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ความชุกของตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรีย 

ในปลาวงศปลาตะเพียน อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 

Prevalence of Trematode Metacercariae in Cyprinoid Fish  

from Mae Lao District in Chiang Rai Province 
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บทคัดยอ 

การศึกษาอัตราความชุกของตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียในปลาวงศปลาตะเพียน 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) และปลาสรอยเกล็ดถี ่(รอยละ 0.0) ตามลําดับ ชนิดของตัวออนพยาธิใบไม

ระยะเมตาเซอรคาเรียที่ตรวจพบวามีมากที่สุดคือ Haplorchis taichui รองมาคือ Haplorchoides spp. และตัว

ออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียที่ไมสามารถแยกชนิดได ตามลําดับ ปลาชนิดที่ตรวจพบวามีจํานวนความ

หนาแนนของการติดเช้ือตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียชนิด Haplorchis taichui มากที่สุดคือ ปลา

สรอยขาว คาเฉล่ีย 28.9 ตัวตอปลาหน่ึงตัว ผลการศึกษาแสดงวาการบริโภคปลานํ้าจืดแบบดิบทําใหมีความเส่ียงสูง

ตอการติดเช้ือกลุมพยาธิใบไมที่สามารถติดตอจากปลาในจังหวัดเชียงราย 
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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 

โรคติดเช้ือพยาธิใบไมยังคงเปนปญหาสําคัญ

ทางดานสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุม

พยาธิใบไมที่สามารถติดตอจากปลา (fish-borne 

trematode) โดยเม่ือป ค.ศ. 1995 องคการอนามัย

โลกไดประมาณวามีผูติดเช้ือพยาธิกลุมน้ีมากกวา 18 

ลานคน แตทั่วโลกรวมทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวคาดวา

มีจํานวนคนที่มีความเส่ียงตอการติดเช้ือมากกวา 500 

ลานคน (Chai et al., 2005) สําหรับประเทศไทยสวน

ใหญมักพบโรคติดเช้ือพยาธิใบไมในประชาชนที่อาศัย

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

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ พยาธิใบไมที่สําคัญ

ในกลุมน้ี ไดแก พยาธิใบไมตับ (liver flukes) และ

พยาธิใบไม ลําไสขนาดเ ล็ก (minute intestinal 

flukes) โดยทั้งพยาธิใบไมตับและลําไสมีวงจรชีวิตที่

คลายคลึงกันคือ จําเปนตองมีหอยนํ้าจืดและปลานํ้าจืด

เปนโฮสตก่ึงกลาง (intermediate host) ชนิดที่หน่ึง

และชนิดที่สองตามลําดับ ซ่ึงภายในตัวปลานํ้าจืดอาจมี

ตัวออนพยาธิใบไมระยะติดตอ (infective stage) ที่

สามารถกอโรคในคนและสัตวอ่ืน ๆ ไดที่เรียกวา ตัว

ออนระยะเมตาเซอรคาเรีย (metacercaria) สาเหตุ

หลักของการติดเช้ือพยาธิใบไมเขาสูภายในรางกาย คือ 

การนําปลานํ้าจืดที่มีตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอร

คาเรียที่อาศัยอยูในตัวเม่ือนําปลามารับประทานแบบ

ดิบหรือปรุงไมสุก เชน ปลารา ปลาสม กอยปลา และ

ลาบปลาทําใหเส่ียงตอการติดเช้ือเขาสูรางกาย จากการ

สํารวจการแพรระบาดของตัวออนพยาธิใบไมระยะ 

เมตาเซอรคาเรียในปลานํ้าจืดหลายชนิดจากแหลงนํ้า

ต า ง  ๆ  น้ั นพบว าปลา นํ้ า จื ด ว งศ ป ล าตะ เพี ย น 

(Cyprinoid fish) มีตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอร

คาเรียอยู ในตัวปลาจํานวนมากกวาปลากลุมอ่ืน ๆ 

(Sukontason et al., 1999; Wongsawad et al., 
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2000; Kumchoo1 et al., 2005; Nithikathkul and 

