็บตัวอยาง
เก็บตัวอยางปูนาจากแหลงธรรมชาติในพื้นที่เดียวกั น
โดยการจับจากหนาดินและขุดจากรู ในชวงที่มีระดับน้ําของแหลง
อาศั ย แตกต า งกัน ไดแ ก แหล ง อาศัย ที่มี น้ํ า ผิ วดิ น (กรกฎาคม
สิงหาคม กันยายน) แหลงอาศัยที่ ไมมีน้ําผิวดินแตมีน้ําใตดิน
(พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม) และแหลงอาศัยที่ไมมีน้ําทั้งผิว
ดินและใตดิน (ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ) เก็บตัวอยางปูนา
โดยวิธีสุมตัวอยางแหลงอาศัยละ 90 ตัวจากทุงนาขาว หมูบาน
แขมเจริ ญ อํ า เภอเดชอุ ด ม จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ทํ า การเก็ บ
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
เหงือ ก มั น ปู (Hepatopancreas) และลํา ไส โดยนํา ชิ้ นส วนที่
ทําการศึกษาวางบนสไลด หยดน้ําเกลือ 0.85% จํานวน 1-2 หยด
แลวนําแผ นสไลดอีกแผนมากดทับ ใหชิ้นเนื้อกระจายมากที่สุด
ตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน นับจํานวนปรสิตบนแผนสไลดโดย
การนับทั้งหมด (Total count) จําแนกปรสิตโดยอางอิงจากเดชา
(2540)
การวิเคราะหผล
รายงานการพบปรสิ ต โดยการคํ า นวณหาคา ร อ ยละ
ความชุกและคา Intensity จากสมการ

เปรี ยบเทีย บการพบเมตาเซอคาเรียในแตละปจจัย ที่
ทําการศึกษา ไดแก เพศ ขนาด และแหลงอาศัยโดยใชสถิติ Chisquare test และวิเคราะหความสัมพันธของขนาดปูนากับ
จํานวนปรสิตที่พบโดยใชสถิติ Pearson correlation กําหนดคา
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่คา P<0.05 สถิติทั้งหมด
วิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS 16.0
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ปูนาที่นํามาตรวจมีลักษณะกระดองโคงนูนผิวเรียบเปนมัน สวน
ของ antero-lateral border มีหนามแหลมคลายฟนเลื่อย ขาง
ละ 4 อัน สัน epigastric crest เดนชัด สัน post-orbital crest
นูนขึ้นเล็กนอยเห็นไมชัด อวัยวะสืบพันธุเพศผูคูที่ 1 ฐานกวาง
เหนือสวนฐานจะนูนออกทั้ง 2 ดาน สวนปลายโคงเล็กนอยซึ่ง
จัดเปนปูนา Esanthelphusa sp. (สัญญา, 2546) ดังแสดงในรูป
ที่ 1

รูปที่ 1 ปูนา Esanthelphusa sp.
นําปูนามาตรวจหาเมตาเซอคาเรียดวยวิธี Compress
method จากการศึกษาลักษณะภายใตกลองจุลทรรศนพบเมตาเซอคาเรีย มีลักษณะกลม มี ผนังบาง 2 ชั้น ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 300-500 ไมครอน ลํา ตัวไม บิดงอและมี
ชอ งวา งภายในเปลื อ กหุ มสรุป ตามสั ณฐานมี ลัก ษณะคลายกั บ
Paragonimus sp. ตามวิธีการจําแนกชนิดเมตาเซอคาเรียพยาธิ
ใบไมปอด (เดชา, 2540) ดังแสดงในรูปที่ 2

ผลการวิจัย
ผลการศึ กษาการติดเชื้อพยาธิใบไมป อดระยะเมตาเซอคาเรียในตัวอยางปูนาที่ไดจากทุงนาขาวบริเวณหมูบานแขม
เจริญ อํ า เภอเดชอุด ม จั งหวัด อุ บ ลราชธานี โดยเก็บ ตัว อยา ง
ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2557 โดยวิธีก ารสุ ม เก็ บ ตั วอยา งจากแหล งอาศัย ที่มีร ะดับ น้ํ า
แตกตางกัน ประกอบดวยแหลงอาศัยที่มีน้ําบนผิวดิน แหลงอาศัย
ที่ไมมีน้ําผิวดินแตมีน้ําใตดิน และแหลงอาศัยที่ไมมีน้ําทั้งผิวดิน
และใตดิน แหลงที่อยูอาศัยละ 90 ตัว รวมทั้งหมด 270 ตัวโดย

