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การศึกษาค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จากจุดเก็บตวัอย่างทัง้หมด 36 จุด พบหอยน า้จืดฝาเดียวทัง้หมดจ านวน 10,750 ตวั แบ่ง
อ อ ก เ ป็ น  6 ว ง ศ์  8 ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  Bithynia siamensis, Filopaludina martensi, Filopaludina 
sumatrensis polygramma, Indoplanorbis exustus, Lymnaea auricularia, Clea helena, 
Melanoides tuberculata และ Tarebia granifera ซึง่มีคา่ความชกุรวมของการติดตวัออ่นพยาธิใบไม้ใน
หอยน า้จืดฝาเดียวของจังหวดัฉะเชิงเทราเท่ากับร้อยละ 11.83 (1,272/10,750 ตวั) โดยพบการติดตัว
ออ่นพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวจ านวน 7 ชนิด ได้แก่ B. siamensis, F. martensi, F. sumatrensis 
polygramma, I. exustus, L. auricularia, M. tuberculata และ  T. granifera โดยพบตัวอ่อนพยาธิ
ใ บ ไ ม้ ร ะ ย ะ เ ซ อ ร์ ค า เ รี ย  7 รู ป แ บ บ  ไ ด้ แ ก่  xiphidiocercaria, echinostome cercaria, 
parapleurolophocercous cercaria, longifurcate pharyngeate furcocercous cercariae, 
pleurolophocercous cercaria, monostome cercaria และ megarulous cercaria เมื่อตรวจสอบตัว
อ่อนพยาธิใบไม้ล าไส้ชนิด Echinostoma revolutum และ Haplorchis taichui ด้วยไพรเมอร์จ าเพาะ 
พบว่าเกิดชิน้ส่วนดีเอ็นเอเป้าหมายท่ีมีความจ าเพาะขนาด  71 และ 1,075 คู่เบส ตามล าดบั นอกจากนี ้
พบ ว่าห อยน ้า จื ดฝ า เดี ยวช นิ ด  F. martensi, F. sumatrensis polygramma, I. exustus และ  L. 
auricularia ท าหน้าท่ีเป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้  E. revolutum และหอยน า้จืดฝาเดียวชนิด B. 
siamensis, M. tuberculata และ T. granifera ท าหน้าท่ีเป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้  H. taichui 
การศกึษาครัง้นีท้ าให้ทราบสถานการณ์การระบาดของพยาธิใบไม้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่ข้อมลูที่ได้จาก
การศกึษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนควบคมุ ป้องกนั และเฝ้าระวงัการติดพยาธิใบไม้อย่าง
มีประสิทธิภาพตอ่ไป 
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The prevalence of the larval stages of trematode infection were examined in 

several species of freshwater snails from thirty-six sampling sites in Chachoengsao province. 
A total number of ten thousand seven hundred and fifty snail specimens were classified into 
six families, with eight species of snails, including Bithynia siamensis, Filopaludina 
martensi, Filopaludina sumatrensis polygramma, Indoplanorbis exustus, Lymnaea auricularia, 
Clea helena, Melanoides tuberculata and Tarebia granifera. The overall prevalence of 
trematode infection was 11.83% (1,272/10,750 snails) in seven snail species including  B. 
siamensis, F. martensi, F. sumatrensis polygramma, I. exustus, L. auricularia, M. 
tuberculata and T. granifera. The infected snails revealed seven cercarial types, comprised of 
xiphidiocercaria, echinostome cercaria, parapleurolophocercous cercaria, longifurcate 
pharyngeate furcocercous cercariae, pleurolophocercous cercaria, monostome cercaria and 
megarulous cercaria. The larval stages of Echinostoma revolutum and Haplorchis taichui were 
amplified by a species specific primer which generated seventy-one and one thousand and 
seventy-five base pairs, respectively. Moreover, the F. martensi, F. sumatrensis polygramma, 
I. exustus and L. auricularia acted as intermediate hosts for E. revolutum while the B. 
siamensis, M. tuberculata and T. granifera acted as intermediate hosts for H. taichui. This 
study informed the epidemiological situation of trematodes in freshwater snails in 
Chachoengsao province. In addition, the information from this study can be applied to 
effectively plan to control and prevent trematode infections. 

 
Keyword : Prevalence, Trematode infection, Molecular identification, Freshwater snail, 
Chachoengsao province 

 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ขอขอบคุณทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ (สควค.) และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีให้
การสนบัสนนุงานวิจยัในครัง้นีใ้ห้ผา่นลลุว่งและส าเร็จไปได้ด้วยดี 

ข้าพเจ้าขอขอบคณุบคุคลส าคญัท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท าให้เกิดงานวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้ขอขอบคณุ 
ผศ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ ให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือ และช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่องตา่ง ๆ ท าให้การท าวิจยัครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งอยา่งสมบรูณ์ 

ขอขอบคณุบิดา มารดา และญาติพ่ีน้อง ผู้ เป็นท่ีรักและก าลงัใจท่ีส าคญัยิ่ง ตลอดจนช่วย
อ านวยความสะดวกและให้ความชว่ยเหลือในขัน้ตอนการเก็บตวัอยา่ง 

ขอขอบคณุนางสาวชฎาภรณ์ ดัง่หัง่ซิน้ นางสาวเมธาวี สบายใจ นายวศิน พานิช และนาย
ขจรศกัดิ์ ฤทธิเดช รวมทัง้เพ่ือน พ่ี และน้องในห้องปฏิบตัิการทุกคน ผู้ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า
เก่ียวกับขัน้ตอนและเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจท่ีดี
เสมอมาจนท าให้งานวิจยันีส้ าเร็จและสมบรูณ์แบบมากยิ่งขึน้ 

ส าหรับคณุงามความดีท่ีเกิดจากงานวิจยันี ้ข้าพเจ้าขอมอบเป็นเคร่ืองบชูาพระคณุของบดิา 
มารดา ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ และผู้ มีพระคณุทกุทา่น 

  
  

ชนากานต์  อินทศรี 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตตกิรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ................................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง ....................................................................................................................... ญ 

สารบญัรูปภาพ ...................................................................................................................... ฎ 

บทท่ี 1 บทน า ......................................................................................................................... 1 

ภมูิหลงั ............................................................................................................................. 1 

ความมุง่หมายของงานวิจยั ................................................................................................. 4 

ความส าคญัของการวิจยั .................................................................................................... 4 

ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 4 

นิยามศพัท์เฉพาะ ............................................................................................................... 5 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง .................................................................................... 6 

1. หอยน า้จืดฝาเดียวท่ีมีรายงานการพบในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ............................................... 6 

2. ลกัษณะสณัฐานวิทยาโดยทัว่ไปของพยาธิใบไม้ ............................................................... 8 

2.1 ระบบกล้ามเนือ้ (muscular system) ...................................................................... 8 

2.2 ระบบทางเดินอาหาร (digestive system) ............................................................... 9 

2.3 ระบบประสาท (nervous system) .......................................................................... 9 

2.4 ระบบขบัถ่าย (excretory system) ......................................................................... 9 

2.5 ระบบสืบพนัธุ์ (reproductive system) ................................................................... 9 

3. วงชีวิตของพยาธิใบไม้ .................................................................................................. 11 

     



  ซ 

3.1 ไข่ ...................................................................................................................... 12 

3.2 ไมราซิเดียม ........................................................................................................ 12 

3.3 สปอโรซิสต์ ......................................................................................................... 12 

3.4 รีเดีย ................................................................................................................... 12 

3.5 เซอร์คาเรีย .......................................................................................................... 12 

3.6 เมตาเซอร์คาเรีย .................................................................................................. 12 

4. การศกึษาคา่ความชกุของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะตา่ง ๆ โดยจ าแนกตามสณัฐาน
วิทยา ........................................................................................................................ 17 

5. การศกึษาตวัออ่นพยาธิใบไม้โดยใช้เทคนิคทางอณชีูววิทยา ............................................ 26 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั ...................................................................................................... 35 

1. อปุกรณ์ ....................................................................................................................... 35 

1.1 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการศกึษาการระบาดและอณชีูววิทยา............................................. 35 

1.2 ชดุโปรแกรมท่ีใช้ในการศกึษาการระบาดและอณชีูววิทยา ...................................... 35 

2. สารเคมี ....................................................................................................................... 36 

2.1 สารเคมีท่ีใช้ในการศกึษาการระบาดและอณชีูววิทยา ............................................. 36 

2.2 สารเคมีท่ีใช้ในการท าสไลด์ถาวรและการถ่ายภาพ ................................................. 36 

3. วิธีการทดลอง .............................................................................................................. 36 

3.1 การขออนญุาตใช้สตัว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ .......................................... 36 

3.2 การก าหนดพืน้ท่ีเก็บตวัอยา่งและการเก็บหอยน า้จืดฝาเดียว .................................. 37 

3.3 การตรวจหาการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ด้วยวิธี crushing และการเก็บรักษาตวัอ่อน
พยาธิ .............................................................................................................. 40 

3.4 การศกึษาการระบาดของตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียว .......................... 41 

3.5 การศกึษาชีววิทยาระดบัโมเลกลุ .......................................................................... 41 



  ฌ 

3.6 การเตรียมพยาธิใบไม้ระยะเตม็วยัเพ่ือใช้ทดสอบความจ าเพาะและใช้เปรียบเทียบ
ยืนยนัความถกูต้องของล าดบันิวคลีโอไทด์ ......................................................... 44 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมลู .............................................................................................. 44 

บทท่ี 4 ผลการศกึษา ............................................................................................................ 45 

4.1 จดุเก็บตวัอยา่งหอยน า้จืดฝาเดียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ................................................ 45 

4.2 หอยน า้จืดฝาเดียวท่ีพบในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ............................................................... 46 

4.3 ความชกุรวมของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวของจงัหวดัฉะเชิงเทรา . 53 

4.4 ลกัษณะสณัฐานวิทยาของตวัออ่นพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย และระยะเมตาเซอร์คาเรีย
 ................................................................................................................................ 57 

4.5 การศกึษาทางอณชีูววิทยา.......................................................................................... 74 

บทท่ี 5 สรุปและอภิปรายผล .................................................................................................. 79 

บรรณานกุรม ....................................................................................................................... 89 

ประวตัผิู้ เขียน ....................................................................................................................... 99 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 ลกัษณะท่ีส าคญัของหอยฝาเดียวในแตล่ะวงศ์ท่ีมีรายงานการพบในจงัหวดัฉะเชิงเทรา . 6 

ตาราง 2 ลกัษณะและการพฒันาของระยะเซอร์คาเรียแตล่ะรูปแบบ ........................................ 13 

ตาราง 3 รายงานการศกึษาตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวท่ีพบในประเทศไทย .......... 24 

ตาราง 4 รายงานการศกึษาตวัอ่อนพยาธิใบไม้ด้วยวิธีทางอณชีูววิทยาโดยใช้ยีนตา่ง ๆ ............. 33 

ตาราง 5 จดุเก็บตวัอยา่งหอยน า้จืดฝาเดียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ............................................. 39 

ตาราง 6 วงศ์และชนิดของตวัอยา่งหอยน า้จืดฝาเดียวท่ีพบในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ...................... 45 

ตาราง 7 คา่ความชกุรวมของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวชนิดตา่ง ๆ ........... 54 

 

     



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 ลกัษณะทัว่ไปของพยาธิใบไม้ ........................................................................ 10 

ภาพประกอบ 2 วงชีวิตของพยาธิใบไม้โดยทัว่ไป .................................................................... 11 

ภาพประกอบ 3 รูปร่างของเซอร์คาเรียในลกัษณะตา่ง ๆ .......................................................... 16 

ภาพประกอบ 4 จดุเก็บตวัอยา่งในแตล่ะอ าเภอของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ..................................... 37 

ภาพประกอบ 5 จดุเก็บตวัอยา่งหอยน า้จืดฝาเดียวในแหลง่น า้ตา่ง ๆ ....................................... 38 

ภาพประกอบ 6 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Bithynia siamensis .................................................. 46 

ภาพประกอบ 7 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Clea helena ............................................................ 47 

ภาพประกอบ 8 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Filopaludina sumatrensis polygramma .................. 48 

ภาพประกอบ 9 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Filopaludina martensi ............................................. 49 

ภาพประกอบ 10 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Indoplanorbis exustus .......................................... 49 

ภาพประกอบ 11 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Lymnaea auricularia ............................................. 50 

ภาพประกอบ 12 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Melanoides tuberculata ........................................ 51 

ภาพประกอบ 13 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Tarebia granifera .................................................. 52 

ภาพประกอบ 14 คา่ความชกุของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยฝาเดียววงศ์ตา่ง ๆ .............. 53 

ภาพประกอบ 15 สดัสว่นของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียรูปแบบตา่ง ๆ  ท่ี
ตรวจสอบในหอยน า้จืดฝาเดียว ............................................................................................. 55 

ภาพประกอบ 16 ค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยฝาเดียวของ 11 อ าเภอ ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ........................................................................................................................... 55 

ภาพประกอบ 17 แผนที่แสดงการระบาดของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา .................. 56 

ภาพประกอบ 18 ลกัษณะทัว่ไปของ xiphidiocercaria ........................................................... 57 

     



  ฏ 

ภาพประกอบ 19 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบ xiphidiocercaria ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา
 ........................................................................................................................................... 59 

ภาพประกอบ 20 ลกัษณะทัว่ไปของ longifurcate pharyngeate furcocercous cercariae ..... 60 

ภาพประกอบ 21 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบ longifurcate pharyngeate 
furcocercous cercariae  ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา .................................................................. 61 

ภาพประกอบ 22 ลกัษณะทัว่ไปของ parapleurolophocercous cercaria ............................... 62 

ภาพประกอบ 23 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบ parapleurolophocercous cercaria
ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา .......................................................................................................... 63 

ภาพประกอบ 24 ลกัษณะทัว่ไปของ pleurolophocercous cercariae .................................... 64 

ภาพประกอบ 25 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบ pleurolophocercous cercaria  ของ
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ................................................................................................................ 65 

ภาพประกอบ 26 ลักษณะทั่วไปของ monostome cercaria ..................................................... 66 

ภาพประกอบ 27 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบ monostome cercaria  ของจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ........................................................................................................................... 67 

ภาพประกอบ 28 ลกัษณะทัว่ไปของ megarulous cercaria .................................................... 68 

ภาพประกอบ 29 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบ megarulous cercaria  ของจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ........................................................................................................................... 69 

ภาพประกอบ 30 ลกัษณะทัว่ไปของ echinostome cercaria .................................................. 70 

ภาพประกอบ 31 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบ echinostome cercaria ของจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ........................................................................................................................... 71 

ภาพประกอบ 32 ลกัษณะทัว่ไปของเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ E. revolutum .................. 72 

ภาพประกอบ 33 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย ของจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ........................................................................................................................... 73 

ภาพประกอบ 34 การตรวจสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์จ าเพาะตอ่ E. revolutum ............... 76 

ภาพประกอบ 35 การตรวจสอบความไวของไพรเมอร์จ าเพาะตอ่ E. revolutum ........................ 76 



  ฐ 

ภาพประกอบ 36 การตรวจสอบตวัอ่อนพยาธิใบไม้ด้วยไพรเมอร์จ าเพาะตอ่ E. revolutum ........ 77 

ภาพประกอบ 37 การตรวจสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์จ าเพาะตอ่ H. taichui .................... 77 

ภาพประกอบ 38 การตรวจสอบความไวของไพรเมอร์จ าเพาะตอ่ H. taichui ............................. 78 

ภาพประกอบ 39 การตรวจสอบตวัอ่อนพยาธิใบไม้ด้วยไพรเมอร์จ าเพาะตอ่ H. taichui ............ 78 

 



 

บทที่ 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ก าหนดให้โรคพยาธิใบไม้

เป็นปัญหาหลกัทางสาธารณสขุในหลายประเทศทัว่โลก โดยประชากรจ านวนมากกวา่ 10 ล้านคน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดพยาธิใบไม้  เช่น พยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini  
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพยาธิก่อมะเร็ง (Group 1, carcinogenic to human) เน่ืองจากสารคดัหลั่งจาก
พยาธิสามารถเหน่ียวน าก่อให้เกิดมะเร็งท่อน า้ดีได้ (Sripa et al., 2011) นอกจากนีก้ารติดพยาธิ
ใบไม้ล าไส้ท าให้ทางเดินอาหารเกิดการอกัเสบและเกิดบาดแผล เน่ืองจากพยาธิใช้อวยัวะยึดเกาะ
ด้านหน้าของล าตวั (oral sucker) ดูดหรือยึดเกาะบริเวณล าไส้ วงชีวิตของพยาธิใบไม้ส่วนใหญ่
อาศยัโฮสต์มากกว่า 1 ชนิด ส าหรับการพฒันาจากระยะตวัอ่อนจนถึงระยะตวัเต็มวยั โดยวงชีวิต
ของพยาธิใบไม้เร่ิมจากพยาธิใบไม้ระยะตวัเต็มวยัอาศยัอยู่ในอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของโฮสต์เฉพาะ 
(definitive host) ซึง่สว่นใหญ่เป็นมนษุย์หรือสตัว์มีกระดกูสนัหลงั  