Wongsawad, 2008) โดยอําเภอแมลาว จังหวัด

เชียงราย มีเขตพื้นที่มีแมนํ้าลาวไดไหลผานถึง 4 ตําบล 

จาก 5 ตําบล ไดแก ตําบลดงมะดะ ตําบลจอมหมอก

แกว ตําบลปากอดํา และตําบลบัวสลี นอกจากน้ันยังมี

แหลงนํ้าธรรมชาติอีกมากมายที่เปนที่อยูอาศัยของปลา

นํ้าจืดหลายชนิด เม่ือประชาชนนํามารับประทานแบบ

ไมถูกสุขลักษณะน้ันก็มีโอกาสเส่ียงตอการติดเช้ือตัว

ออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียได 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเก่ียวกับอัตรา

ความชุกของตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรีย 

ในปลาวงศปลาตะเพียน ที่จับมาจากแมนํ้าลาวในเขต

พื้นที่อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อนําผลจาก

การศึ กษาในครั้ ง น้ีมา เปนข อ มูลพื้นฐานสําหรับ

หนวยงานทางดานสาธารณสุขสําหรับนําไปใชเปน

แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาโรคติดเช้ือพยาธิ

ในเขตพื้นที่ตอไป 

 

วิธดํีาเนินการวิจัย 

เก็บตัวอยางปลาในวงศปลาตะเพียนจาก

ชาวประมงพื้นบานที่นํามาขายภายในตลาดทองถิ่นของ

เขตพื้นที่ อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ระหวาง

ในชวงเดือนมกราคม–เมษายน พ.ศ. 2556 โดยปลาที่

ยังมีชีวิตอยูจะนํามาใสในถังที่มีเครื่องเติมอากาศ (air 

pump) สวนปลาที่ตายแลวจะทําการเก็บในกลองโฟม

เพื่อแชในนํ้าแข็งแลวนํามาตรวจหาตัวออนพยาธิใบไม

ระยะเมตาเซอรคาเรียที่หองปฏิบัติการกายวิภาค

ศาสตรและสรีรวิทยา วิทยาลัยเชียงราย 

วิธีตรวจตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย 

ทําการคัดแยกและจําแนกชนิดของปลาโดย

พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ นําปลาที่จําแนก

ชนิดแลวมาตรวจหาตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอร

คาเรีย โดยนําปลาแตละตัวมาตรวจดวยวิธี dissection 

techniques ซ่ึงแยกอวัยวะสวนตาง ๆ คือ ครีบหลัง 

ครีบอก ครีบทอง ครีบหาง ครีบกน เกล็ด และหัว แยก

ใสในนํ้ากล่ันในจานเพาะเช้ือ (petri dish) สวน

กลามเน้ือนํามาตรวจโดยวิธี compress technique 

(Vichasri et al., 1982; Sayasone et al., 2007) นํา

กลามเน้ือมากดทับระหวางแผนกระจกแลวนํามาสองดู

ดวยกล องจุลทรรศน  stereomicroscope และ 

compound microscope ตามลําดับ เพื่อหาปริมาณ

และแยกชนิดของตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอร

คาเรียตามเอกสารของ Pearson and Ow-Yang 

(1982) และ Scholz et al. (1991) 

 

ผลการวิเคราะห 

ปลาวงศปลาตะเพียนที่นํามาตรวจหาตัวออน

พยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรีย จําแนกออกเปน 7 

ช นิด  คื อ  ปลา หนามห ลั ง  (Mystacoleucus 

marginatus) ปลาสรอยขาว (Henicorhynchus 

siamensis) ปลาซา (Labiobarbus siamensis) ปลา

ตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus)  ปลา

กระแห (Barbonymus schwanenfeldii) ปลาสรอย

นกเขา (Osteochilus vittatus) และปลาสรอยเกล็ดถี่ 

(Thynnichthys thynnoides) พบปลาที่ติดเช้ือตัว

ออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียมีจํานวนทั้งหมด 

190 ตัว จาก 267 ตัว ดังน้ันอัตราความชุกของการติด

เช้ือเฉล่ียรวมทั้งหมดรอยละ 71.2 ผลการศึกษาครั้งน้ี

พบจํานวนตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรีย

ทั้งหมด 5,388 ตัว คาเฉล่ีย 20.2 ตัวตอปลาหน่ึงตัว 

ชนิดของปลาที่ตรวจพบการติดเช้ือตัวออนพยาธิใบไม

ระยะเมตาเซอรคาเรียมีอยู 6 ชนิด ซ่ึงปลาแตละชนิดมี

อัตราความชุกของการติดเช้ือ ดังน้ี 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

ปลาสรอยเกล็ดถี่ไมพบตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตา-

เซอรคาเรีย (ตารางที่ 1) 

ชนิดของตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอร

คาเรียที่ตรวจพบในปลาและสามารถแยกชนิดไดจาก

การศึกษาครั้งน้ี ไดแก Haplorchis taichui และ 

Haplorchoides spp. โดยตัวออนพยาธิใบไมระยะ 

เมตาเซอรคาเรียที่พบมากที่ สุดคือ  Haplorchis 

taichui จํานวน 3,307 ตัว คาเฉล่ีย 12.4 ตัวตอปลา

หน่ึงตัว รองมาไดแก Haplorchoides spp. จํานวน 

2,056 ตัว คาเฉล่ีย 7.7 ตัวตอปลาหน่ึงตัว และตัวออน

พยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียที่ไมสามารถจําแนก

ชนิดไดจํานวน 25 ตัว คาเฉล่ีย 0.1 ตัวตอปลาหน่ึงตัว

 

ตารางท่ี 1 ความชุกของตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียในวงศปลาตะเพียน อําเภอแมลาว จังหวัด

เชียงราย 

Fish species 
No. of infected/ examined 

(%prevalence) 

No. of metacercariae isolated 

(mean of metacercariae per fish) Total 

Ht Hap Us 

Mystacoleucus marginatus 

(ปลาหนามหลงั) 
58/58(100) 678(11.7) 1,131(19.5) 5(0.1) 1,814(31.1) 

Barbonymus gonionotus 

(ปลาตะเพียนขาว) 
27/43(62.8) 267(6.2) 93(2.2) 0(0.0) 360(8.4) 

Barbonymus schwanenfeldii 

(ปลากระแห) 
14/29(48.3) 78(2.7) 32(1.1) 4(0.1) 114(3.9) 

Henicorhynchus siamensis 

(ปลาสรอยขาว) 
39/46(84.8) 1,329(28.9) 157(3.4) 7(0.2) 1,493(32.5) 

Labiobarbus siamensis 

(ปลาซา) 
48/62(77.4) 942(15.2) 579(9.3) 8(0.1) 1,529(24.7) 

Osteochilus vittatus 

(ปลาสรอยนกเขา) 
4/15(26.7) 13(0.9) 64(4.3) 0(0.0) 77(5.1) 

Thynnichthys thynnoides 

(ปลาสรอยเกล็ดถ่ี) 
0/15(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

Total 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 

ผลจากการศึกษาความชุกของตัวออนพยาธิ

ใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียในปลาวงศปลาตะเพียนจาก 

อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย พบตัวออนพยาธิใบไม

ระยะเมตาเซอรคาเรีย 2 ชนิด คือ Haplorchis 

taichui และ Haplorchoides spp. ในปลา 6 ชนิด 

ไดแก ปลาหนามหลัง ปลาซา ปลาสรอยขาว ปลา

ตะเพียนขาว ปลากระแห และปลาสรอยนกเขา ซ่ึง

สอดคลองกับ Nithikathkul and Wongsawad 

(2008a) รายงานวาจังหวัดเชียงรายพบตัวออนพยาธิ

ใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียอยู 2 ชนิดเทาน้ัน คือ 

Haplorchis taichui และ Haplorchoides spp. ใน

ปลา 5 ชนิด ไดแก ปลาหนามหลัง ปลาซา ปลาสรอย

ขาว ปลาตะเพียนทอง และปลาหมอไทย  นอกจากน้ัน

สอดคลองกับหลายงานวิจัยที่รายงานพบตัวออนระยะ

เมตาเซอรคาเรียทั้ง 2 ชนิดน้ีใน ปลาหนามหลัง 
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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) 

ปลาสรอยขาว (Kumchoo et al., 2005; 

Nithikathkul and Wongsawad, 2008b; Chuboon 

et al., 2009; Saenphet et al., 2008; Noikong et 

al., 2011; Wongsawad and Wongsawad 2011) 

ปลาตะเพียนขาว (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) การศึกษาครั้งน้ีปลาที่

ตรวจไมพบตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรีย 

คือ ปลาสรอยเกล็ดถี่ ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของ 

Sukontason et al., (1999) ที่รายงานวาจังหวัด

เชียงใหมพบตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรีย

ในปลาสรอยเกล็ดถี่มากที่สุดเม่ือเทียบกับปลาในวงศ

ปลาตะเพียนดวยกันที่นํามาตรวจ 

ตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียที่พบ

สวนใหญในการศึกษาครั้งน้ีคือ Haplorchis taichui 

สอดคลองกับการศึกษาของ Sukontason et al. 