รูปที่ 2 ระยะเมตาเซอตาเรียของพยาธิใบไมปอด
Paragonimus sp.
จากการนับจํานวนเมตาเซอคาเรียที่ตรวจพบทั้งหมดใน
เหงือก มันปู และลําไส พบความชุกและคา intensity ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
เพศ

Research

ความชุก คา intensity และการกระจายของเมตาเซอคาเรียในปูนาที่อาศัยอยูในระดับน้ําที่แตกตางกัน
จํานวนปู

ผู
137
เมีย
133
ขนาด (เซนติเมตร)
2.00-3.00
17
3.01-4.00
154
4.01-6.00
119
ลักษณะของแหลงที่อยูอาศัย
-มีน้ําผิวดิน
90
-ไมมีน้ําผิวดินแต
90
มีน้ําใตดิน
-ไมมีน้ําทั้ง ผิวดิน
90
และใตดิน
รวม
270

ความชุกและคา intensity ของเมตาเซอคาเรีย
จํานวนปูนาที่
จํานวน
จํานวนเมตาเซอคาเรีย
ติดเชื้อ
ต่ําสุด-สูงสุด
ทั้งหมด
(ความชุก)
(intensity)
62 (45.26)
615
1-89 (9.92)
54 (40.60)
722
1-170 (13.37)

การกระจายของเมตาเซอคาเรีย
เหงือก

มันปู

ลําไส

0
0

529
708

86
14

10 (58.82)
66 (42.86)
40 (33.61)

47
698
592

1-28 (4.70)
1-170 (10.58)
1-89 (14.80)

0
0
0

45
667
525

2
31
67

31 (34.44)
41 (45.56)

654
534

1-89 (21.10)
1-170 (13.02)

0
0

569
532

85
2

44 (48.89)

149

1-13 (3.39)

0

136

13

116 (42.96)

1337

1-170 (11.53)

0

1237

100

จากตารางที่ 1 เมื่อวิเคราะหการติดเชื้อจําแนกตามเพศ
ของปูนาพบการติดเชื้อในปูนาเพศผูสูงกวาเพศเมีย 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 เมตาเซอคาเรีย ตามลําดับ ไมพบเมตาเซอคาเรียบริเวณเหงือกในปูนา
ทั้งสองเพศ
เมื่อวิเคราะหการติดเชื้อจําแนกตามขนาดปูนาโดยแบง
ขนาดของปูนาออกเปน 3 ขนาด ไดแก 2.00-3.00, 3.01-4.00
และ 4.01-6.00 เซนติเมตร พบความชุกของการติดเชื้อในปูนาที่
มีขนาดเล็กสูงกวาปูนาที่มีขนาดใหญกวา โดยปูนาที่มีขนาด 2.003.00 เซนติเมตร พบการติดเชื้อ 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 พบการติดเชื้อ 40 ตัว จาก 119 ตัว คิด
เป น ร อ ยละ 33.61 ค า intensity ในปู น าทั้ ง 3 ขนาดเท า กั บ
4.70, 10.58 และ 14.80 ตามลํ า ดั บ ปูน าทั้ ง 3 ขนาดมีก าร
กระจายของเมตาเซอคาเรียที่บริเวณมันปูมากที่สุด รองลงมาคือ