พยาธิระยะตวัเต็มวยัจะสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศและออกไข่ในบริเวณอวยัวะท่ีอาศยัอยู ่
จากนัน้ไข่ท่ีได้รับการผสม (embryonated egg) ออกสู่ภายนอกร่างกายโดยปนออกมากบัอจุจาระ
ลงสู่แหล่งน า้ เม่ืออยู่ในสภาวะท่ีเหมาะสมไข่ท่ีได้รับการผสมจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนระยะ  
ไมราซิเดียม (miracidium) ซึ่งจะไชทะลุเข้าไปในโฮสต์กึ่งกลางท่ีหนึ่ง (first intermediate host) 
และเจริญเป็นตวัอ่อนระยะสปอร์โรซีสต์ (sporocyst) ตวัอ่อนระยะรีเดีย (redia) และตวัอ่อนระยะ
เซอร์คาเรีย (cercaria) ตามล าดับ จากนัน้ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรียจะเคล่ือนท่ีออกจากโฮสต์
กึ่งกลางท่ีหนึ่งไปอาศัยในโฮสต์กึ่งกลางท่ีสอง (second intermediate host) และพัฒนาเป็น 
ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercaria) ซึ่งเป็นระยะติดต่อ (infective stage) จากนัน้เม่ือ
โฮสต์เฉพาะได้รับระยะเมตาเซอร์คาเรียเข้าสู่ร่างกายจะท าให้ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียพฒันา
เป็นระยะตัวเต็มวัย (adult fluke) ในโฮสต์เฉพาะต่อไป (Roberts & Janovy, 2009) โดย Niaz, 
Akhtar, Hasanat, and Qureshi (2013 ) ไ ด้ ราย งาน ว่ า  ป ริม าณ น ้าห รือ ระบบนิ เวศ ใน 
แหล่งน า้เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการระบาดของพยาธิใบไม้ในระบบนิเวศเน่ืองจากเป็นแหล่ง
อาศัยของโฮสต์กึ่งกลาง โดยจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดท่ีตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น า้บางปะกง  
ซึง่เป็นลุ่มน า้ท่ีส าคญัในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ประกอบด้วยล าน า้ 3 สาขา ดงันี ้1) ล าน า้
ท่ีเกิดจากการรวมตวัของแมน่ า้นครนายกกบัแมน่ า้ปราจีนบรีุท่ีไหลมาบรรจบกนัก่อนออกสูอ่่าวไทย 
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2) ล าน า้ท่ีมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และไหลมาบรรจบกับแม่น า้ 
บางปะกง 3) ล าน า้สาขาคลองท่าลาด มีต้นก าเนิดมาจากการรวมตวักนัของคลองระบมและคลอง
สียดัก่อนไหลออกสู่แม่น า้บางปะกง (สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร, 2555) ซึ่ง
การมีล าน า้ไหลผ่านอ าเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทราและล าน า้สาขาย่อยท่ีแตกสาขาออกไป
จ านวนมาก รวมทัง้มีแหล่งเก็บกักน า้ท่ีมนุษย์สร้างขึน้ เช่น เข่ือนบางปะกง อ่างเก็บน า้สียดั ฯลฯ 
สง่ผลให้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นจงัหวดัท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ของแหล่งน า้ ซึ่งมีประโยชน์ตอ่การท า
เกษตรกรรม การอปุโภคและบริโภค นอกจากนีย้งัท าหน้าท่ีเป็นแหล่งอาศยัของสตัว์น า้โดยเฉพาะ
หอยฝาเดียวท่ีมีความหลากหลายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่งพบจ านวน 12 สกลุ ได้แก่ Adamietta, 
Bithynia, Clea, Filopaludina, Indoplanorbis, Iravadia, Rivomarginella, Pomacea, Tarebia, 
Thiara, Lymnaea และ Sermyla (สุชาติ ผึ่งฉิมพลี และ ประสิทธ์ิ นิยมไทย, 2555) โดย อาคม 
สังข์วรานนท์ (2536) ได้ศึกษาค่าความชุกของการติดพยาธิใบไม้ในโคพืน้เมืองและโคลูกผสม  
ในพืน้ท่ีต่าง ๆ ของจังหวดัฉะเชิงเทรา จากการศึกษาพบพยาธิใบไม้ 3 ชนิด ดงันี ้1) พยาธิใบไม้
กระเพาะผ้าขีริ้ว้ในอ าเภอพนมสารคาม บ้านโพธ์ิ บางคล้า แปลงยาว สนามชยัเขต บางน า้เปรีย้ว 
และราชสานส์ มีค่าความชกุร้อยละ 10.90  2) พยาธิใบไม้ตบัอ่อน Eurytrema pancreaticum ใน
อ าเภอบางคล้าและราชสาสน์ มีค่าความชุกร้อยละ 1.00  3) พยาธิใบไม้ตับสกุล Fasciola ใน
อ าเภอแปลงยาว มีค่าความชุกร้อยละ 0.50 ต่อมา วรรณวิภา มาลัยทอง (2552) ศึกษา
ประสิทธิภาพของการบนัทึกพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบอย่างต่อเน่ืองด้วยตนเองเพ่ือป้องกัน  
การติดเชือ้พยาธิใบไม้ตบั ณ บ้านทุ่งเหียง อ าเภอสนามชยัเขต พบว่าการรับประทานก้อยปลาหรือ
ปลาท่ีปรุงไม่สุกมีความสัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ในตับของมนุษย์โดยตรง หลังจากนัน้ 
Namchote, Sritongtae, Butnin, Wongwain, and Krailas (2015) ส ารวจค่าความชุกของการติด
ตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้กร่อยท่ีพบบริเวณชายฝ่ังตะวนัออกของอ่าวไทย พบค่าความชกุของ
การติดพยาธิใบไม้ร้อยละ 0.27 โดยพบรูปแบบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย 5 รูปแบบ 
ไ ด้ แ ก่  1)  cotylomicrocercous cercariae เ ป็ น พ ย า ธิ ใ บ ไ ม้  Coitocaecum anaspidis 
2)  echinostome cercariae เ ป็ น พ ย า ธิ ใบ ไ ม้  Himasthla interrupta แ ล ะ  Hypoderaeum 
conoideam 3)  furcocercous cercariae เ ป็ น พ ย า ธิ ใ บ ไ ม้  Apharyngostrigea pipientis  
4) xiphidiocercariae เป็นพยาธิใบไม้ Ascorhytis charadriformis 5) parapleurophocercous 
cercariae เป็นพยาธิใบไม้ Heterophyes cercaria I, Metorchis intermedius และ Haplorchis 
taichui  
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การจัดจ าแนกพยาธิใบไม้ในอดีตท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาโดยใช้ลักษณะทาง
สณัฐานวิทยาเป็นเกณฑ์ในการจดัจ าแนกโดยใช้หลกัการของ Schell (Schell, 1970) ซึ่งบางครัง้
จดัจ าแนกได้ด้วยความยากล าบากและเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบชนิด เน่ืองจากระยะตวั
อ่อนของพยาธิบางชนิดมีลกัษณะทางสณัฐานวิทยาท่ีคล้ายคลึงกนั รวมทัง้ต้องใช้ผู้ปฏิบตัิงานท่ีมี
ค วาม ช าน าญ เป็ นพิ เศษ จึ ง จ ะส าม ารถจัด จ าแน กชนิ ด ของพ ยา ธิ ไ ด้  ท า ใ ห้ ต้ อ ง มี 
การน าเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบชนิดของพยาธิเพ่ือให้ผลการตรวจสอบท่ี
ถูกต้องและรวดเร็ว (ชโลบล วงศ์สวสัดิ์, 2555) การศึกษาในปัจจุบนัจึงนิยมใช้ลักษณะสณัฐาน
วิทยาร่วมกบัเทคนิคทางอณูชีววิทยา เช่น Barber, Mkoji, and Loker (2000) ระบชุนิดเชิงโมเลกลุ
ของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย Schistosoma bovis และ S. haematobium ท่ีพบใน
หอยฝาเดียวสกุล Bulinus ด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา พบว่าล าดบันิวคลีโอไทด์บริเวณ Internal 
transcribed spacer 2 (ITS2) สามารถแยกชนิดของ S. haematobium และ S. bovis ได้ โดยมี
ความถูกต้องในการระบุอัตลักษณ์ของ S. haematobium และ S. bovis สูงถึงร้อยละ 99.00 
นอกจากนี ้Parvathi et al. (2008) พฒันาวิธีการตรวจสอบพยาธิใบไม้ตบั Opisthorchis viverrini 
โดยใช้ไพรเมอร์ Trem24-F: 5’ ACT GGA TAA AAG GAA G 3’ และ OV25-4R: 5’ AAT GAA 
CGG AAA TCG TGA CC 3’ ซึ่งจากการทดสอบด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase 
chain reaction: PCR) พบว่าแสดงผลบวก (positive result) ต่อพยาธิใบไม้ O. viverrini ทัง้ตัว
ออ่นระยะเมตาเซอร์คาเรียและตวัเตม็วยั โดยเกิดผลิตภณัฑ์พีซีอาร์ (PCR product) ท่ีมีขนาด 229 
คูเ่บส ท่ีมีความจ าเพาะต่อพยาธิใบไม้O. viverrini ส าหรับ Spirometra sp., Fasciola gigantica, 
Haplorchis taichui, Echinostoma malayanam, Centrocestus formosanus, Clonorchis 
sinensis และ  Taenia saginata รวมทัง้โฮสต์กึ่งกลางท่ีสองชนิด Puntius spp. แสดงผลลบ 
(negative result) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงเลือกใช้ไพรเมอร์จ าเพาะ  (specific primer) เน่ืองจากเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสามารถน ามาประยกุต์ใช้ระบชุนิดของพยาธิใบไม้ได้ 

การวิจยัในครัง้นีท้ าให้ทราบคา่ความชกุและลกัษณะสณัฐานวิทยาของพยาธิใบไม้แตล่ะ
ชนิดท่ีมีความส าคญัทางการแพทย์และสัตวแพทย์ รวมทัง้ท าให้ทราบสถานการณ์การระบาดของ
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในครัง้นีส้ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนควบคมุ ป้องกันและเฝ้าระวงัการติดพยาธิใบไม้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. ศกึษาคา่ความชกุของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวของจงัหวดั
ฉะเชิงเทราท่ีมีความส าคญัทางการแพทย์และสตัวแพทย์     

2. ระบุชนิดของตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย โดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยา
ร่วมกบัอณชีูววิทยา 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาในครัง้นีท้ าให้ทราบค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืด 

ฝาเดียวของจังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะสัณฐานวิทยาของตวัอ่อนพยาธิใบไม้ รวมทัง้ชนิดของ
พยาธิใบไม้ด้วยวิธีทางอณชีูววิทยา ซึง่ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาเป็นข้อมลูท่ีถกูต้องและเป็นปัจจบุนั 
สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการวางแผนควบคมุ ปอ้งกนั ติดตามและเฝา้ระวงัการติดพยาธิใบไม้
อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
สุ่มเก็บตัวอย่างหอยน า้จืดฝาเดียวจ านวนชนิดละ 50 ตวั (Tong et al., 2015) จากจุด

เก็บตวัอย่างทัง้หมด 36 จุดเก็บตวัอย่าง ซึ่งครอบคลุมทัง้หมด 11 อ าเภอของจังหวดัฉะเชิงเทรา
ด้วยวิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ งชั น้  (stratified random sampling) (Freedman, Pisani, & 
Purves, 2007) โดยแบ่งชัน้ต้นตามแต่ละอ าเภอของจังหวดัฉะเชิงเทรา จากนัน้สุ่มตวัอย่างตาม
โอกาส (opportunistic sampling) โดยอ าเภอท่ีมีพืน้ท่ีน้อยกว่า 500 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ อ าเภอ
คลองเข่ือน อ าเภอราชสาส์น อ าเภอบ้านโพธ์ อ าเภอบางคล้า อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบางปะกง 
อ าเภอเมือง และอ าเภอบางน า้เปรีย้ว สุ่มเก็บตวัอย่างอ าเภอละ 3 จุดเก็บตวัอย่าง ส าหรับอ าเภอ 
ท่ีมีพืน้ท่ีมากกว่า 500 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอท่าตะเกียบ และอ าเภอ
สนามชยัเขตสุ่มเก็บตวัอย่างอ าเภอละ 4 จุดเก็บตวัอย่าง โดยสุ่มเก็บตวัอย่างหอยน า้จืดฝาเดียว
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เพ่ือศึกษาลกัษณะสณัฐานวิทยา
ของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ท่ีพบในหอยน า้จืดฝาเดียว รวมทัง้ระบุชนิดของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ท่ีมี
ความส าคญัทางการแพทย์และสัตวแพทย์ท่ีพบค่อนข้างสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยไพรเมอร์
จ าเพาะ  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ไขท่ี่ได้รับการผสม  หมายถึง  ไขท่ี่มีตวัออ่นอยูภ่ายใน 
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้  หมายถึง  ตัวอ่อนระยะรีเดีย ระยะเซอร์คาเรีย หรือระยะเมตา 

เซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้   
โฮสต์กึ่งกลาง  หมายถึง  โฮสต์ท่ีมีพยาธิใบไม้ระยะตวัอ่อนหรือระยะท่ีมีการสืบพนัธุ์แบบ

ไมอ่าศยัเพศอาศยัอยู่ 
โฮสต์เฉพาะ  หมายถึง  โฮสต์ท่ีมีพยาธิใบไม้ระยะตวัเตม็วยัหรือระยะท่ีมีการสืบพนัธุ์แบบ

อาศยัเพศอาศยัอยู ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อตอ่ไปนี ้

1. ลักษณะสัณฐานวิทยาของหอยน า้จืดฝาเดียวท่ีมีรายงานการพบในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2. ลกัษณะสณัฐานวิทยาโดยทัว่ไปของพยาธิใบไม้ 
3. วงชีวิตของพยาธิใบไม้ 
4. การศึกษาค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะต่าง ๆ โดยจ าแนกตาม

สณัฐานวิทยา 
5. การศกึษาระบาดวิทยาของตวัออ่นพยาธิใบไม้โดยใช้เทคนิคทางอณชีูววิทยา 

 

1. หอยน า้จืดฝาเดียวที่มีรายงานการพบในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สุชาติ ผึ่งฉิมพลี และ ประสิทธ์ิ นิยมไทย (2555) ศึกษาความหลากหลาย ปริมาณและ

การแพร่กระจายของหอยน า้จืดในแม่น า้บางปะกงและแม่น า้ปราจีนบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 
2551 ถึง เดือนธันวาคม 2552 จากจดุเก็บตวัอย่าง 9 จดุเก็บตวัอย่าง พบหอยทัง้หมด 14 สกลุ ใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย หอยฝาเดียว 12 สกลุ และหอยสองฝา 2 สกลุ โดยสกลุหอยน า้จืด
ฝ า เ ดี ย ว ท่ี พ บ ใน แ ม่ น ้า บ า ง ป ะ ก ง  มี ดั ง นี ้  Adamietta, Bithynia, Clea, Filopaludina, 
Indoplanorbis, Iravadia, Lymnaea, Pomacea, Rivomarginella, Sermyla, Tarebia แ ล ะ 
Thiara (ตาราง 1) 
 

ตาราง 1 ลกัษณะท่ีส าคญัของหอยฝาเดียวในแตล่ะวงศ์ท่ีมีรายงานการพบในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

วงศ์ สกลุ ลกัษณะท่ีส าคญั 

Ampullariidae 

 
 

Pomacea เปลือกมีรูปร่างกลมป้อมและมีขนาดใหญ่ พบอัมบิลิคัส 
(umbilicus) ผิวเปลือกเรียบ ปากเปลือก (operculum) มี
ขนาดใหญ่และรูปร่างรี แผ่นปิดปากเปลือกเป็นแบบ 
คอนเซนทริก (concentric) 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

วงศ์ สกลุ ลกัษณะท่ีส าคญั 

Bulinidae 
 

Viviparidae 

 
 
 

Marginellidae 
 
 
 

Iravadiidae 
 
 

 
 

Buccinidae 
 
 
 

Bithyniidae 
 

 

  Indoplanorbis 
 

Filopaludina 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เปลือกมีลกัษณะแบนขดวนเป็นวงในระนาบเดียวกนั 
 
เปลือกคล้ายทรงกรวย พบผิวเปลือกท่ีมีลกัษณะผิวเรียบ  
มีสนัย่ืนออกมาหรือมีแถบสีบนเปลือก แผ่นปิดปากเปลือก
เป็นแบบคอนเซนทริกและมนัเงา  
 
