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โรคติดเชื้อพยาธิใบไม้เป็นสาเหตุของปัญหาด้านสุขภาพที่ส าคัญของประเทศไทย จากการตรวจพบโรค
ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะพบในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรค
พยาธิใบไม้สามารถพบได้ทั้งในคนและสัตว์ โดยพยาธิจะออกไข่ปนมากับอุจจาระของโฮสต์สุดท้ายในคนหรือ
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง แล้วตกลงสู่แหล่งน้ า จากนั้นตัวอ่อนพยาธิจะฟักออกจากไข่ว่ายเข้าสู่หอยน้ าจืดซึ่งเป็น
โฮสตต์ัวกลางตัวที่หนึ่ง จากนั้นจะเข้าสูโ่ฮสตต์ัวกลางตัวที่สองทีส่ามารถจะถ่ายทอดไปสู่โฮสต์สุดท้าย

หอยน้ าจืด พบกระจายทั่วไปในแหล่งน้ าต่าง ๆ และในนาข้าว เป็นสัตว์ที่มีความส าคัญในระบบนิเวศ 
และเป็นอาหารของสัตว์จ าพวกปลา นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็น
โฮตสต์ัวกลางของหนอนพยาธิที่ก่อให้เกิดโรคทั้งในคนและสัตว์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการติดเชื้อของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน้ าจืดในพื้นที่อ าเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของ
ประชาชน และช่วยให้ทราบถึงการแพร่กระจายของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยที่เป็นโฮตส์ตัวกลาง และท าให้
ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัย และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ให้ดขีึ้น

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน้ าจืดในพื้นที่อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยสุ่มเก็ บตัวอย่างทั้งหมด 10 จุด ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 
พ.ศ.2560 สุ่มเก็บตัวอย่างหอยด้วยวิธี counts per unit of time พบหอยน้ าจืดทั้งหมด 1,203 ตัว 12 ชนิด พบหอยที่ติดเชื้อทั้งหมด 7 ชนิด คือ Bithynia funiculata, B. siamensis siamensis, Clea-
helena,  Filopaludina doliaris, F. martensi martensi, F. sumatrensis polygramma และ Melanoides tuberculata มีอัตราการติดเชื้อรวมร้อยละ 7.73 (93/1,203) โดยพบตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ 2 ระยะ คือ ระยะเซอร์คาเรีย (cercariae) และระยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercariae) โดยระยะเซอร์คาเรียพบทั้งหมด 6 รูปแบบ (type) คือ Parapleurolophocercous cercaria, Monostome
cercaria, Virgulate cercaria, Gymnocephalus cercaria, Pleurolophocercous cercaria และ Megalurous cercaria ส าหรับระยะเมตาเซอร์คาเรีย พบทั้งหมด 2 ชนิด คือ กลุ่ม Echinostome
metacercaria และชนิด Thapariella sp. ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่อ าเภอแม่ลาว มีการระบาดของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ โดยมีหอยที่เป็นโฮสต์ตัวกลางถึง 7 ชนิด

บทน้า

ส ารวจสภาพแวดล้อมโดยรอบจุดเก็บตัวอย่าง

วิธีด้าเนินการศึกษา

ผลการศึกษา

ภาพที่ 1 อัตราการติดเช้ือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน้ าจืดแต่ละชนิดในพื้นที่อ าเภอแม่ลาว
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จากการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยทั้งหมด 1,203 ตัว พบหอยน้ าจืดทั้งหมด 12 ชนิด โดยพบหอยที่มีการ
ติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้จ านวน 7 ชนิด ด้วยอัตราการติดเชื้อรวมทั้งหมดร้อยละ 7.73 (93/1,203) 
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ทั้งหมดที่พบมี 2 ระยะ คือ ระยะเซอร์คาเรีย และระยะเมตาเซอร์คาเรีย ตัวอ่อน
พยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียสามารถจัดจ าแนกได้ทั้งหมด 6 รูปแบบ ส าหรับตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ   
เมตาเซอร์คาเรียพบทั้งหมด 2 ชนิด

สรุปผลการศึกษา

เก็บตัวอย่างหอยน้ าจืดทั้งหมด 10 จุด ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธี counts per unit of 
time โดยใช้ ผู้เก็บตัวอย่างจ านวน 2 คน เวลา 15 นาที ในแต่ละจุดส ารวจ แล้วน าหอยที่
เก็บได้กลับมาศึกษาต่อภายในห้องปฏิบัติการ

ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกหอย โดยน าเปลือกหอยมาท าความสะอาดแล้ว
ท าการศึกษา       ลักษณะต่าง ๆ ของเปลือกหอย

ตรวจหาตัวอ่อนพยาธิใบไม้โดยวิธี shedding และ วิธี crushing และศึกษาลักษณะ
สัณฐานวิทยาของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

อัตราการติดเชื้อปรสิต = (จ านวนหอยที่ติดเชื้อ/จ านวนหอยทั้งหมด) x 100

ความหนาแน่นของการติดเชื้อ = จ านวนตัวอ่อนพยาธิทั้งหมดที่พบ/จ านวนหอยที่ติดเชื้อ
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ภาพที่ 2 ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียรูปแบบต่าง ๆ ที่ตรวจพบจากการศึกษา: (ก) Parapleurolophocercous
cercaria; (ข) Monostome cercaria; (ค) Virgulate cercaria; (ง) Gymnocephalus cercaria; (จ) Pleurolopho
cercous cercaria; (ฉ) Megalurous cercaria (ภาพถ่ายภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 100 เท่า)

ก ข ค ง จ ฉ

ภาพที่ 3 (ก) ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียกลุ่ม Echinostome metacercaria (ภาพถ่ายภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ก าลังขยาย 100 เท่า); (ข) ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียชนิด Thapariella sp. (ภาพถ่ายภายใต้
กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ)

ก ข