บริเวณลําไส โดยพบเมตาเซอคาเรีย ที่มันปูในปูน าทั้ง 3 ขนาด
เทากับ 45, 667 และ 525 เมตาเซอคาเรีย ตามลําดับสวนที่ลําไส
พบ 2, 31 และ 67 เมตาเซอคาเรีย ตามลําดับ ไมพบเมตาเซอคาเรียที่บริเวณเหงือกในปูนาทั้ง 3 ขนาด
เมื่ อ วิ เ คราะห ก ารติด เชื้ อ จํ า แนกตามลั ก ษณะแหล ง
อาศัย โดยแบงเปนแหลงอาศัยที่มีน้ําผิวดิน แหลงอาศัยที่ไมมีน้ํา
ผิวดินแตมีน้ําใตดิน และแหลงอาศัยที่ไมมีน้ําทั้งผิวดินและใตดิน
ผลการศึกษาพบวาระดับน้ําของแหลงอาศัยมีผลตอความชุกของ
การติดเชื้อ พบการติดเชื้อในปูนาที่อาศัยบริเวณแหลงอาศัยที่ไมมี
น้ําทั้งผิวดินและใตดินจํานวน 44 ตัว จาก 90 ตัว คิดเปนรอยละ
48.89 ปูนาที่อาศัยบริเวณแหลงอาศัยที่ไมมีน้ําผิวดินแตมีน้ําใต
ดินพบการติ ดเชื้อ จํ า นวน 41 ตัว จาก 90 ตั ว คิด เป น ร อ ยละ
45.56 สวนปูนาที่อาศัยบริเวณแหลงอาศัยที่มีน้ําผิวดินพบการติด
เชื้อ 31 ตัว จาก 90 ตั ว คิด เป น รอ ยละ 34.44 คา intensity
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยคือ ปูนาที่ไดจากแหลงอาศัยที่มี
น้ํา ผิว ดิ น แหลงอาศัย ที่ไ ม มี น้ํ าผิว ดิน แต มีน้ํา ใต ดิน และแหล ง
อาศัยที่ไมมีน้ําทัง้ ผิวดินและใตดิน มีคา 21.10, 13.02 และ 3.39
ตามลํา ดั บ การกระจายการติด เชื้ อ ส ว นใหญ พ บบริ เ วณมั น ปู
รองลงมาคือบริเวณลําไส โดยพบเมตาเซอคาเรียบริเวณมันปูของ
ปูนาที่ไดจากแหลงอาศัยที่มีน้ําผิวดิน แหลงอาศัยที่ไมมีน้ําผิวดิน
แตมีน้ําใตดิน และแหลงอาศัยที่ไมมีน้ําทั้งผิวดินและใตดินจํานวน

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 1

569, 532 และ 136 เมตาเซอคาเรีย ตามลําดับ สวนที่บริเวณ
ลําไสพบ 85, 2 และ 13 เมตาเซอคาเรีย ตามลําดับ ไมพบเมตาเซอคาเรีย ที่บ ริ เวณเหงือกในปูนาที่ไ ดจ ากแหลงอาศัย ทั้งสาม
แบบ
ตารางที่ 2
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ผลการเปรีย บเที ย บการพบเมตาเซอคาเรีย ในแต ล ะ
ปจจัยที่ทําการศึกษา ไดแ ก เพศ ขนาด และแหลงอาศัยโดยใช
สถิติ Chi-square test แสดงในตารางที่ 2

ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการพบเมตาเซอคาเรียในปูนาที่มีเพศและลักษณะที่อยูอาศัยแตกตางกัน

ปจจัยที่ทาํ การศึกษา
เพศ
ขนาด
ลักษณะแหลงที่อยูอ าศัย

df
1
2
3

จากตารางที่ 2 พบวาการพบเมตาเซอคาเรียในปูนาเพศ
ผู กั บ เพศเมี ย ปู น าที่ มี ข นาดต า งกั น และปู น าที่ มี แ หล ง อาศั ย
แตกตางกันนั้ นไมมีความแตกตา งกันอยางมีนัยสํา คัญ ทางสถิติ
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
การวิเคราะหความสัมพั นธระหวางขนาดปูนากับจํานวนเมตาเซอคาเรียดวยสถิติ Pearson correlation โดยการนําขอมูลจาก
ปูนาทั้งหมดที่ทําการศึกษามาทําการวิเคราะห ผลการวิเคราะห
พบวาไมมีความสัมพั นธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางขนาด
ปูนากับจํานวนเมตาเซอคาเรียที่ตรวจพบ โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ 0.096 และคา P-value เทากับ 0.114 กราฟ
ความสัมพันธแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 ผลวิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดปูนากับจํานวน
เมตาเซอคาเรีย