เปลือกคล้ายวงรี ขนาดเล็ก มีลกัษณะเป็นหนาและมนัเงา
ปากเปลือกคอ่นข้างยาวและแคบ ขอบปากเปลือกหนาไม่
พบแผน่ปิดปากเปลือก 
 
เปลือกคล้ายทรงกรวยขนาดเล็ก ปากเปลือกเป็นวงรี 
แผ่นปิดปากเปลือกเป็นแบบคอนเซนทริก มีลกัษณะบาง
และมัน ซึ่งผิวด้านในของแผ่นปิดปากเปลือกจะมีสันย่ืน
ออกมาจ านวนหนึง่หรือหลายอนั  
 
เปลือกคล้ายทรงกรวย ส่วนใหญ่มีเปลือกหนา ผิวเปลือก
ขรุขระ บางชนิดมีสีและลวดลายโดดเดน่ ปากเปลือกกว้าง 
แผน่ปิดปากเปลือกมีลกัษณะมนัเงา 
 
เปลือกทรงกรวยรูปไข่ ผิ วเปลือกมีลักษณะเรียบ ปาก
เปลือกกลมรี แผ่นปิดปากเปลือกเป็นแบบคอนเซนทริก 
ท่ี มี ส ไป รัลนิ ว เค ลี ยสอยู่ ต รงกลาง  (spiral nucleus)  
เทนเทเคิล (tentacle) ยาวเรียว พบตาติดอยู่ท่ีฐานของ  
เทนเทเคลิ  

 

 

Rivomarginella 

 

Iravadia 

 

 

Clea 

 

 

Bithynia 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

วงศ์ สกลุ ลกัษณะท่ีส าคญั 
Lymnaeidae 

 
 
 

Thiaridae 
 

 

Lymnaea 

 
 
 

Thiara, 
Tarebia, 

Sermyla และ 
Adamietta 

เปลือกคล้ายทรงกรวยเตีย้และมีขนาดใหญ่ ยอดเปลือกคอ่น
มาทางด้านหน้า เทนเทเคิลมีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียม และ
กว้างแบน 
 
เปลือกคล้ายทรงกรวยยาว พบเวิร์ล (whorl) เรียงซ้อนไปสู่
ยอดเปลือก ผิวเปลือกไมเ่รียบ มีสนันนู แผ่นปิดปากเปลือกมี
ลกัษณะบางและมนัวาว 

 

2. ลักษณะสัณฐานวิทยาโดยทั่วไปของพยาธิใบไม้   
พยาธิใบไม้ (trematode) จัดอยู่ใน Phylum Platyhelminthes  Class Trematoda โดย

พยาธิใบไม้ส่วนใหญ่ท่ีส าคญัทางการแพทย์จดัอยู่ใน Subclass Digenea หรือ digenetic flukes  
รูปร่างมีลกัษณะคล้ายใบไม้ ล าตวับริเวณท้องมีลักษณะแบนและบริเวณหลงัมีลกัษณะนูน โดย
ขนาดล าตวัของพยาธิใบไม้มีขนาดตัง้แต่ 6 มิลลิเมตร ถึง 7 เซนติเมตร ภายนอกล าตวัของพยาธิ
ใบไม้พบอวัยวะยึดเกาะ (adhesive organ) ส าหรับเกาะติดโฮสต์ซึ่งอาจอยู่รอบปาก เรียก  
ออรัลซักเกอร์ (oral sucker) บางชนิดอาจมีอวัยวะยึดเกาะอยู่ด้านท้อง เรียก เวนทรัลซักเกอร์ 
(ventral sucker, acetabulum) ซึ่งพยาธิใบไม้บางชนิดมีซักเกอร์รอบรูเปิดอวัยวะเพศ เรียก  
เจนิทลัซกัเกอร์ (genital sucker) โดยระบบร่างกายของพยาธิใบไม้ แบง่ออกได้ ดงันี ้(ชโลบล วงศ์
สวัสดิ์, 2555; นิมิตร มรกต และ คม สุคนธสรรพ์, 2554; บพิธ จารุพันธุ์  และ นันทพร จารุพันธุ์ , 
2555) 

2.1 ระบบกล้ามเนือ้ (muscular system)  
ประกอบด้วย เส้นใยกล้ามเนือ้ตา่ง ๆ ได้แก่ เส้ยใยกล้ามเนือ้วงกลม (circular fibers) 

เส้นใยกล้ามเนือ้ตามยาว (longitudinal fibers) และเส้นใยกล้ามเนือ้เฉียง (oblique fibers) โดย
พบกล้ามเนือ้ท่ียึดระหว่างด้านหลัง (dorsal) กับด้านท้อง (ventral) และพบเส้นใยกล้ามเนือ้ท่ี
ร่วมกบัอวยัวะตา่ง ๆ จงึท าให้พยาธิใบไม้สามารถเปล่ียนแปลงรูปร่างหรือเคล่ือนไหวได้ 
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2.2 ระบบทางเดนิอาหาร (digestive system)  
ระบบทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วย ปาก (mouth) อยู่ทางด้านหน้าของ

ล าตวัและล้อมรอบด้วยออรัลซักเกอร์ โดยปากเช่ือมต่อกับคอหอย (pharynx) ซึ่งมีลักษณะเป็น
กระเปาะกล้ามเนือ้ บริเวณปลายสุดของคอหอยเช่ือมต่อกับหลอดอาหาร (esophagus) ท่ีมี
ลักษณะเป็นท่อเด่ียว โดยปลายหลอดอาหารจะแตกออกเป็นล าไส้ (cecum) สองแขนงและมี
ปลายตนั โดยสิน้สดุท่ีสว่นท้ายของล าตวัเหนือกระเพาะขบัถ่าย (excretory bladder) 

2.3 ระบบประสาท (nervous system)  
มี เส้ นประสาท  3 คู่  ไ ด้ แก่  เส้ นประสาททางด้านหลัง  (dorsal nerve cord)

เส้นประสาททางด้านข้าง (lateral nerve cord) และเส้นประสาททางด้านท้อง ( ventral nerve 
cord) นอกจากนีพ้บเส้นประสาทตามขวางเช่ือมระหวา่งเส้นประสาททัง้ 3 คู ่
           2.4 ระบบขับถ่าย (excretory system)  

มีสมมาตรทัง้ 2 ข้างของล าตัว โดยเฟลมเซลล์ (flame cell) ท่ีกระจายทั่วล าตัวมี 
ซิ เลี ย  (cilia)  ท าห น้ า ท่ี พั ด โบกของ เสี ย เข้ า สู่ ท่ อ รวม  (collecting tube) และต่ อ เข้ ากับ 
กระเพาะขับถ่าย (excretory bladder) ซึ่ งมี รูเปิด (excretory pore) ขับถ่ายของเสียออกสู่
ภายนอกร่างกาย โดยจ านวนและต าแหนง่การวางตวัของเฟลมเซลล์สามารถใช้เป็นเกณฑ์เบือ้งต้น
ในการจดัจ าแนกชนิดของพยาธิได้  

2.5 ระบบสืบพันธ์ุ (reproductive system)  
พยาธิใบไม้ส่วนใหญ่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน (hermaphrodite) ซึ่งอวัยวะสืบพันธุ์ 

เพศผู้  ประกอบด้วย อัณฑะ (testes) ส่วนใหญ่พบจ านวน 2 ก้อน อยู่บริเวณท้ายล าตัว และมี
รูปร่างหลายลกัษณะ เช่น ก้อนกลม (globular) พ ู(lobate) ท่อ (tubular) หรือก่ิงแขนง (dendritic) 
ขึน้อยู่กับชนิดของพยาธิ ซึ่งเช่ือมต่อกับท่อน าอสุจิ (vas deferens) ก่อนเข้าสู่ถุงเซอร์รัส (cirrus 
sac) ท่อในถุงเซอร์รัสจะโป่งออกและขดตัวเป็นท่ีพักอสุจิ (seminal vesicle) โดยปลายท่อจะ
สิน้สุดในเซอร์รัสออร์แกน (cirrus organ) ซึ่งเป็นโครงสร้างสืบพันธุ์ ของเพศผู้ ท่ีประกอบด้วย
กล้ามเนือ้และสามารถยืดออกจากรูเปิดอวยัวะเพศ (genital pore) ท่ีอยู่บริเวณเจนิทลัเอเทรียม 
(genital atrium) ซึง่มีลกัษณะเป็นแอง่ตืน้บริเวณล าตวัด้านท้อง   

อวยัวะสืบพันธุ์ เพศเมีย ประกอบด้วย รังไข่ (ovary) ท่อน าไข่ (oviduct) และอูไทป์ 
(Öotype) โดยรอบอไูทป์จะมีตอ่มเมห์ลิส (Mehlis’ gland) และต่อมวิเทลลิน (vitelline gland) มา
เช่ือมต่อกับอูไทป์ ด้านหลังของอูไทป์มีถุงเก็บอสุจิ  (seminal receptacle) และท่อลอเรอร์ 
(Laurer’s canal) ไปเปิดท่ีส่วนหลงัของตวัพยาธิ โดยส่วนท่ีตอ่จากอไูทป์เป็นมดลกู (uterus) ซึง่จะ
ขดไปมา ส่วนปลายสุดของมดลูกเป็นกล้ามเนือ้ท่ี เปิดออกสู่ภายนอกทางรูเปิดอวัยวะเพศใน
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บริเวณเจนิทลัเอเทรียม ซึ่งการผสมพันธุ์ของพยาธิใบไม้ส่วนใหญ่ผสมพันธุ์กับพยาธิใบไม้ตวัอ่ืน
แล้วจงึวางไข ่(ภาพประกอบ 1) 

โดยทั่วไปพยาธิใบไม้สามารถจัดกลุ่มตามอวัยวะท่ีอาศัยในโฮสต์เฉพาะแบ่งออกเป็น  
4 กลุม่ ตามหลกัเกณฑ์การจดัจ าแนกของ (ชโลบล วงศ์สวสัดิ์, 2555; นิมิตร มรกต และ คม สคุนธ
สรรพ์, 2554) ดงันี ้พยาธิใบไม้ล าไส้ (intestinal fluke) พยาธิใบไม้ปอด (lung fluke) พยาธิใบไม้
ตบั (liver fluke) และพยาธิใบไม้เลือด (blood fluke) 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ลกัษณะทัว่ไปของพยาธิใบไม้ 
 

ท่ีมา: (Roberts & Janovy, 2009) 
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3. วงชีวิตของพยาธิใบไม้ 
พยาธิใบไม้ในกลุม่ digenea อาศยัโฮสต์มากกว่าหนึ่งชนิดส าหรับการพฒันาตัง้แตร่ะยะ

ตัวอ่อนจนถึงระยะตัวต็มวัย วงชีวิตทั่วไปของพยาธิใบไม้เร่ิมจากไข่ท่ีได้รับการผสมจะออกสู่
ภายนอกร่างกายของโฮสต์เฉพาะ เม่ืออยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสม ไข่ท่ีได้รับการผสมจะฟัก
ออกมาเป็นระยะไมราซิเดียมท่ีมีซิเลียรอบตวัและวา่ยน า้ได้ เม่ือไมราซิเดียมไชเข้าสูห่อยหรือโฮสต์
กึ่งกลางท่ีหนึง่จะสลดัซิเลียทิง้และเจริญเติบโตเป็นสปอโรซิสต์ในหอย ซึง่ภายในสปอโรซิสต์หนึง่ตวั
สามารถให้ก าเนิดรีเดียภายในจ านวนหลายตวั และในรีเดียหนึ่งตวัจะพบเซอร์คาเรียหลายตวั ซึ่ง
กระบวนการเพิ่มจ านวนในลกัษณะดงักล่าวเป็นการสืบพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ จากนัน้เซอร์คาเรีย 
ท่ีพัฒนาจนสมบูรณ์จะเคล่ือนท่ีจากโฮสต์กึ่งกลางท่ีหนึ่งเข้าสู่โฮสต์กึ่งกลางท่ีสองเพ่ือเข้าซิสต์ 
(cyst) และพฒันาเป็นเมตาเซอร์คาเรียซึ่งเป็นระยะติดต่อ โดยพบอวยัวะยึดเกาะและล าไส้ แต่ไม่
พบโครงสร้างสืบพันธุ์  เม่ือโฮสต์เฉพาะได้รับเมตาเซอร์คาเรียเข้าสู่ร่างกาย เมตาเซอร์คาเรียจะ
พฒันาเป็นพยาธิใบไม้ระยะตวัเตม็วยัตอ่ไป ดงัแสดงในภาพประกอบ 2 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 วงชีวิตของพยาธิใบไม้โดยทัว่ไป 
 

ท่ีมา: (Roberts & Janovy, 2009) 
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3.1 ไข่   

ไข่พยาธิใบไม้ส่วนใหญ่ จะมีฝาปิด โดยไข่จะออกนอกร่างกายผ่านทางรูเปิด 
อวยัวะเพศ ขณะท่ีปล่อยไข่ออกมานัน้ ไข่ยงัอาจไม่มีตวัอ่อนหรือเจริญจนมีระยะไมราซิเดียมอยู่
ภายในไข ่  

3.2 ไมราซิเดียม   

เป็นตวัอ่อนท่ีมีซิเลียปกคลุมล าตวั ยกเว้นส่วนหวัมีอวยัวะยืดหด (apical papilla) ท่ี
สามารถยืดหดได้ และมีต่อมไช (penetration gland) ท าหน้าท่ีสร้างเอนไซม์ โดยอวัยวะยืดหด 
และตอ่มไชท าหน้าท่ีร่วมกนัขณะท่ีไมราซิเดียมไชเข้าสู่โฮสต์กึ่งกลางท่ีหนึง่   

3.3 สปอโรซิสต์   

สว่นใหญ่มีรูปร่างเป็นถงุยาว มีรูก าเนิด (birth pore) และมีเจิร์มบอล (germ ball) ซึ่ง
เซลล์แบ่งตัวและเพิ่มจ านวนเป็นอีกหลายเจิร์มบอล จากนัน้เปล่ียนรูปไปเป็นสปอโรซิสต์ลูก
(daughter sporocyst) หรือรีเดียแล้วแต่ชนิดของพยาธิ ซึ่งสปอโรซิสต์ลูกจะออกจากสปอโรซิสต์
แมแ่ล้วเคล่ือนท่ีออกไปสูอ่วยัวะอ่ืนของหอย โดยรีเดียออกจากสปอโรซิสต์ผ่านทางรูก าเนิด 

3.4 รีเดีย   

พัฒนาจากระยะสปอโรซิสต์  มีลักษณะตัวยาวและมีทางเดินอาหารเกิดขึน้ 
ประกอบด้วยคอหอยและถงุล าไส้ มีรูก าเนิดใกล้ส่วนหวั ภายในรีเดียมีเอ็มบริโอซึ่งจะเจริญไปเป็น
รีเดียลกูหรือเซอร์คาเรียแล้วแตช่นิดของพยาธิ 

3.5 เซอร์คาเรีย   
มีหางส าหรับเคล่ือนท่ี บริเวณปากล้อมรอบด้วยออรัลซกัเกอร์ พบคอหอยและล าไส้ 

ซึ่งการจดัจ าแนกชนิดของตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียสามารถจ าแนกได้โดยใช้ลักษณะ
โครงสร้างท่ีส าคญั เชน่ ออรัลซกัเกอร์ เวนทรัลซกัเกอร์ และครีบหาง เป็นต้น ดงัตาราง 2 

3.6 เมตาเซอร์คาเรีย   
เม่ือเซอร์คาเรียเคล่ือนท่ีจากโฮสต์กึ่งกลางท่ีหนึง่ไปยงัโฮสต์ก่ึงกลางท่ีสอง เซอร์คาเรีย

จะสลัดหางทิง้ สร้างผนังหุ้ มล าตัว และพัฒนาเป็นเมตาเซอร์คาเรีย เม่ือโฮสต์เฉพาะได้รับ 
เมตาเซอร์คาเรียซึ่งเป็นระยะติดตอ่เข้าสู่ร่างกาย เมตาเซอร์คาเรียจะพฒันาเป็นพยาธิระยะตวัเต็ม
วยัในโฮสต์เฉพาะตอ่ไปในวงชีวิต 
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ตาราง 2 ลกัษณะและการพฒันาของระยะเซอร์คาเรียแตล่ะรูปแบบ 
 

รูปแบบเซอร์คาเรีย ลกัษณะรูปร่าง พฒันาเป็นระยะ 
ตวัเตม็วยัในวงศ์ 

amphistome 
cercaria 

 
 
 

monostome 
cercaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

echinostome 
cercaria 

 
 
 
 
 
 
 

ล าตวัมีขนาดใหญ่ หางยาว โดยออรัลซกัเกอร์มีขนาด
เล็ก ส่วนเวนทรัลซักเกอร์มีขนาดใหญ่อยู่ท้ายล าตัว 
และพบตาท่ีมีรงควัตถุ (pigment) ขนาดใหญ่บริเวณ
สว่นหวัของล าตวั (ภาพประกอบ 3-ก) 
 