(1999), Kumchoo et al. (2005), Nithikathkul and 

Wongsawad (2008b) รายงานพบวาจังหวัดเชียงใหม

พบตั วอ อนพย า ธิ ใ บ ไม ร ะ ยะ เ มต า เ ซอร คา เ รี ย 

Haplorchis taichui มากที่สุดในปลาวงศปลาตะเพียน 

ซ่ึงพยาธิชนิดน้ีเปนพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็กที่สามารถ

กอโรคในคนได (Radomyos, 1998) สวนจังหวัด

เชียงราย พบวามีรายงานการศึกษาของ พิสิษฐและ

คณะ (2556) ไดศึกษาความชุกของการติดเช้ือปรสิต

ลําไสในกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เขต

เทศบาลตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย เปน

พื้นที่มีอาณาเขตติดตอกับ อําเภอแมลาว ผลการศึกษา

พบวาเช้ือที่ตรวจพบมากที่สุดคือ พยาธิใบไมลําไสขนาด

เล็ก รอยละ 13.8 โดยคาดการณไดวาในพื้นที่จังหวัด

เชียงรายอาจมีประชาชนติดเช้ือพยาธิใบไมขนาดเล็ก

ชนิด Haplorchis taichui ไดมากกวาพยาธิใบไมชนิด

อ่ืนๆ เม่ือนําปลานํ้าจืดมาบริโภคแบบดิบๆ  

สวนพยาธิ Haplorchoides spp. ไมสามารถ

กอโรคในคนไดโดยตัวแกของพยาธิชนิดน้ีเปนปรสิต

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) ซ่ึงพยาธิชนิดน้ีพบ

มากในปลาหนามหลังเชนเดียวกับการศึกษาของ 

Kumchoo et al. (2005) ผลการศึกษาครั้งน้ีไมพบตัว

ออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียของพยาธิใบไม

ตับ  Opisthorchis viverrini ซ่ึ งแตกตาง กับ 

Sukontason et al. (1999) ที่รายงานวาจังหวัด

เชียงใหมพบตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรีย 

Opisthorchis viverrini ในปลาตะเพียนขาวและปลา

สรอยเกล็ดถี่ วัชริยา (2554) รายงานพบตัวออนพยาธิ

ใบไมระยะเมตาเซอรคาเรีย Opisthorchis viverrini 

ในปลาตะเพียนขาวจากการสํารวจชนิดของปลาที่นํามา

ตรวจหาตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียจาก

บางทองที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการแพร

ระบาดของตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียใน

แตละทองที่น้ันอาจมีความแตกตางกัน ซ่ึงพบวาความ

ชุกของการติดเช้ือในปลานํ้าจืดอาจขึ้นอยูกับปริมาณ

นํ้าฝนที่ตกลงมา ซ่ึงชวงที่มีปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงมามาก

น้ันสามารถตรวจพบตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอร

คาเรียไดจํานวนมากตามไปดวย (Wiwanitkit, 2005) 

นอกจากน้ันการแพรระบาดของตัวออนพยาธิใบไม

ระยะเมตาเซอรคาเรีย ยังอาจขึ้นอยูกับชนิดและจํานวน

ของหอยนํ้าจืดและพันธุปลานํ้าจืดที่อาศัยอยูรวมกันใน
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แหลงนํ้า เพราะทั้งสองชนิดเปนโฮสตก่ึงกลางที่สําคัญที่

ทําใหวงจรชีวิตของพยาธิใบไมครบสมบูรณ โดยในแต

ละพื้นที่น้ันอาจมีความแตกตางกัน 

ดังน้ันการศึกษาอัตราความชุกของตัวออน

พยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียของพยาธิใบไมใน

พื้นที่แตกตางกันของแตละภูมิภาคของประเทศไทย ทํา

ใหสามารถทราบสถานการณความเส่ียงตอการเกิดโรค

พยาธิใบไมของประชาชนในพื้นที่ และนอกจากน้ันยัง

นําผลที่ ได ไปใช เปนขอมูลพื้นฐานที่ สําคัญในการ

วางแผนรณรงคปองกันโรคติดเช้ือพยาธิใบไมในพื้นที่

ตอไป 
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