วิจารณผลการวิจัย
การศึกษาการติดเชื้อระยะเมตาเซอคาเรียพยาธิใบไม
ปอด Paragonimus sp. ในปูนา Esanthelphusa sp. พบปูนา

Chi-square
0.967
1.824
4.202

P-value
0.235
0.402
0.122

ที่ติดเชื้อจํานวน 116 ตัว จากทั้งหมด 270 ตัว คิดเปนความชุก
รอยละ 42.96 พบเมตาเซอคาเรียทั้งหมด 1,337 เมตาเซอคาเรีย
มีคา intensity เทากับ 11.53 พบการกระจายของเมตาเซอคา
เรียสวนใหญที่บริเวณมันปูรองลงมาคือลําไสแตไมพบการติดเชื้อ
ที่บริเวณเหงือก เมื่อพิจารณาขนาดพบวาในปูขนาดเล็กพบความ
ชุกสูงกวาปูที่มีขนาดใหญ ทั้งนี้อาจเนื่อ งจากปู ขนาดเล็กอาจมี
ความตา นทานตอการติ ดเชื้อ ต่ํ าจึ งทํ าให มีก ารติด เชื้อ ที่สูงกวา
(Raffel et al., 2009) ในการศึกษาครั้งนี้พบวาปูขนาดใหญมีคา
intensity สูงกวา อาจเนื่องมาจากปูที่มีขนาดใหญมีอวัยวะใหญ
กวาโดยเฉพาะบริเวณมันปูจึงทําใหเมตาเซอคาเรียไปอาศัยอยูใน
ปูขนาดใหญไดมากกวาปูนาที่มีขนาดเล็ก รวมทั้งขนาดของปูซึ่ง
จะเพิ่มขึ้นตามอายุ ดังนั้นจึงเปน ไปไดวาปูที่มีอายุมากกวาจะมี
โอกาสเจอกับปรสิตไดมากกวา จึงทําใหมีการสะสมปริมาณของ
ปรสิตไดมากกวาสมมติฐานดังกลาวนี้มีหลักฐานสนั บสนุน จาก
การศึ ก ษาการติ ด พยาธิ 7 ชนิ ด ในกบ Pelophylax
kl.
hispanicus พบว า ขนาดของโฮสต มี ผ ลต อ ความชุ ก และค า
intensity (Comas, 2014) นอกจากนี้ยังมีอีกหลายรายงานวิจัย
ที่ศึกษาความชุกการติดเชื้อในพยาธิชนิดอื่น ๆ แลวพบวาความ
ชุกการติดเชื้อปรสิตมีความสัมพัน ธกับอายุและขนาดของโฮสต
(Treml, 2012; Haas, 2012; Abu-Madi, 2001) แตอยางไรก็
ตามในการศึกษาครั้งนี้ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติของการพบเชื้อปรสิตในปู นาที่มี ขนาดแตกตางกั น ซึ่งอาจ
เนื่องจากกลุมตัวอยางยังมีขนาดเล็ก จึงควรมีการเพิ่มขนาดกลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งตอไป เพื่อใหสามารถยืนยันสมมติฐานได
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากตารางที่ 1 ปูนาที่อาศัยในแหลงอาศัยที่ไมมี
น้ํา ผิวดินแตมี น้ําใตดิน นั้ นพบความหนาแน น การติ ดเชื้อต่ํา แต
ความชุกสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากในชวงดังกลาวไมมีหอยที่เปนโฮสต
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กึ่งกลางตัวที่ 1 ซึ่งเปนแหลงเพิ่มจํานวนของเซอคาเรียอีกทั้งไมมี
น้ํ า ผิ ว ดิ น ให เ ซอคาเรี ย ว า ยน้ํ า เข า ไปหาปู น าได ทํ า ให มี ค า
intensity ต่ํา แต อ าจมีเ ซอคาเรีย บางส ว นอยูใ นน้ํา ภายในรู ปู
พรอมกับปูนา จึงทําใหปูนาในรูสวนใหญไดรับเซอคาเรีย ทําใหคา
ความชุ ก ในการติ ด เชื้ อ สู ง สอดคล อ งกั บ ผลงานของนิ ภ าศั ก ดิ์