ล าตวัขนาดใหญ่ โดยออรัลซกัเกอร์มีขนาดเล็ก ไม่พบ 
เวนทรัลซกัเกอร์และคอหอย อาจพบตา (eye spot) 2–
3 จุด ท่ีส่วนหวัของล าตวั และบริเวณหางมีความยาว
มากกวา่บริเวณล าตวั (ภาพประกอบ 3-ข) 
 
ล าตัวรูป ร่างกลมและพบต่อมซิสโทจีนัส  (cysto-
genous gland) จ านวนมาก พบออรัลซกัเกอร์บริเวณ
ส่วนหัวของล าตัวและพบเวนทรัลซักเกอร์บริเวณ
กึ่งกลางของล าตวั (ภาพประกอบ 3-ค) 
 
หางมีลักษณะคล้ายทรงกระบอก มีหนาม (collar 
spine) ล้อมรอบออรัลซักเกอร์ พบคอหอยและล าไส้ 
ซึง่มีขนาดยาว (ภาพประกอบ 3-ง)  
 
หางสัน้มีลักษณะเป็นปุ่ มหรือถ้วย บริเวณล าตัวพบ 
หนาม (stylet) อยู่ ในออรัลซักเกอร์ ส่วนเวนทรัล 
ซักเกอร์มีขนาดใหญ่กว่าออรัลซักเกอร์และพบอยู่
สว่นท้ายของล าตวั (ภาพประกอบ 3-จ) 

Paramphistoma-
tidae 

 
 
 

Notcotyloidae 
 
 
 
 

Fasciolidae 
 
 
 
 

Echinostomatidae 
 
 

 
Troglodytidae 

 
 

gymnocephalus 
cercaria 

 
 

microcercous 
cercaria 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

รูปแบบเซอร์คาเรีย ลกัษณะรูปร่าง พฒันาเป็นระยะ    
ตวัเตม็วยัในวงศ์ 

xiphidiocercaria 
 
 

 
gasterostome 

cercaria 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

พบหนามบริเวณออรัลซักเกอร์และพบต่อมภายใน
ล าตัว ได้แก่ ต่อมไชและต่อมสร้างเมือก (mucous 
gland) (ภาพประกอบ 3-ฉ) 
 
ทางเดินอาหารมีรูปร่างคล้ายถุง หางมีขนาดสัน้และ
แยกออกเป็น 2 แฉกสมมาตรกันคล้ายกับเขาสัตว์ 
(ภาพประกอบ 3-ช) 
 
หางแยกออกเป็น 2 แฉก ไม่พบคอหอย แต่พบครีบ
หาง (dorsal finfold) ตลอดความยาวของล าตัว 
(ภาพประกอบ 3-ซ) 
 
ล าตัวมีรูปร่างกลมรี พบตาบริเวณส่วนหัว ภายใน
ล าตัวพบต่อมไช โดยส่วนหางไม่พบครีบด้านข้าง 
(lateral finfold) (ภาพประกอบ 3-ฌ) 
 
ล าตวัมีรูปร่างกลมรี ภายในล าตวัพบจุดตาและตอ่ม
ไช บริเวณหางพบครีบด้านข้าง (ภาพประกอบ 3-ญ) 

Plagiorchiidae 
 
 

 
Buccephalidae 

 
 
 

Sanquinicolidae 
 
 
 

Opisthorchiodae 
 
 

 
Heterophyidae 

 

 
 

 

 

 

lophocercous 
cercaria 

 

 
 

pleurolopho 
cercous cercariae 

 

 

 
 

parapleurolopho 
cercous cercariae 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

รูปแบบเซอร์คาเรีย ลกัษณะรูปร่าง พฒันาเป็นระยะ                  
ตวัเตม็วยัในวงศ์ 

longifurcatepharyngeate 
furcocercous cercaria 

 
 
 
 

brevifurcate 
apharyngeate 

furcocercous cercaria 
 
 

ล าตัวมี รูปร่างกลมรี ภายในล าตัว พบ
ออรัลซักเกอร์ คอหอย ต่อมไช ล าไส้ และ 
เวนทรัลซกัเกอร์ โดยปลายหาง (tail stem) 
ย า ว ก ว่ า ส่ ว น ต้ น ห า ง  (stem fork) 
(ภาพประกอบ 3-ฎ) 
 
 

Strigeoidae 
 
 
 
 
 

Schistosomatoidae 
 

 

 ท่ีมา: (Schell, 1970) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนต้นหางยาวกว่าส่วนปลายหาง ไม่พบ 
คอหอย แต่พบออรัลซกัเกอร์ ล าไส้ ต่อมไช
และ เวนทรัลซกัเกอร์ (ภาพประกอบ 3-ฏ) 
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ภาพประกอบ 3 รูปร่างของเซอร์คาเรียในลกัษณะตา่ง ๆ 
(ก) amphistome cercaria  (ข) monostome cercaria  (ค) gymnocephalous cercaria 
(ง) echinostome cercaria  (จ) microcercous cercaria  (ฉ) xiphidiocercaria 

(ช) gasterostome cercaria  (ซ) lophocercous cercaria  (ฌ) pleurolophocercous cercaria   

(ญ) parapleurolophocercous cercariae  (ฎ) longifurcate pharyngeate furcocercous 

cercaria  (ฏ) brevifurcate apharyngeate furcocercous cercaria 

ท่ีมา : (Anucherngchai, Tejangkura, & Chontananarth, 2016 ; Roberts & Janovy, 
2009; Schell, 1970) 

ฉ 

ข ก ค ง 

จ ช ซ 

ฌ ญ ฎ ฏ 
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4. การศึกษาค่าความชุกของการตดิตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะต่าง ๆ โดยจ าแนกตาม
สัณฐานวิทยา 

การศึกษาค่าความชุกของการติดพยาธิใบไม้มีหลายวิธี เช่น การตรวจอุจจาระด้วยวิธี 
Modified Kato thick smear technique การตรวจเสมหะ การทดสอบทางซีรัม วิธี ELISA โดยใช้
สารคดัถ่ายและสารคดัหลัง่จากตวัเต็มวยัพยาธิ โดยข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมลูท่ีได้จากการตรวจ
ผู้ ป่วยท่ีติดพยาธิ ซึ่งผู้ ป่วยสว่นใหญ่ไมท่ราบการติดพยาธิมาก่อนหรือทราบภายหลงัจากเกิดพยาธิ
สภาพ จึงมีการศึกษาการระบาดของพยาธิในโฮสต์ตัวกลางเพ่ือหาแนวทางป้องกันการระบาด  
ในมนุษย์ สตัว์เลีย้งลูกด้วยนม หรือสตัว์ปีก เน่ืองจากโฮสต์ตวักลางเป็นแหล่งอาศยัของพยาธิใน  
การพัฒนาจากระยะตวัอ่อนเป็นระยะตวัเต็มวยั โดยมีรายงานการติดพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืด 
ฝาเดียว ดงันี ้

ปี  2537 Abdul-Salam ส ารวจค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ 
เซอร์คาเรียในหอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Clypeomorus bifasciata บริเวณอ่าวคูเวต โดยสุ่มเก็บ
ตวัอย่างหอยน า้จืดฝาเดียวจ านวน 1,855 ตวั ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ปี 1992 ถึง เดือนตลุาคม 
ปี 1993 จากการตรวจสอบพบคา่ความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียเท่ากับ
ร้อยละ 5.00 โดยพบการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียสูงสุดในฤดรู้อนและฤดใูบไม้ผลิ 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตลุาคม และพบคา่ความชกุของการตดิตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ
เซอร์คาเรียต ่าสดุในฤดหูนาว ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน (Abdul-Salam, 1994)  

ปี 2540 Abdul-Salam et al. ส ารวจการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียว 
Clypeomorus bifasciata บริเวณอ่าวคูเวต โดยสุ่มเก็บหอยน า้จืดฝาเดียว จ านวน 1,500 ตัว 
ระหว่าง ปี 1994 ถึง ปี 1995 จากการตรวจสอบพบค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้
เท่ากับร้อยละ 37.80 โดยพบการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้สูงสุดใน 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม และฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 
(Abdul-Salam, Sreelatha, & Al-Kandari, 1997) 

ปี 2543 Al-Kandari et al. ส ารวจการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยฝาเดียว Cerithidea 
cingulate บริเวณอ่าวคเูวต โดยสุ่มเก็บตวัอย่างหอยจ านวน 2,537 ตวั พบค่าความชุกในการติด
ตัวอ่อนพยาธิ ใบ ไม้ เท่ ากับ ร้อยละ  49.90 โดยพบพยาธิใบ ไม้ ในวงศ์  Cyathocotylidae, 
Echinostomatidae, Haplosplanchnidae, Heterophyidae, Microphallidae, Philophthalmi-
dae, Plagiorchiidae และ Schistosomatidae โดยพบการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้สูงสุดในช่วงฤดู
ร้อนและพบความหลากหลายของชนิดพยาธิใบไม้สูงสุดในช่วงฤดูหนาว  (Al-Kandari, Abdul-
Salam, & Meakins, 2000)  
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ปี  2544 Loy และ  Haas ตรวจสอบความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ 
เซอร์คาเรียในหอย Lymnaea stagnalis ในแหล่งน า้จืดของประเทศเยอรมนันี โดยสุ่มเก็บตวัอย่าง
หอยน า้จืดฝาเดียวจ านวน 43,441 ตัว ระหว่างปี 1980 ถึง ปี 2000  จากการตรวจสอบพบ 
ค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียเท่ากับร้อยละ 44.90 โดยพบพยาธิ
ใบไม้ 9 ชนิด ได้แก่ Apatemon minor, Diplostomum spathaceum, Echinostoma revolutum, 
Furcocercariae sp., Hypoderaeum conoideum, Isthmiophora melis, Pseudechinopary-
phium echinatum, Trichobilharzia ocellate และ Xiphidiocercariae sp. (Loy & Haas, 2001) 

ปี 2545 Chingwena et al. ตรวจสอบการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียว
ของประเทศซิมบบัเว โดยสุ่มเก็บตวัอย่างหอยน า้จืดฝาเดียว จ านวน 13,789 ตัว ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ปี 1998 ถึง เดือนตลุาคม ปี 2000 จากการตรวจสอบพบคา่ความชกุของการตดิพยาธิ
ใบไม้เท่ากับร้อยละ 6.60 โดยพบการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้สูงสุดในหอยน า้จืดฝาเดียวชนิด 
Bulinus tropicus เท่ากับร้อยละ  13.10 และพบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียรูปแบบ 
echinostome cercaria สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 38.20 รวมทัง้พบค่าความชุกของการติดตัวอ่อน
พยาธิใบไม้สูงสุดในช่วงก่อนฤดูฝน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม  (Chingwena, 
Mukaratirwa, Kristensen, & Chimbari, 2002) 

ปี 2547 นภัสสร โน๊ตศิริ ตรวจสอบการติดตวัอ่อนพยาธิในหอยสกุล Paludomus spp. 
บริเวณลุ่มน า้แควน้อย โดยสุ่มเก็บหอยน า้จืดฝาเดียวด้วยวิธีใช้มือเก็บ (hand picking method) 
และกระชอนเก็บตวัอย่าง (scooping method) และสุ่มจบัเวลา ซึ่งใช้ผู้ เก็บ 5 คน คนละ 10 นาที 
(counts per unit of time) ในแต่ละพืน้ท่ีส ารวจ จากการส ารวจพบตวัอ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรีย
ของพยาธิใบไม้ 4 รูปแบบ ได้แก่ parapleurolophocercous cercaria เป็นตวัอ่อนพยาธิใบไม้ท่ีก่อ
โรคในปลาน า้จืดขนาดเล็ก strigea cercaria เป็นตัวอ่อนพยาธิใบไม้ท่ีก่อโรคในนก  virgulate 
cercaria และ cotylomicrocercous cercaria เป็นตวัอ่อนพยาธิใบไม้ท่ีก่อโรคในสัตว์สะเทินน า้
สะเทินบก (นภสัสร โน๊ตศริิ, 2547) 

ปี 2549 Yurlova et al. ส ารวจความชุกในการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์
คาเรียในหอยน า้จืดฝาเดียว Lymnaea stagnalis บริเวณทะเลสาบ Chany ของประเทศรัสเซีย 
โดยสุ่มเก็บตวัอย่างหอย จ านวน 7,543 ตวั ระหว่างปี 1982 ถึง 1999 จากการตรวจสอบพบพยาธิ
ใบไม้ 4 ชนิด ได้แก่ Echinoparyphium aconiatum, Echinoparyphium recurvatum, Cotylurus 
cornutus และ Moliniella anceps ซึ่งคา่ความชกุในการติดตวัอ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรียสงู
กวา่ร้อยละ 60.00 (Yurlova et al., 2006) 
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ปี 2549 วิวิชชุตา เดชรักษา ตรวจสอบการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียของ
หอยน า้จืดฝาเดียววงศ์ Thiaridae ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยสุ่มเก็บหอยน า้จืดฝาเดียว
ด้วยวิธีใช้มือและกระชอนเก็บตัวอย่างและสุ่มจับเวลา ซึ่งใช้ผู้ เก็บ 5 คน คนละ 10 นาที ใน 
แต่ละพืน้ท่ีส ารวจ จากการส ารวจพบตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ทัง้หมด 10 ชนิด 
ไ ด้ แ ก่  Acanthatrium hitaense, Alaria mustelae, Cardicola alseae, Centrocestus 
formosanus, Cloacitrema philippinum, Haematoloechus similis, Haplorchis pumilio, H. 
taichui, Loxogenoides bicolor และ  Transversotrema laruei ซึ่ งหอยน า้ จื ดฝา เดียวชนิ ด 
Tarebia granifera พบการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้สูงถึงร้อยละ 5.00 และสามารถเป็นโฮสต์
กึ่งกลางของพยาธิใบไม้หลายชนิด (วิวิชชตุา เดชรักษา, 2549) 

ปี 2551 Choubisa ตรวจสอบการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยน า้จืด 
ฝาเดียวจากรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย จากการตรวจสอบพบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ  
เซอร์คาเรีย 6 รูปแบบ ได้แก่ xiphidiocercariae, amphistome cercariae, echinostome cerca-
riae, furcocercouscercariae, gymnocephalous cercariae และ monostome cercariae โดย
ช่วงปลายฝนต้นหนาว เป็นช่วงท่ีพบการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียสูงสุด ซึ่งมีค่า 
ความชกุของการตดิตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียเทา่กบัร้อยละ 95.00 (Choubisa, 2008) 

ปี 2553 น า้ฝน ภัทรดษุฏี ตรวจสอบการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียของหอย
น า้จืดฝาเดียววงศ์ Thiaridae ในเขตภาคกลางของประเทศไทย โดยสุ่มเก็บตัวอย่างหอยน า้จืด 
ฝาเดียว จ านวน 18,276 ตวั ด้วยวิธีใช้มือเก็บและกระชอนเก็บตวัอย่างและสุม่จบัเวลา ซึ่งใช้ผู้ เก็บ 
5 คน คนละ 10 นาที ในแต่ละพืน้ท่ีส ารวจ จากการตรวจสอบพบค่าความชุกของการติดตวัอ่อน
พยาธิใบไม้เท่ากบัร้อยละ 7.23 ในหอยฝาเดียว 6 ชนิด ได้แก่ Adamietta housei, Brotia costula, 
Melanoides tuberculata, Sermyla riqueti, Tarebia granifera และ Thiara scabra โดยพบตัว
อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย 7 รูปแบบ ได้แก่ 1) furcocercous cercariae เป็นพยาธิใบไม้ 
Apatemon gracilis, Cardicola alseae, Cotylurus cornautus, Transversotrema laruei แ ล ะ 
Alaria mustelae 2)  cotylomicrocercous cercariae เป็ น พ ย า ธิ ใบ ไม้  Podocotyle lepomis  
3) megalurous cercariae เป็นพยาธิใบไม้ Cloacitrema philippinum และ Philophthalmus sp.  
4)  parapleurophocercous cercariae เ ป็ น พ ย า ธิ ใ บ ไ ม้  Haplorchis taichui, Stictodora 
tridactyla, Heterophyes heterophyes แ ล ะ  Haplorchis pumilio 5)  xiphidiocercariae เ ป็ น
พยาธิใบ ไม้  Loxogenoides bicolor, Haematoloechus similis และ  Acanthatrium hitaense 
6) pleurophocercous cercariae เป็ นพยาธิ ใบ ไม้  Centrocestus formosanus 7) Renicolid 
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cercariae เป็นพยาธิใบไม้ชนิด Cercaria caribbea LXVIII  โดยพยาธิใบไม้ Philopthamus sp. 
ส าม า รถ พ บ ไ ด้ ใน ห อ ย  5 ชนิ ด  ไ ด้ แ ก่  Adamietta housei, Brotia costula, Melanoides  
tuberculata, Tarebia granifera และ Thiara scabra (น า้ฝน ภทัรดษุฏี, 2553)  

ปี 2553 พีรพล รัตนไทย ส ารวจการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยน า้จืด
ฝาเดียววงศ์ Thiaridae ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยสุ่มเก็บตวัอย่างหอยน า้จืดฝาเดียว จ านวน 
21,501 ตัว ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2552 ด้วยวิธีใช้มือและ
กระชอนเก็บตวัอย่างและสุ่มจบัเวลา ซึ่งใช้ผู้ เก็บ 5 คน คนละ 10 นาที ในแต่ละพืน้ท่ีส ารวจ จาก
การส ารวจพบคา่ความชกุของการติดตวัออ่นพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียเท่ากบัร้อยละ 13.65 และ
พบตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย 17 ชนิด ได้แก่ Haematoloechus similis, Centrocestus 
formosanus, Heterophyes heterophyes, Haplorchis taichui, Haplorchis pumilio, 
Stictodora tridactyla, Loxogenoides bicolor, Mesostephanus appendicalatus, Cardicola 
alseae, Alaria mustelae, Podocotyle lepomis, Transversotrema laruei, Apatemon 
gracilis, Acanthatrium hitaense, Philophthalmus sp., Gastrothylax crumenifer แ ล ะ 
Cercaria caribbea LXVIII (พีรพล รัตนไทย, 2553) 

ปี 2554 Bdir และ Adwan ส ารวจการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอย 
น า้จืดฝาเดียว Melanopsis praemorsa จากแหล่งน า้จืดในประเทศปาเลสไตน์ โดยเก็บตวัอย่าง
หอยน า้จืดฝาเดียวจ านวน 1,880 ตวั ระหว่างเดือนตลุาคม ปี 2008 ถึง เดือนพฤศจิกายน ปี 2010 
พบคา่ความชกุของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ร้อยละ 5.70 และพบการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ 
เซอ ร์คาเรีย  3 รูปแบบ  ได้แก่  microcercous cercaria, xiphidiocercaria และ brevifurcate 
lophocercous cercaria (Bdir & Adwan, 2011)  

ปี 2554 Devkota et al. ตรวจสอบค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ 
เซอร์คาเรียในหอยน า้จืดฝาเดียวบริเวณตอนกลางของประเทศเนปาล โดยสุ่มเก็บตวัอย่างหอย 
น า้จืดฝาเดียว จ านวน 1,448 ตัว ระหว่างเดือนกรกฏาคม ถึง เดือนตุลาคม ปี 2008 จากการ
ตรวจสอบพบค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ร้อยละ 4.30 ซึ่งพบการติดตวัอ่อนพยาธิ
ใบไม้ ในหอยชนิด Thiara granifera, Gabbia orcula, Gyraulus euphraticus, Indoplanorbis 
exustus, Bellamya bengalensis และ Lymnaea luteola โดยพบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ระยะ 
เซอร์คาเรีย 6 รูปแบบ ได้แก่ brevifurcateapharyngeate, amphistome cercariae, clinostome 
cercariae, xiphidiocercaria, longifurcatepharyngeate แ ล ะ  gymnocephalus cercariae ใน
หอย G. euphraticus และ G. orcula (Devkota, Budha, & Gupta, 2011)  
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ปี 2556 Niaz et al. ตรวจสอบค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ เลือดชนิด 
Schistosomae bovis ในรัฐปัญจาบ ประเทศปากีสถาน โดยสุ่มเก็บตวัอย่างหอยน า้จืดฝาเดียว 
จ านวน 10,389 ตัว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ปี 2005 ถึง เดือนตุลาคม ปี 2006 จากการ
ตรวจสอบพบคา่ความชกุของการติดตวัออ่นพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียสงูสดุในหอยฝาเดียวสกลุ 
Indoplanorbis เท่ ากับ ร้อยละ 38.00 รองลงมา ได้แก่  สกุล  Physa, Bellamaya, Gyraulus, 
Lymnaea, Oncomelania และสกลุ Bulinus ซึ่งมีค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ
เซอร์คาเรียเท่ากับร้อยละ 17.00, 10.30, 10.00, 9.20, 9.00 และ 6.70 ตามล าดบั นอกจากนีไ้ด้
รายงานการพบ  Schistosoma bovis cercaria ในหอยฝาเดียวสกุล Indoplanorbis เท่านัน้ 
นอกจากนีไ้ด้รายงานว่าความชืน้สัมพัทธ์และปริมาณน า้ฝนมีความสัมพันธ์กับการติดตัวอ่อน
พยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียว โดยพบการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียสูงสุดในฤดู
ร้อนเท่ากับร้อยละ 42.10 รองลงมา ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิ เท่ากับร้อยละ 
27.00, 20.20 และ 10.50 ตามล าดบั (Niaz et al., 2013) 

ปี 2556 Imani-Baran et al. ตรวจสอบการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียใน
หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Lymnaea gedrosiana ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน 
โดยสุ่มเก็บหอยฝาเดียววงศ์ Lymnaeidae จ านวน 6,759 ตวั ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน
ธันวาคม ปี 2010 จากการตรวจสอบด้วยวิธี shedding พบค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิ
ใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยน า้จืดฝาเดียว L. gedrosiana เท่ากับร้อยละ 8.03 โดยพบตวัอ่อน
พยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย 4 รูปแบบ ได้แก่ xiphidiocercariae, furcocercariae, echinostome 
cercariae และ monostome cercariae โดยพบเซอร์คาเรียรูปแบบ xiphidiocercariae มากท่ีสุด
คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  81.98 ร อ งล งม า  ไ ด้ แ ก่  furcocercariae,  echinostome cercariae แ ล ะ 
monostome cercariae มีค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียเท่ากับ 
ร้อยละ 32.26, 5.19 และ 1.24 รวมทัง้พบค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ 
เซอ ร์คาเรียสู งสุดระหว่างเดือนมิ ถุนายน  ถึ ง  เดือนสิ งหาคม  (Imani-Baran, Yakhchali, 
Malekzadeh-Viayeh, & Farahnak, 2013)  
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ปี 2556 Chontananarth และ Wongsawad ศึกษาสถานการณ์การระบาดของตัวอ่อน
พยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยน า้จืดฝาเดียวของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยสุ่มเก็บตวัอย่างหอย 
น า้จืดฝาเดียว จ านวน 2,479 ระหว่างเดือนเมษายน 2551 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2555 พบค่า 
ความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียร้อยละ 17.27 และพบตวัอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเซอร์คาเรีย 9 รูปแบบ ได้แก่ gymnocephalous cercaria, strigea cercaria, megalurous 
cercaria, monostome cercaria, virgulate cercaria, pleurolophocercous cercaria, 
parapleurolophocercous cercaria, furcocercous cercaria แ ล ะ  xiphidiocercaria โด ย พ บ 
เซอ ร์คา เรีย รูปแบบ  parapleurolophocercous cercaria มาก ท่ี สุ ดคิ ด เป็ น ร้อยละ  64.25 
(Chontananarth & Wongsawad, 2013) 

ปี 2557 สุภัทรตา ศรีทองแท้ ตรวจสอบการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย 
บริเวณอ่าวไทย โดยสุ่มเก็บตวัอย่างหอยฝาเดียว จ านวน 17,293 ตวั ด้วยวิธีใช้มือและกระชอน
เก็บตวัอย่างและสุ่มจบัเวลา ซึ่งใช้ผู้ เก็บ 5 คน คนละ 10 นาที ในแต่ละพืน้ท่ีส ารวจ ระหว่างเดือน
เมษายน พ.ศ.2556 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 จากการตรวจสอบพบค่าความชกุของการติด
ตั ว อ่ อ นพ ยา ธิ ใบ ไม้ ใน ห อยฝ า เดี ย ว  Sermyla riqueti, Cerithidea quadrata, Cerithidea 
cingulate, Cerithidea djadjariensis, Assiminea brevicula, Littorinopsis intermedia, 
Cerithidea alata และ Clithon pequensis เท่ากับร้อยละ 2.70, 3.82, 0.61, 0.56, 0.48, 0.39, 
0.26 และ 0.22 ตามล าดับ โดยสามารถจัดจ าแนกตัวอ่อนพยาธิใบไม้ออกเป็น 11 ชนิด ได้แก่ 
Hypoderaeum conoideam, Haplorchis taichui, Ascorhytis charadriformis, Cloacitrema 
philippinum, Mesostephanus appendiculatoides, Stictodora tridactyla, Metorchis 
intermedius, Parorchis acanthus, Himasthla interrupta, Heterophyes cercaria I แ ล ะ 
Coitocaecum anaspidis (สภุทัรตา ศรีทองแท้, 2557)  

ปี 2558 Luka และ Mbaya ส ารวจการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอย 
น า้จืดฝาเดียว รัฐ Borno ประเทศไนจีเรีย โดยสุ่มเก็บตวัอยา่งหอยน า้จืดฝาเดียว จ านวน 1,700 ตวั 
จากการตรวจสอบพบค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยฝาเดียว Bulinus 
globosus, Bulinus forskalli และ Lymnaea natalensis เท่ากับ ร้อยละ 1.75, 0.94 และ 0.55
ตามล าดับ โดยเซอร์คาเรียรูปแบบ distome cercaria เป็นพยาธิใบไม้ตับ Fasciola spp. และ
เซอร์คาเรียรูปแบบ cercariae เป็นพยาธิใบไม้ เลือด Schistosoma haematobium (Luka & 
Mbaya, 2015) 
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ปี 2558 Rondelaud et al. ส ารวจการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียว 
Lymnaea glabra ในอทุยานแห่งชาติ Brenne Regional ของประเทศฝร่ังเศส โดยสุ่มเก็บตวัอย่าง
หอยน า้จืดฝาเดียว L. glabra จ านวน 321 ตวั ระหว่างปี 2014 ถึง 2015 จากการตรวจสอบพบ 
ค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ Haplometra cylindracea ร้อยละ 5.30 ค่าความชุก
ของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ตบั Fasciola hepatica ร้อยละ 14.50 ค่าความชุกของการติดตัว
อ่อนพยาธิใบไม้ Calicophoron daubneyi ร้อยละ 12.60 ค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิ 
Opisthoglyphe ranae ร้อยละ 5.80 ค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ Plagiorchis sp., 
Echinostoma revolutum และ Notocotylus sp. น้อยกว่าร้อยละ 5.00 (Rondelaud, Vignoles, 
& Dreyfuss, 2015) 

ปี  2559 Yousif et al. ส ารวจการระบาดของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย 
Centrocestus formosanus ใน ห อ ย  Melanoides tuberculata บ ริ เวณ ค ล อ ง  Mansouriya 
ป ระ เท ศ อี ยิ ป ส์  จ า ก ก า รส า ร ว จ พ บ ตั ว อ่ อ น พ ย า ธิ ใบ ไ ม้ ร ะ ย ะ เซ อ ร์ ค า เ รี ย ช นิ ด 
opthalmopleurolophocercous cercariae ซึ่งมีค่าความชุกของการติดพยาธิใบไม้ร้อยละ 1.97 
นอกจากนีพ้บตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียบริเวณเหงือกปลา Gambusia affinis 
หลงัจากนัน้น าตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียป้อนในหน ูRattus norvegicus เป็นเวลา 
1 สั ป ด า ห์  เ พ่ื อ ใ ห้ ตั ว อ่ อ น พ ย า ธิ ใบ ไ ม้ ระ ย ะ เม ต า เซ อ ร์ค า เ รี ย พั ฒ น า เป็ น พ ย า ธิ 
ใบไม้ระยะตวัเต็มวยั จากการตรวจสอบพบว่าเป็นพยาธิใบไม้ล าไส้ขนาดเล็ก มีขนาดล าตวัยาว 
518 um กว้าง  324 um มี  32 circumoral spines ล้อมรอบ oral sucker ซึ่งเป็นพยาธิใบไม้ 
C. formosanus ในวงศ์ Heterophyidae (Yousif, Ayoub, Tadros, & El Bardicy, 2016)  

ปี 2560 Dao et al. ส ารวจคา่ความชกุของการติดพยาธิใบไม้ตบั Opisthorchis viverrini 
ในหอยสกุล  Bithynia และปลาเกล็ดขาวในประเทศเวียดนาม โดยสุ่ม เก็บตัวอย่างหอย 
น า้จืดฝาเดียวสกลุ Bithynia จ านวน 1,616 ตวั และปลาเกล็ดขาว จ านวน 745 ตวั จากการส ารวจ
พ บค่ าค วาม ชุ ก ของการติ ด ตั วอ่ อนพ ยา ธิ ใบ ไม้  Opisthorchis viverrini ใน หอย  B. s. 
goniomphalos ร้อยละ 0.86 และค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ O. viverrini ในหอย 
B. funiculata ร้อยละ 0.14 นอกจากนีต้รวจพบตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลา 
Carassius auratus ซึ่งมีค่าความชุกในการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ร้อยละ 74.00 ค่าความชุกใน
การติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในปลา Rasbora aurotaenia คดิเป็นร้อยละ 55.80 และค่าความชกุใน
การตดิตวัออ่นพยาธิใบไม้ในปลา Puntius brevis คดิเป็นร้อยละ 31.60 (Dao et al., 2017)  
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ปี 2561 ชฎาภรณ์ ดั่งหั่งซิน้ และ ฐาปนา ชลธนานารถ ตรวจสอบค่าความชุกของ 
การติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยน า้จืดฝาเดียวจากพืน้ท่ีเกษตรกรรมของจงัหวดั
สระบรีุ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 โดยสุ่มเก็บตวัอย่างหอยน า้จืดฝาเดียว
จ านวนชนิดละ 50 ตัวต่อจุดเก็บตัวอย่าง โดยใช้วิธี stratified random sampling method รวม
หอยน า้จืดฝาเดียวทัง้หมด จ านวน 2,029 ตวั จากการตรวจสอบพบคา่ความชกุของการตดิตวัอ่อน
พยาธิใบไม้ร้อยละ 2.32 โดยพบการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียว 4 ชนิด 
ไ ด้ แ ก่  Lymnaea auricularia, Bithynia siamensis, Adamietta housei แ ล ะ  Melanoides 
tuberculata โดยรูปแบบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียท่ีพบ ได้แก่ parapleurolopho-
cercous cercaria, xiphidiocercaria, pleurolophocercouscercaria แ ล ะ  echinostome 
cercaria ซึ่งมีค่าความชุกเท่ากบัร้อยละ 0.79, 0.54, 0.49 และ 0.49 ตามล าดบั (ชฎาภรณ์ ดัง่หัง่
ซิน้ และ ฐาปนา ชลธนานารถ, 2561) 
 

ตาราง 3 รายงานการศกึษาตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวท่ีพบในประเทศไทย 
 

รูปแบบ   
เซอร์คาเรีย 

หอยน า้จืดฝาเดียว วงศ์พยาธิใบไม้ ชนิดพยาธิใบไม้ 

echinostome 
cercaria 

 
megalurous 

cercaria 

 
amphistome 

cercaria 

 

pleurolopho- 
cercous 
cercaria 

 

L. auricularia 
F. polygramma 
 
M. tuberculata 
T. granifera 
 
M. tuberculata 
 
 
 

Echinostomatidae 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Echinostoma revolutum 
E. malayanum 

 
Philophthalmus sp. 
 
 
Gastrothylax crumenifer 
 

 
Centrocestus formosanus 
 

 

Philophthalmidae 

 

Paramphistomatidae 

 

Heterophyidae 

 

 

B. siamensis 

M. tuberculata 
T. scabra 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

รูปแบบ 
เซอร์คาเรีย 

หอยน า้จืดฝาเดียว วงศ์พยาธิใบไม้ ชนิดพยาธิใบไม้ 

xiphidio-
cercaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

parapleurolo-
phocercous 

cercaria 
 
 
 
 
 

 

 
 

furcocercous 
cercaria 

B. siamensis 
T. granifera 
T. scabra   
A. housei 
M. tuberculata 
 
T. granifera 
T. scabra   
M. tuberculata 
 
A. housei 
M. tuberculata 
T. scabra   
T. granifera 
 
T. granifera 
 
 
Bithynia sp. 
 