(2549) ที่พบวาปู นามีพยาธิใบไมปอดจํานวนมากในชวงฤดูฝน
เนื่ อ งจากในช ว งฤดู ฝ นเป น ช ว งที่ มี น้ํ า มาก จึ ง เหมาะแก ก าร
แพร ก ระจายของระยะเมตาเซอคาเรี ย ของพยาธิ ไ ม ป อด
การศึก ษาครั้ งนี้ พ บระยะเมตาเซอคาเรีย ของพยาธิใบไมป อด
เฉพาะบริเวณมันปูและลําไส เนื่องจากสวนของมันปูเปนแหลง
สะสมอาหารตัวออนระยะเมตาเซอคาเรียจึงไปอาศัยอยูเพื่อที่จะ
รับสารอาหารไปดํารงชีวิตพัฒนาเปนตัวเต็มวัยตอไป
อยางไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ไ มสามารถระบุชนิด
ของเมตาเซอคาเรี ย ที่ พ บไดดั งนั้ น ควรมี ก ารทํา การทดลองใน
สั ต ว ท ดลองเพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะของระยะตัว เต็ม วัย ของพยาธิ
รวมถึงควรมีการศึกษาระดับชีวโมเลกุลของพยาธิเพื่อใหสามารถ
ยืนยันชนิดของพยาธิใบไมปอดได และควรมีการเก็บตัวอยางปูนา
จากหลายแหล ง มากขึ้ น รวมทั้ ง ควรมี ก ารทํ า การทดลองใน
หองปฏิบัติการ เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ติดเชื้อปรสิตในปูนาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการติดเชื้อพยาธิใบไมปอด Paragonimus
spp. ระยะเมตาเซอคาเรียในปูนา Esanthelphusa sp. จากทุง
นาขาวหมูบานแขมเจริญ อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว า งเดื อ นกรกฎาคม พ.ศ.2556 ถึ ง เดื อ นมิ ถุน ายน พ.ศ.
2557 ตรวจเมตาเซอคาเรียดวยวิธี Compress method ศึกษา
ภายใตกลองจุลทรรศน ผลการศึกษาพบเมตาเซอคาเรียทั้งหมด
เปนชนิด Paragonimus sp. พบปูนาที่ติดเชื้อจํานวน 116 ตัว
จากทั้ง หมด 270 ตั ว มี ความชุ ก รอ ยละ 42.96 คา intensity
เทากับ 11.53 การติดเชื้อในปูนาเพศผูสูงกวาเพศเมียโดยมีความ
ชุกรอยละ 45.26 และ 40.60 และคา intensity เทากับ 9.92
และ 13.37 ตามลําดับ พบความแตกตางการติดเชื้อในปูนาที่มี
ขนาดแตกตางกัน โดยปูนาที่มีขนาด 2.00-3.00, 3.01-4.00 และ
4.01-6.00 เซนติเ มตร มี ความชุกรอยละ 58.82, 42.83 และ
33.61 และมี คา intensity เทากับ 4.70, 10.58 และ 14.80
ตามลําดับ พบความแตกตางการติ ดเชื้อในปูนาที่มีแหลงอาศัย

Research

แตกตางกัน โดยตัวอยางปูนาที่ไดจากแหลงอาศัยที่มีน้ําที่ผิวดิน
แหลงอาศัยที่ไมมีน้ําผิวดินแตมีน้ําใตดิน และแหลงอาศัยที่ไมมีน้ํา
ทั้งผิวดินและใตดินมีความชุกที่รอยละ 34.44, 45.56 และ 48.89
คา intensity เทากับ 21.10, 13.02 และ 3.39 ตามลําดับ ไมพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของการพบเมตาเซอคาเรียในปูนาที่มีเพศ ขนาด และแหล งที่อยูอาศัยแตกตางกันจาก
การทดสอบดวยสถิติ Chi-square
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