 
 

 
 
 

M. tuberculata 

Lecithodendriidae 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Acanthatrium hitaense 
 
 
 
 
 
Haematoloechus similis 
 
 
 
Haplorchis taichui             
H. pumilio   
 
     
 
Stictodora tridactyla 
Heterophyes heterophyes    
     
Opisthorchis viverrini  
 

 
 

 

T. granifera 
T. scabra   
M. tuberculata 

 
 
 

 

Schistosomatoidae 

 
 

 
 

 

Transversotrema laruei  

 

 
 

 
 

 

Strigeoidae  

 

 
 

 

Haematoloechidae 

 

Heterophyidae 

 

Alaria mustelae  
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

รูปแบบ   
เซอร์คาเรีย 

หอยน า้จืดฝาเดียว วงศ์พยาธิใบไม้ ชนิดพยาธิใบไม้ 

furcocercous 
cercaria 

 

M. tuberculata    
C. helena 
 
M. tuberculata 
 
M. tuberculata 
 

Strigeoidae 

 

Mesostephanus 
appendiculatus 
 
Apatemon gracilis 
 
Cardicola alseae 

 

ท่ีมา: (ชฎาภรณ์ ดั่งหั่งซิน้ และ ฐาปนา ชลธนานารถ, 2561; นภัสสร โน๊ตศิริ, 2547; 
น า้ฝน ภทัรดษุฏี, 2553; พีรพล รัตนไทย, 2553; สภุทัรตา ศรีทองแท้, 2557; โสธร อนเุชิงชยั, 2561) 
 

5. การศึกษาตัวอ่อนพยาธิใบไม้โดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา 
การระบชุนิดของตวัอ่อนพยาธิในอดีตท่ีผา่นมาเป็นการศกึษาโดยใช้ลกัษณะทางสณัฐาน

วิทยา  ซึ่ งบางค รั ง้ท า ให้ เกิดความผิดพลาดในกา รระบุ ชนิ ด  จึ ง มี การน า เทคนิ คทาง 
อณู ชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในการระบุชนิดของพยาธิเพ่ือให้ผลการตรวจสอบท่ี ถูกต้อง  
ซึง่รายงานการระบชุนิดของพยาธิใบไม้ด้วยวิธีการทางอณชีูววิทยามี ดงันี ้ 

ปี 2549 Cucher et al. ตรวจสอบการติดพยาธิใบไม้ตับ Fasciola hepatica ในหอย 
น า้จืดฝาเดียว Lymnaea columella และ Lymnaea viatrix โดยทดสอบด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ 
พอลิเมอเรส ซึ่งจากการออกแบบไพรเมอร์จ าเพาะ  FhCO1F: 5' TAT GTT TTG ATT TTA CCC 
GGG 3' และ FhCO1R 5' ATG AGC AAC CAC AAA CCA TGT 3' พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณ
สารพันธุกรรมและให้ผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ท่ีมีขนาดประมาณ 405 คู่เบส และจากการน าไพรเมอร์ 
(primer) ไปใช้ทดสอบความไว (sensitivity) ในการตรวจหาพยาธิใบไม้ตบัพบว่าสามารถตรวจหา
พยาธิใบไม้ตบัได้และไม่เกิดปฏิกิริยาข้าม (cross reactivity) กับพยาธิชนิดอ่ืน แสดงว่าไพรเมอร์
จ าเพาะมีความจ าเพาะต่อพยาธิใบไม้ตับ  F. hepatica (Cucher, Carnevale, Prepelitchi, 
Labbé, & Wisnivesky-Colli, 2006)  

Sanguinicolidae 
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ปี 2551 Parvathi et al. พัฒนาวิธีการตรวจสอบพยาธิใบไม้ตบั Opisthorchis viverrini 
ในปลา โดยออกแบบไพรเมอร์จ าเพาะต่อ O. viverrini ดงันี ้Trem24-F: 5’ ACT GGA TAA AAG 
GAA G 3’ และ OV25-4R: 5 ’ AAT GAA CGG AAA TCG TGA CC 3’ จากการทดสอบด้วย
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสพบว่าแสดงผลบวกต่อพยาธิใบไม้ O. viverrini ทัง้ตวัอ่อนระยะเมตา
เซอร์คาเรียและตัวเต็มวยั โดยเกิดผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ท่ีมีขนาด 229 คู่เบส ซึ่งมีความจ าเพาะต่อ
พ ย า ธิ ใบ ไ ม้  O. viverrini ส า ห รับ  Echinostoma malayanam, Centrocestus formosanus, 
Clonorchis sinensis, Fasciola gigantica, Spirometra sp., Haplorchis taichui, Taenia 
saginata และ Puntius spp. แสดงผลลบ (Parvathi et al., 2008)  

ปี  2552 Sato et al. ระบุชนิ ดของพยาธิ ใบ ไม้  Opisthorchis viverrini, Clonorchis 
sinensis, Haplorchis taichui และ H. pumilio โดยใช้ล าดับนิ วค ลี โอไท ด์บ ริเวณ  Internal 
Transcribed Spacer1 ( ITS1)  โด ย ใ ช้  forward primer: 5 ' GTA TGC TTC GGC AGC TCG 
ACC GG 3 ' และ  reverse primer: 5' GGC TGC GCT CTT CAT CGA CAC ACG 3' พบว่า 
O. viverrini ล าดับเบสมีความยาว 800 คู่เบส, C. sinensis ล าดับเบสมีความยาว 820 คู่เบส, 
H. pumilio ล าดบัเบสมีความยาว 1250 คู่เบส, H. taichui ล าดบัเบสมีความยาว 930 คู่เบส และ
เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมบริเวณ ITS2 โดยใช้ forward primer: 5' CTT GAA CGC ACA TTG 
CGG CCA TGG G 3' และ reverse primer: 5' GCG GGT AAT CAC GTC TGA GCC GAG G 
3' พบว่า O. viverrini ล าดบัเบสมีความยาว 380 คู่เบส, C. sinensis ล าดบัเบสมีความยาว 390  
คูเ่บส, H. pumilio ล าดบัเบสมีความยาว 380 คู่เบส, H. taichui ล าดบัเบสมีความยาว 530 คูเ่บส 
ซึ่งบริเวณ ITS2 สามารถแยกชนิดของ H. taichui ออกจากพยาธิใบไม้ O. viverrini, C. sinensis 
และ H. pumilio ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (Sato, Thaenkham, Dekumyoy, & Waikagul, 2009)  

ปี  2554 Saijuntha et al. ศึกษาความสัมพัน ธ์ เชิ งวิ วัฒ นาการของพยาธิ ใบ ไม้ 
Echinostoma revolutum และ Echinoparyphium recurvatum โดยน าพยาธิใบไม้ระยะตัวเต็ม
วยั E. revolutum และ E. recurvatum ท่ีได้จากล าไส้เป็ดมาสกัดและเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรม
บริเวณ ITS1 ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสด้วยไพรเมอร์ BD1: 5’ GTC GTA ACA AGG TTT 
CCG TA 3’ และ BD2 5’ TAT GCT TAA ATT CAG CGG GT 3’ จากการวิเคราะห์ล าดับนิวคลี 
โอไทด์บริเวณ ITS1 พบว่าพยาธิใบไม้ E. revolutum และ E. recurvatum มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิด
กนั (Saijuntha, Tantrawatpan, Sithithaworn, Andrews, & Petney, 2011a) 
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ปี  2554 Van De และ  Le ตรวจสอบสถานการณ์การระบาดและระบุอัตลักษณ์ 
เชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ท่ีพบในจังหวัดนามดิ่งห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างเดือนมกราคม  
ปี 2009 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2010 พบค่าความชุกของพยาธิใบไม้ชนิด Clonorchis sinensis  
ร้อยละ 14.58 ค่าความชุกของพยาธิใบไม้ชนิด Haplorchis taichui ร้อยละ 32.29 ค่าความชุก
ของพยาธิใบไม้ชนิด Haplorchis pumilio ร้อยละ 52.08 และค่าความชุกของพยาธิใบไม้ชนิด 
Centrocestus formosanus ร้อยละ1.04 และจากการใช้ล าดบันิวคลีโอไทด์ของ Cytochrome C 
oxidase 1 (CO1) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงวิวฒันาการของพยาธิใบไม้พบว่าจดักลุม่พยาธิใบไม้
ได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ fasciolid, heterophyid, opisthorchiid, paragonimid และ schistosomid (Van 
De & Le, 2011)  

ปี 2557 จิตติยวดี ศรีภา ตรวจสอบการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียใน
ปลาน า้จืดของอ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี พบว่าค่าความชุกของ C. formosanus 
ร้อยละ 25.11 ค่าความชุกของ H. pumilio ร้อยละ 9.09 และค่าความชุกของ H. taichui ร้อยละ 
1.30 และจากการน าตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียท่ีพบมาสกัดและเพิ่ม ปริมาณ 
สารพันธุกรรมบริเวณ ITS2 ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส โดยใช้ไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะกับล าดับ 
นิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS2 ของพยาธิใบไม้ล าไส้ขนาดเล็กและพยาธิใบไม้ตบั พบผลิตภณัฑ์พีซีอาร์
ท่ีมีความยาว  367 คู่เบส  หลังจากเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะกับ 
C. formosanus บริเวณ ITS2 จึงระบุได้ว่าตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียท่ีพบเป็น 
ตวัออ่นของพยาธิใบไม้ C. formosanus (จิตตยิวดี ศรีภา, 2557)  

ปี 2557 Chontananarth et al. ศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ใน
วงศ์ Heterophyidae โดยใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ CO1 ของพยาธิใบไม้ระยะตัวเต็มวัยวงศ์ 
Heterophyidae 5 ชนิด ได้แก่ Centrocestus caninus, Stellantchasmus falcatus, Haplorchis 
pumilio, H. taichui, Haplorchoides sp. และตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย 4 ชนิด 
ได้แก่  H. pumilio, H. taichui, C. caninus และ  S. falcatus มาสกัดและ เพิ่ มป ริมาณ สาร
พันธุกรรมของล าดบันิวคลีโอไทด์ CO1 ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสโดยใช้ forward primer: 
5' TTT TTT GGG CAT CCT GAC GTT TAT 3' และ reverse primer: 5 ' TAA AGA AAG AAC 
ATA ATG AAA ATG 3' พบว่าล าดับนิวคลีโอไทด์ CO1 ของพยาธิใบไม้วงศ์ Heterophyidae มี
ความยาวประมาณ 370-390 คู่เบส และจากการสร้างแผนภูมิต้นไม้แสดงความสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการ (phylogenetic tree) เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของพยาธิใบไม้วงศ์ Heterophyidae 
โดยใช้โปรแกรม MEGA และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย maximum likeinghood (ML) และneighbor-
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joining (NJ) พบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ML และ NJ ให้ผลท่ีสอดคล้องตรงกัน โดยแผนภาพ
ความสมัพนัธ์เชิงวิวฒันาการปรากฏในลกัษณะ monophyletic และแบง่กลุ่มพยาธิใบไม้ออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่  1) กลุ่ม H. pumilio 2) กลุ่ม  H. taichui 3) กลุ่มพยาธิใบไม้ อ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในวงศ์ 
Heterophyidae เช่ น  ส กุ ล  Metagonimus, Stellantchasmus, Haplorchoides, Centrocestus 
และ Pygidiopsis  โดย H. pumilio และ H. taichui มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัมากกว่าพยาธิใบไม้
ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในวงศ์ Heterophyidae (Chontananarth, Wongsawad, Chomdej, Krailas, & 
Chai, 2014)  

ปี 2558 W. Y. Al-Kandari et al. ระบุอตัลักษณ์เชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ Stictodora 
tridactyla ท่ีพบในหอยฝาเดียว Cerithidea cingulate บริเวณอ่าวคเูวต โดยน าตวัอ่อนของพยาธิ
ใบไม้มาสกัดและเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมบริเวณ ITS1 ด้วยไพรเมอร์จ าเพาะ 5’ GGT AAG 
TGC AAG TCA TAA GC 3’ และ 5’ GCT GCG CTC TTC ATC GAC A 3’ พบว่าล าดับเบสมี
ความยาว 900 คู่เบส จากการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมบริเวณ ITS2 ด้วยไพรเมอร์จ าเพาะ 5’ 
CTC GGC TCG GTG TCG ATG A 3’ และ 5’ GCA TGC ATT CAG CGG GTA 3’ พบว่าล าดบั
เบสมีความยาว 450 คู่เบส และจากการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของล าดบันิวคลีโอไทด์ CO1 
โดยใช้ไพรเมอร์จ าเพาะ 5’ TTT TTT GGG CAT CCT GAG GTT TAT 3’ และ 5’ CAA CAA ATC 
ATG ATG CAA AAG G 3’ พบว่าล าดับเบสมีความยาว 1,000 คู่เบส นอกจากนีก้ารวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ในวงศ์ Heterophyidae โดยใช้ล าดบันิวคลีโอไทด์
บริเวณ ITS1 และล าดับนิวคลีโอไทด์ CO1 พบว่า Stictodora tridactyla จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ 
Cercariae batillariae โดยปรากฏในลักษณะ monophyletic clades ขณ ะท่ีการวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ในวงศ์  Heterophyidae โดยใช้ล าดบันิวคลีโอไทด์
บ ริเวณ  ITS2 พบว่า  S. tridactyla จัดอยู่ ในกลุ่ม เดียวกับ  Haplorchis pumilio, Haplorchis 
popelkae, Haplorchis taichui, Haplorchis yokogawai และ Procerovum cheni (Al-Kandari, 
Alnaqeeb, Isaac, & Al-Bustan, 2015)  
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ปี 2558 Sanpool et al. ศึกษาลักษณะสัณฐานและระบุอัตลักษณ์เชิงโมเลกุลของ 
พยาธิใบไม้ Paragonimus macrorchis ของประเทศลาว จากการตรวจสอบการติดตวัอ่อนพยาธิ
ใบไม้ในปนู า้จืดพบตวัออ่นของพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย หลงัจากนัน้น าตวัอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเมตาเซอร์คาเรียมาสกัดและเพิ่มสารพันธุกรรมบริเวณ ITS2 โดยใช้ primer 3S: 5’ GGT 
ACC GGT GGA TCA CTC GGC TCG TG 3 ’ และ  BD2 : 5 ’ TAT GCT TAA ATT CAG CGG 
GT 3’ และเพิ่มล าดบันิวคลีโอไทด์บางส่วนของ CO1 โดยใช้ primer JB3: 5’ TTT TTT GGG CAT 
CCT GAG GTT TAT 3’ และ JB4.5: 5’ TAA AGA AAG AAC ATA ATG AAA ATG 3’ จากนัน้
หาล าดบันิวคลีโอไทด์ ตามล าดบั ซึ่งจากการศึกษาลกัษณะสณัฐานวิทยาร่วมกับระบุอัตลกัษณ์
เชิงโมเลกุลพบว่าเป็นพยาธิใบไม้ปอด P. macrorchis และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ P. macrorchis พบว่าบริเวณ ITS2 สามารถระบุความคล้ายคลึง 
(similarity) สูงถึงร้อยละ 99.00-100.00 ขณะท่ีล าดบันิวคลีโอไทด์ของ CO1 สามารถระบุความ
คล้ายคลงึได้เทา่กบัร้อยละ 94.00 (Sanpool et al., 2015)  

ปี 2558 Sripalwit et al. ตรวจสอบค่าความชุกและศึกษาความสมัพันธ์เชิงวิวฒันาการ
ของพยาธิใบไม้ล าไส้ขนาดเล็ก Stellantchasmus falcatus โดยสุ่มเก็บตวัอย่างปลาน า้จืด 4 ชนิด
ได้แก่  Dermogenys pusillus, Henicorhynchus siamensis, Cyclocheilichthys armatus และ 
Puntius brevis พบคา่ความชกุของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียเทา่กบัร้อยละ  
0. 90, 0.73, 0.33 และ 0.33 ตามล าดับ ซึ่ง Dermogenys pusillus เป็นชนิดปลาท่ีพบความ
หนาแนน่เฉล่ียสงูสดุในการติดเมตาเซอร์คาเรียเทา่กบั 919 และจากการเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรม
บริเวณ ITS2 ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสโดยใช้ forward primer: 5´GCA TCG ATG AAG 
AAC GCA GC 3´ แ ล ะ  reverse primer: 5 ´TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC 3 ´ พ บ ว่ า 
เมตาเซอร์คาเรียท่ีพบมีความยาวเบสเท่ากับ 410-590 คู่เบส ซึ่งเป็นพยาธิใบไม้ล าไส้ขนาดเล็ก
ชนิด S. falcatus ในวงศ์ Heterophyidae (Sripalwit et al., 2015)  

ปี 2559 Anucherngchai et al. ตรวจสอบสถานการณ์การระบาดและระบุอัตลักษณ์ 
เชิงโมเลกุลของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียท่ีพบในหอยฝาเดียว บริเวณท่ีราบลุ่ มน า้
เจ้าพระยาของประเทศไทย โดยสุ่มเก็บตวัอย่างหอยฝาเดียว จ านวน 2,067 ตวั พบคา่ความชกุใน
การติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียเท่ากับร้อยละ 0.06 ซึ่งหอยฝาเดียววงศ์ Thiaridae พบ
การติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้สูงท่ีสุด รองลงมาคือวงศ์ Lymnaeidae, Bithyniidae, Planorbidae, 
Viviparidae และ Ampullariidae ตามล าดับ ขณะท่ีหอยวงศ์ Buccinidae ไม่พบการติดพยาธิ
ใบไม้ นอกจากนีพ้บเซอร์คาเรีย 9 รูปแบบ ได้แก่ parapleurolophocercous cercaria, xiphidio-
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cercaria, megarulous cercaria, furcocercous cercaria, virgulate cercaria, echinostome 
cercaria, monostome cercaria, cercariae และ  pleurolophocercous cercaria  นอกจาก นี ้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้โดยใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS2 
พ บ ว่ าจ า แน กตั วอ่ อ นพ ยา ธิ ใบ ไม้ ระย ะ เซอ ร์ค า เรีย ไ ด้  5 ว ง ศ์  ดั ง นี ้ Heterophyidae, 
Echinostomatidae, Philophthalmidae, Lecithodendriidae แ ล ะ  Strigeidae โ ด ย ว ง ศ์ 
Philophthalmidae มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ ก ล้ ชิ ด กั บ ว ง ศ์  Echinostomatidae ม า ก ท่ี สุ ด 
(Anucherngchai et al., 2016) 

ปี 2560 Sinuon และ Krailas ตรวจสอบค่าความชุกและระบุอตัลกัษณ์เชิงโมเลกุลของ
พ ย า ธิ ใบ ไ ม้ ตั บ  Opisthorchis viverrini ใน ห อ ย ส กุ ล  Bithynia ข อ ง จั ง ห วั ด กั ม ป ง ธ ม  
ประเทศกมัพชูา โดยสุ่มเก็บตวัอย่างหอย Bithynia siamensis siamensis จ านวน 2,797 ตวั และ 
B. siamensis goniomphalos จ านวน 1,769 ตัว พบค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้
ร้อยละ 0.46 และ 1.07 ตามล าดบั จากนัน้น าตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียมาสกดัและเพิ่ม
ปริมาณสารพันธุกรรมบริเวณ ITS2 ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสโดยใช้ forward primer: 5’ 
CTT GAA CGC ACA TTG CGG CCA TGG G 3 ’ และ  reverse primer: 5 ’ GCG GGT AAT 
CAC GTC TGA GCC GAG G 3’ พบล าดับเบสมีความยาว 380 คู่เบส ซึ่งเป็นพยาธิใบไม้ตับ 
O. viverrini (Sinuon & Krailas, 2017)  

ปี 2560 Chontananarth et al. ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและสร้างแผนภูมิต้นไม้
แสดงความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ท่ีพบในหอยฝาเดียวของจังหวัดนครนายก  
โดยสุ่มเก็บตวัอย่างหอยฝาเดียว จ านวน 2,869 ตวั พบคา่ความชกุของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้
ใน ว ง ศ์  Thiaridae, Bithyniidae, Buccinidae, Lymnaeidae, Viviparidae แ ล ะ  Planorbidae  
คิดเป็นร้อยละ 15.90, 8.40, 6.00, 1.70, 1.60 และ 0.64 ตามล าดับ โดยพบเซอร์คาเรียทัง้หมด 
7 รูปแบบ ได้แก่  cercariae, megalurous cercariae, echinostome cercariae, furcocercous 
cercariae, virgulate cercariae, xiphidiocercariae และ  parapleurolophocercous cercariae 
หลงัจากน าตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียมาสกดัและเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรมบริเวณ ITS2 
ด้วยปฏิกิริยาลกูโซ่พอลิเมอเรสโดยใช้ forward primer: 5´ GCA TCG ATG AAG AAC GCA GC 
3´ และ reverse primer: 5´ TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC 3´ พบว่าล าดับนิวคลีโอไทด์
บ ริ เวณ  ITS2 จั ด ก ลุ่ ม พ ย า ธิ ใบ ไ ม้ อ อ ก เป็ น  6 อั น ดั บ แล ะ ว ง ศ์  ดั ง นี ้ Opisthorchiida 
(Heterophyidae) , Echinostomatida ( Echinostomati-dae) , Plagiorchiida ( Prosthogonimi-
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dae) , Plagiorchiida (Lecithodendriidae) , Echinostomatida (Philophthalmidae)  แ ล ะ  Stri-
geatida (Cyathocotylidae) (Chontananarth, Tejangkura, Wetchasart, & Chimburut, 2017) 

ปี 2560 Chontananarth et al. ระบุอัตลักษณ์ของพยาธิใบไม้ Centrocestus caninus 
และ Stellantchasmus falcatus ด้วยกระบวนการ multiplex PCR  โดยเพิ่มล าดับนิวคลีโอไทด์
บริเวณ ITS2 ด้วยไพรเมอร์จ าเพาะ 2 คู่ ได้แก่ 1) ไพรเมอร์จ าเพาะต่อ C. caninus คือ CC-F 5’ 
CGG CGT GAT TTC CTT GTG CTT TGC 3’ และ CC-R 5’ GCA CAC ATT AGA AAC GCG 
TGC AAT 3’  2) ไพรเมอร์จ าเพาะต่อ S. falcatus คือ ST-F 5’ CTG TTG TAG GGT GCC GGA 
TC 3’ และ ST-R 5’ GCA CAC ATT AGA AAC GCG TGC AAT 3’ พบว่าแสดงผลบวกต่อ 
C. caninus และ S. falcatus โดยเกิดผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ท่ีมีขนาด 231 และ 137 คู่เบส ตามล าดบั  
นอกจากนีพ้บวา่อณุหภูมิท่ีเหมาะสมของกระบวนการ annealing อยูใ่นช่วง 54-59 องศาเซลเซียส 
และความเข้มข้นของปริมาณสารพันธุกรรมท่ีต ่าท่ีสุดท่ีสามารถวัดได้มีความเข้มข้นเท่ากับ 2.5 
ng/mL (Chontananarth, 2017) 

ปี 2561 Chontananarth et al. ระบุอตัลกัษณ์ของพยาธิใบไม้ล าไส้ Haplorchis taichui 
โดยใช้  forward primer (HT-F: 5 ’ CCT GAG ATA CGG CTA CCA CTT CCA AGG 3’ และ 
reverse primer (HT-R: 5’ AGG CAC AGA GGA CAG GCG TAC TA 3’) พบว่าแสดงผลบวก
ตอ่ H. taichui โดยเกิดผลิตภณัฑ์พีซีอาร์ท่ีมีขนาด 1,075 คู่เบส และไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกบัพยาธิ
ใบไม้ชนิดอ่ืน นอกจากนีพ้บว่าอณุหภูมิท่ีเหมาะสมของกระบวนการ annealing อยู่ในช่วง 55-60 
องศาเซลเซียส และความเข้มข้นของปริมาณสารพนัธุกรรมท่ีต ่าท่ีสดุท่ีไพรเมอร์จ าเพาะสามารถวดั
ได้มีความเข้มข้นเทา่กบั 0.31 ng/mL (Chontananarth, Anucherngchai, & Tejangkura, 2018) 

ปี 2562 Anucherngchai และ Chontananarth ระบุอัตลักษณ์ของพยาธิใบไม้ล าไส้ 
Echinostoma revolutum โดยใช้  forward primer: 5 ’ GGT GTG GTC TGG TTA CGA CC 3 ’  
และ reverse primer: 5’ GAC ACA GCA GAA AGG AAG CAC 3 ’ พบว่าแสดงผลบวกต่อ  
E. revolutum โดยเกิดผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ท่ีมีขนาด 71 คู่เบส และไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกับพยาธิ
ใบไม้ชนิดอ่ืน นอกจากนีพ้บว่าอุณหภูมิท่ีเหมาะสมของกระบวนการ annealing คือ 53.8 องศา
เซลเซียสและความเข้มข้นของปริมาณสารพนัธุกรรมท่ีต ่าท่ีสุดท่ีไพรเมอร์จ าเพาะสามารถวดัได้มี
ความเข้มข้นเทา่กบั 90 pg/mL (Anucherngchai & Chontananarth, 2019) 
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ตาราง 4 รายงานการศกึษาตวัอ่อนพยาธิใบไม้ด้วยวิธีทางอณชีูววิทยาโดยใช้ยีนตา่ง ๆ 
 

วงศ์พยาธิใบไม้ ชนิดพยาธิใบไม้ ยีน/บริเวณ ผู้วิจยั 

Opisthorchiidae 
และ 

Heterophyidae 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Opisthorchis viverrini, 
Clonorchis sinensis, 

Haplorchis pumilio และ  
Haplorchis taichui 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragonimus 
westermani, 

Fasciolopsis buski และ 
Fasciola gigantica 

 

ITS1 และ ITS2 
 
 

 
 

18S rDNA, 28S 
rDNA และ ITS2 

 
 

 
 

 
ITS1 

 
 
 

CO1 
 
 
 

 
 
 

 

Sato et al., 2009 
 
 
 
 
Thaenkham  
et al., 2010 
 
 
 
 
 
Saijuntha et al., 
2011 
 
 
Van De & Le, 
2011 
 
 
 
 
 

 

Heterphyidae 

 

Echinostomatidae 

 

 

Opisthorchiidae 

และ 
Heterophyidae 

 

 

 

Clonorchis sinensis, 
Haplorchis pumilio และ 

Haplorchis taichui 

 

 

 

 

Haplorchis pumilio, 
Haplorchis taichui,  

Haplorchis yokogawai,  
Procerovum varium, 

 Procerovum cheni และ  
Stellantchasmus falcatus 

 

Echinostoma revolutum  

และ Echinoparyphium 

recurvatum 

 

 

 

Paragonimidae    

และ Fasciolidae 

 
 

 

 

ITS2 Prasad et al., 
2011 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

วงศ์พยาธิใบไม้ ชนิดพยาธิใบไม้ ยีน/บริเวณ ผู้วิจยั 
Heterophyidae 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stictodora tridactyla 
 
 
 

Paragonimus macrorchis 
 
 

 
 
 
 
 
 

ITS1, ITS2  
และ CO1 

 
 

CO1 และ ITS2 
 
 

ITS2 
 
 

ITS2 
 
 

ITS2 
 
 
 

W.Y. Al-
Kandari et al., 
2015 
 
Sanpool et al., 
2015 
 
Sripalwit et al., 
2015 
 
Boonmekama         
et al., 2017 
 
Anucherngchai 
et al. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Heterophyidae 

 

Opisthorchiidae 

 

 

 Opisthorchis viverrini 

 

 

 

Heterophyidae 

 

Haplorchis taichui และ 

Haplorchis pumilio 

 

 

 

 

 Paragonimidae 

 

  Stellantchasmus falcatus 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

1. อุปกรณ์ 
             1.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาการระบาดและอณูชีววิทยา          

1.1.1 ถงุมืออนามยั (ศรีตรังโกลฟส์, 03024)      
1.1.2 อปุกรณ์เคร่ืองแก้ว (หลอดหยดสาร จานเพาะเชือ้ บีกเกอร์ เป็นต้น)  
1.1.3 ชดุเคร่ืองมือผา่ตดั (กรรไกร เข็มเข่ีย มีด ปากคีบ ถาดโลหะ)                 
1.1.4 สไลด์ (slide) และกระจกปิดสไลด์ (cover glass) (HUA, 7101) 
1.1.5 กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง (light microscope) (Olympus, GH30RF-200) 
1.1.6 เคร่ืองท าความเย็น (Sanden intercool, SCE-0465)  
1.1.7 เคร่ืองป่ันไฟฟ้า (Philips)    
1.1.8 ตะแกรง (sieve) (sieve Tokyo screen, JIS28801)    
1.1.9 ไมโครเวฟ (Electrolux, EMM2023MW)  
1.1.10 thermal cycler machine (Flex Cycler2)  

1.1.11 micropipette (Thermo scientific) 
1.1.12 microcentrifuge tube (Quality Scientific Plastics, 16490071) 
1.1.13 เคร่ืองป่ันเหว่ียง (centrifuge) (Gyrozen, mini) 
1.1.14 เคร่ืองผสมเขยา่ (vortex mixer) (Biosan, v.1 plus)    
1.1.15 เคร่ืองแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้า (gel electrophoresis) (Hercuvan Lab 

Systems, TT-HES-1)    
 

1.2 ชุดโปรแกรมท่ีใช้ในการศึกษาการระบาดและอณูชีววิทยา 
1.2.1 โปรแกรม BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 
1.2.2 โปรแกรม MEGA 7.0.26          
1.2.3 โปรแกรม QGIS  
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2. สารเคมี 
2.1 สารเคมีท่ีใช้ในการศึกษาการระบาดและอณูชีววิทยา    

2.1.1 ชดุสกดั DNA (GF-1 tissue DNA extraction kit) (Vivantis, Malaysia)  
2.1.2 primer (Firstbase)  
2.1.3 Taq DNA polymerase (Vivantis company, Malaysia)   
2.1.4 deoxyribonucleotide triphosphate (dNTP) (Vivantis, Malaysia) 
2.1.5 agarose (Vivantis company, Malaysia) 
2.1.6 สีย้อมเจล (DNA gel stain) (SYBR Safe)    
2.1.7 magnesium chloride (MgCl2) (Vivantis company, Malaysia)   
2.1.8 ethyl alcohol        
2.1.9 deionized H2O  
2.1.10 proteinase K (Vivantis company, Malaysia)  

 

2.2 สารเคมีที่ใช้ในการท าสไลด์ถาวรและการถ่ายภาพ    
2.2.1 haematoxylin        
2.2.2 2% destain     
2.2.3 permount (Fisher Chemical, 165656)                                            
2.2.4 xylene (PanReacAppliChem ITW Reagents, 0000955725)  
2.2.5 4% formalin        
2.2.6 butyl alcohol  (Ajax Finechem, 1120)     
2.2.7 ethyl alcohol  (VWR Production Chemicals, 18B094018)   
2.2.8 neutral red (Ajax Finechem, 2355-25G)  

     

3. วิธีการทดลอง 
3.1 การขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

กรอกรายละเอียดข้อมูลลงในใบขออนุญาตใช้สัตว์ทดลอง เช่น ขัน้ตอนและวิธี
ทดลองในสตัว์ทดลอง เหตผุลท่ีต้องใช้สัตว์ทดลอง รายละเอียดสตัว์ทดลองท่ีใช้ในงานวิจยั และ
การปฏิบตัิกบัสตัว์ทดลอง จากนัน้ย่ืนใบขออนญุาตใช้สตัว์ทดลองท่ีคณะกรรมการกลัน่กรองก ากบั
ดแูลการเลีย้งและใช้สตัว์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือให้คณะกรรมการ
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ก ากับดแูลการเลีย้งและใช้สตัว์พิจารณา โดยได้เลขท่ีขออนุญาตใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ศธ 6912 (1)/วจ_2  

3.2 การก าหนดพืน้ท่ีเก็บตัวอย่างและการเก็บหอยน า้จืดฝาเดียว 
สุม่เก็บตวัอย่างหอยน า้จืดฝาเดียวจ านวนชนิดละ 50 ตวัตอ่จดุเก็บตวัอย่าง (Tong et 

al., 2015) และระบุชนิดหอยน า้จืดฝาเดียวตามหลกัเกณฑ์การจดัจ าแนกโดยใช้ลกัษณะสณัฐาน
ทางวิทยาโดยใช้รูปวิธานของ Brandt (Brandt, 1974) ซึง่ตวัอย่างหอยน า้จืดฝาเดียวได้จากการสุ่ม
แบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) (Freedman et al., 2007) โดยแบ่งชัน้ต้นตามแต่ละ
อ าเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนัน้แบ่งอ าเภอท่ีมีพืน้ท่ีน้อยกว่า 500 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ 
อ าเภอคลองเข่ือน อ าเภอราชสานส์ อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ าเภอบางคล้า อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบาง
ปะกง อ าเภอเมืองและอ าเภอบางน า้เปรีย้ว สุ่มเก็บตวัอย่างอ าเภอละ 3 จุดเก็บตวัอย่าง ส าหรับ
อ าเภอท่ีมีพืน้ท่ีมากกว่า 500 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ อ าเภอพนมสารคาม  อ าเภอท่าตะเกียบ และ
อ าเภอสนามชยัเขต สุม่เก็บตวัอยา่งอ าเภอละ 4 จดุเก็บตวัอย่าง โดยสุ่มจดุเก็บตวัอย่างตามโอกาส 
(opportunistic sampling) รวมจุดเก็บตัวอย่างทัง้หมด 36 จุด (ภาพประกอบ 4-5) รวมทัง้ระบุ
พิกัดทางภูมิศาสตร์ของแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง และบันทึกด้วยระบบระบุต าแหน่งบนพืน้โลก 
(Global Positioning System : GPS) โดยแสดงหนว่ยเป็น UTM (ตาราง 5) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 จดุเก็บตวัอยา่งในแตล่ะอ าเภอของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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ภาพประกอบ 5 จดุเก็บตวัอยา่งหอยน า้จืดฝาเดียวในแหลง่น า้ตา่ง ๆ 
(ก) อ่างบวั  (ข) สระน า้  (ค) หนองน า้  (ง) คลองชลประทาน  (จ) ครูะบายน า้  (ฉ) อา่งเก็บน า้ 

 

 

 

 

ก 

ก      ข 

ค      ง 

จ      ฉ 
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ตาราง 5 จดุเก็บตวัอยา่งหอยน า้จืดฝาเดียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

จดุเก็บตวัอยา่ง พิกดัภมูิศาสตร์ (UTM) รหสั 
คลองสามหอม 

บางขนาก  
หมอนทอง 
คลองลงุก่ิม  
สามร่ม  

คลองตาแก้ว   
คลองชลประทาน   

บางพทุรา 
หินดาษ 

เปร็ง   
คลองอดุมชลธร   
นครเน่ืองเขต  
บางผึง้ 

ปลายคลอง 
ทา่สะอ้าน 

หนองเสือ    
คลองซอยแปด 

 พนมชยั  
หนองแหน 

หวันา 
ป่ายาง 
คู้ยายหมี 

บ้านตาเล็ก   
หนองไผแ่ก้ว 
บ้านคลอง  
วงัเย็น 

47Q731507 UTM1532231 
47Q730893 UTM1536626 
47Q725741 UTM1537400 
47Q734427 UTM1519522 
47Q733015 UTM1519245 
47Q733016 UTM1519245 
47Q749311 UTM1517278 
47Q749085 UTM1520725 
47Q745828 UTM1529084 
47Q705419 UTM1514900 
47Q709500 UTM1519249 
47Q730110 UTM151987 

47Q723250 UTM1496730 
47Q713092 UTM1502221 
47Q714314 UTM1501433 
47Q756974 UTM1519170 
47Q760176 UTM1513113 
47Q762036 UTM1511416 
47Q752469 UTM1511324 
47Q764361 UTM1510061 
47Q771476 UTM1511475 
47Q764100 UTM1502563 
47Q767612 UTM1510675 
47Q740503 UTM1507015 
47Q744914 UTM1505984 
47Q748591 UTM1499944 

S1  
S2  
S3  

S4 
S5  
S6  
S7 

 S8 
 S9 
S10 
S11 
S12 
S13 
S14 
S15 
S16 
S17 
S18 
S19 
S20 
S21 
S22 
S23 
S24 
S25 
S26 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

จดุเก็บตวัอยา่ง พิกดัภมูิศาสตร์ (UTM) รหสั 
คลองตะเกรา 
ทุง่ยายชี 

หนองประโยชน์ 

อา่งเก็บน า้คลองสียดั   
แหลมประดู ่
บอ่กุ้ง 

สิบเอ็ดศอก 

บ้านหลงัใหญ่ เสม็ดใต้ 

หนองตนั เสม็ดเหนือ 

หนองปลาตะเพียน   

47Q785150 UTM1485535 
47Q780196 UTM1496343 
47Q782780 UTM1493562 
47Q789342 UTM1482685 
47Q739234 UTM1502497 
47Q732924 UTM1503762 
47Q727726 UTM1504859 
47Q738546 UTM1510033 
47Q728733 UTM1513111 
47Q743508 UTM1513945 

S27 
S28 
S29 
S30 
S31 
S32 
S33 
S34 
S35 
S36 

 

3.3 การตรวจหาการตดิตัวอ่อนพยาธิใบไม้ด้วยวิธี crushing และการเก็บรักษาตัว
อ่อนพยาธิ 

น าหอยน า้จืดฝาเดียวมาตรวจหาตวัอ่อนพยาธิระยะต่าง ๆ (ระยะรีเดีย ระยะเซอร์ 
คาเรีย และระยะเมตาเซอร์คาเรีย) ด้วยวิธี crushing (Caron, Rondelaud, & Losson, 2008) โดย
น าหอยฝาเดียวมาตรวจสอบหาตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะตา่ง ๆ ทีละ 1 ตวั ภายใต้กล้องจลุทรรศน์
แบบใช้แสง เม่ือพบตวัอ่อนพยาธิใบไม้ใช้หลอดดูดสารดูดตวัอ่อนพยาธิใบไม้แยกออกมาใส่ใน  
จานแก้ว หลงัจากนัน้ล้างตวัอ่อนพยาธิใบไม้ด้วยน า้สะอาด ดดูตวัอ่อนพยาธิใบไม้ลงในหลอดเก็บ
ตวัอย่างขนาดเล็กท่ีบรรจุน า้สะอาด และเก็บตวัอย่างในตู้แช่แข็งท่ีอุณหภูมิ – 20 องศาเซลเซียส 
เพ่ือเก็บรักษาสภาพตวัออ่นพยาธิใบไม้  

 ส าหรับการตรวจการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียบริเวณเย่ือหุ้ ม
หัวใจ (pericadium) โดยน าเย่ือหุ้ มหัวใจมาตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  จากนัน้ 
นับจ านวนเมตาเซอร์คาเรียท่ีพบ เพ่ือค านวณค่าความหนาแน่นเฉล่ีย (mean intensity) และ
ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ท่ีก าลังขยายสูง เพ่ือศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเมตาเซอร์
คาเรียท่ีพบ  หลงัจากนัน้ใช้เข็มเข่ียหรือพู่กันแยกเมตาเซอร์คาเรียออกจากเย่ือหุ้มหัวใจและล้าง  
เมตาเซอร์คาเรียให้สะอาด พร้อมทัง้ดดูเมตาเซอร์คาเรียลงในหลอดเก็บตวัอย่างขนาดเล็กท่ีบรรจุ
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น า้สะอาด จากนัน้เก็บตวัอย่างในตู้แช่แข็งท่ีอุณหภูมิ – 20 องศาเซลเซียส เพ่ือเก็บรักษาสภาพ 
เมตาเซอร์คาเรีย 
 

3.4 การศึกษาการระบาดของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียว 
3.4.1 ค านวณค่าความชุก (prevalence) ของตวัอ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรีย โดยใช้

สตูรการค านวณ ดงันี ้

 

3.4.2 ค านวณค่าความหนาแน่นเฉล่ีย (mean intensity) ของตัวอ่อนพยาธิระยะ 
เมตาเซอร์คาเรีย โดยใช้สตูรการค านวณ ดงันี ้
 

 

 

 

 

3.5 การศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุล 
3.5.1 การสกดัดีเอ็นเอจากพยาธิใบไม้ (DNA extraction)  
 น าพยาธิใบไม้ระยะต่าง ๆ (ระยะรีเดีย ระยะเซอร์คาเรีย ระยะเมตาเซอร์คาเรีย

ระยะตัว เต็มวัย ) มาสกัด ดี เอ็น เอ ด้วยชุดสกัด  GF-1 tissue DNA extraction kit (Vivantis 
Company, Malaysia) โดยเติม  Buffer TL 250 uL, Proteinase K 20 uL และ  Lysis enhancer 
buffer 12 uL พร้อมทัง้น าไป vertex และบ่มท่ีอุณหภูมิ 65°C จนกว่าเนือ้เย่ือตวัอย่างท่ีต้องการ
สกัดถูกย่อยหมด  จากนัน้เติม Buffer TB 560 uL และบ่มท่ีอุณหภูมิ 65°C เป็นเวลา 10 นาที 
หลงัจากนัน้เตมิ absolute ethanol 200 uL และน าไป vertex  จากนัน้ดดูตวัอย่างใส ่column และ
ป่ันเหว่ียง 1 นาที หลังจากนัน้ล้าง filter ด้วย wash buffer 650 uLพร้อมทัง้ป่ันเหว่ียง 1 นาที 
จากนัน้ป่ันเหว่ียง filter ให้แห้งอีกครัง้ หลงัจากนัน้ย้าย filter ใสล่งหลอดเก็บตวัอยา่งใหม่ พร้อมทัง้
เตมิ Elution buffer 50 uL จากนัน้ทิง้ไว้ท่ีอณุหภมูิห้องเป็นเวลา 2 นาที และน าไปป่ันเหว่ียง 1 นาที 

                     จ านวนหอยน า้จืดฝาเดียวท่ีติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ (ตวั)      

                   จ านวนหอยน า้จืดฝาเดียวทัง้หมดท่ีศกึษา (ตวั) 

 

คา่ความชกุ     =  
 (ร้อยละ) 

 
                                                 จ านวนเมตาเซอร์คาเรียท่ีพบจากการศกึษา (ตวั) 

                                              จ านวนหอยน า้จืดฝาเดียวท่ีติดเมตาเซอร์คาเรีย (ตวั) 
คา่ความหนาแนน่เฉล่ีย      = 
 

x   100 
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หลงัจากนัน้เก็บรักษาตวัอย่างท่ีอุณหภูมิ -20°C  เม่ือสกดัดีเอ็นเอของตวัอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จงึเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลกูโซโ่พลิเมอเรส  
 

3.5.2 การศกึษาทางด้านอณชีูววิทยา 
3.5.2.1 การระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ Echinostoma revolutum และ 

Haplorchis taichui 
น าตวัอ่อนพยาธิใบไม้ท่ีคาดว่าเป็นกลุ่ม Echinostomatidae และ Heterophyi-

dae ท่ีพบในจงัหวดัฉะเชิงเทรามาระบชุนิดพยาธิใบไม้ด้วยไพรเมอร์จ าเพาะ ดงันี ้
1) ไพรเมอร์จ าเพาะตอ่พยาธิใบไม้ Echinostoma revolutum ประกอบด้วย forward 

primer (5’ GGT GTG GTC TGG TTA CGA CC 3’) และ reverse primer (5’ GAC ACA GCA 
GAA AGG AAG CAC 3 ’) ซึ่ งชิ น้ ส่ วน ดี เอ็ น เอ เป้ าหม าย ท่ี มี ความจ า เพ าะ มี ขน าด  71  
คูเ่บส (Anucherngchai & Chontananarth, 2019) 

2) ไพรเมอร์จ าเพาะต่อพยาธิใบไม้  Haplorchis taichui ประกอบด้วย forward 
primer (HT-F: 5’ CCT GAG ATA CGG CTA CCA CTT CCA AGG 3’) และ reverse primer 
(HT-R: 5’ AGG CAC AGA GGA CAG GCG TAC TA 3’) ซึ่ งชิ น้ส่วนดี เอ็น เอเป้าหมายท่ี มี
ความจ าเพาะมีขนาด 1,075 คูเ่บส (Chontananarth et al., 2018) 
 

3.5.2.2 การตรวจสอบความจ าเพาะ (specificity) ของไพรเมอร์จ าเพาะ 
การตรวจสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์จ าเพาะ มีขัน้ตอน ดงันี ้ 
1) สกดัและเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรมของพยาธิใบไม้ Echinostoma revolutum 

และ Haplorchis taichui โดยสกดัสารพนัธุกรรมจากพยาธิใบไม้ระยะรีเดีย ระยะเซอร์คาเรีย ระยะ
เมตาเซอร์คาเรีย และระยะตวัเตม็วยั 

2) ส าหรับการตรวจสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์จ าเพาะต่อพยาธิใบไม้ 
Echinostoma revolutum น าพยาธิใบไม้ชนิดท่ีใกล้เคียงและโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ 
มาสกัดและเพิ่ มป ริมาณ สารพันธุก รรม  ได้ แก่  Centrocestus caninus, C. formosanus, 
Diplostomum sp., Clea helena, Echinostoma ilocanum, Filopaludina sumatrensis 
polygramma, Indoplanorbis exustus และ Lymnaea auricularia  
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ส าหรับการตรวจสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์จ าเพาะต่อพยาธิใบไม้ 
Haplorchis taichui น าพยาธิใบไม้ชนิดท่ีใกล้เคียงหรือโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้มาสกัดและ
เพิ่ ม ป ริม าณ ส ารพั น ธุ ก รรม  ไ ด้ แ ก่  Centrocestus caninus, Echinostoma ilocanum, E. 
japonicum, Echinostoma revolutum, Haplorchoides sp. และ Isthmiophora hortensis  

3) ทดสอบด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส เพ่ือศึกษาการเกิดปฏิกิริยาข้ามกับ
พยาธิใบไม้ชนิดอ่ืนหรือโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ หากไม่พบการจบัคูข้่ามกบัดีเอ็นเอของพยาธิ
ใบไม้ชนิดอ่ืนหรือโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ แสดงวา่ไพรเมอร์มีความจ าเพาะ 
 

3.5.2.3 การตรวจสอบความไว (sensitivity) ของไพรเมอร์จ าเพาะ 
การตรวจสอบความไว มีขัน้ตอน ดงันี ้ 
1) วดัความเข้มข้นของดีเอ็นเอเร่ิมต้นของพยาธิใบไม้ Echinostoma revolutum 

และ Haplorchis taichui ด้วยเคร่ืองวดัคา่การดดูกลืนแสง (nanodrop spectrophotometer) 
2) เจือจางดีเอ็นเอของพยาธิใบไม้ทีละ 10 เท่า (10-fold serially diluted) ด้วย 

sterile deionized water เพ่ือศกึษาความเข้มข้นของดีเอ็นเอท่ีน้อยท่ีสดุของพยาธิใบไม้ท่ีไพรเมอร์
จ าเพาะของพยาธิใบไม้ E. revolutum และ H. taichui สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ 
 

3.5.2.4 การตรวจสอบยืนยนัความถกูต้องของตวัอ่อนพยาธิใบไม้ Echinostoma 
revolutum และ Haplorchis taichui 

น าตัวอ่อนพยาธิใบไม้กลุ่ม Echinostomatidae และ Heterophyidae ท่ีพบใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา มาตรวจสอบล าดบันิวคลีโอไทด์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ 
(DNA sequencing) หลงัจากนัน้ยืนยนัความถูกต้องของพยาธิใบไม้ โดยน าล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ี
ได้ไปวิ เคราะห์บนฐานข้อมูล  National Center for Biotechnology Information (NCBI) เพ่ื อ
ระบอุตัลกัษณ์เชิงโมเลกลุของตวัออ่นพยาธิใบไม้ท่ีพบในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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3.6 การเตรียมพยาธิใบไม้ระยะเตม็วัยเพื่อใช้ทดสอบความจ าเพาะและใช้
เปรียบเทียบยืนยันความถูกต้องของล าดับนิวคลีโอไทด์  

ตรวจการติดพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาซึ่งเป็นโฮสต์กึ่งกลางท่ีสอง 
ในแหล่งท่ีศึกษา โดยน าปลาแต่ละตวัมาบดให้ละเอียดด้วยเคร่ืองป่ัน (mixer blender) พร้อมกับ
เติมสารละลายน า้เกลือ (NaCl) ท่ีมีความเข้มข้น 0.85% w/v จากนัน้น ามากรองผ่านตะแกรง 
(sieve mass) ท่ีมีขนาดช่องห่าง 850, 300 และ 100 ไมโครเมตร ตามล าดบัเพ่ือแยกชิน้ส่วนปลา 
ท่ีมีขนาดใหญ่ออก หลงัจากนัน้น ามาตกตะกอนในน า้สะอาดและน าตะกอนมาตรวจหาตวัอ่อน
พยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย จากนัน้น าตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียปอ้นในโฮสต์
ทดลอง (experimental host) เชน่ หน ูเป็ด หรือไก่ เพ่ือให้ตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย
พัฒนาเป็นพยาธิใบไม้ระยะตัวเต็มวัย (adult) เม่ือครบก าหนดตามระยะเวลาของพยาธิใบไม้ 
แตล่ะชนิดน าพยาธิใบไม้ระยะตวัเตม็วยัออกจากล าไส้หรืออวยัวะตา่ง ๆ ของสตัว์ทดลอง  
 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
สร้างแผนท่ีการระบาดเพ่ือแสดงการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่ข้อมลูท่ีได้ใช้เป็นแนวทางส าหรับวางแผนเฝา้ระวงัและปอ้งกนัการตดิตวัออ่น
พยาธิใบไม้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
4.1 จุดเก็บตัวอย่างหอยน า้จืดฝาเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 จากการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยน า้จืดฝาเดียวจ านวนชนิดละ 50 ตัวต่อจุดเก็บ
ตัวอย่าง (Tong et al., 2015) ซึ่ งตัวอย่างหอยน า้ จืดฝาเดียวได้จากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
(Freedman, 2007) โดยแบ่งชัน้ต้นตามแต่ละอ าเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนัน้สุ่มจุดเก็บ
ตวัอย่างตามโอกาส รวมจุดเก็บตวัอย่างทัง้หมด 36 จุดเก็บตวัอย่าง และจ าแนกชนิดหอยน า้จืด 
ฝาเดียวโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาตามหลักเกณฑ์การจัดจ าแนกของ Brandt (1974) โดย
การศกึษาครัง้นีต้รวจสอบหอยน า้จืดฝาเดียวทัง้หมดจ านวน 10,750 ตวัอย่าง แบง่ออกเป็น 6 วงศ์ 
8 ชนิด ประกอบด้วย Bithynia siamensis, Clea helena, Filopaludina martensi, Filopaludina 
sumatrensis polygramma, Indoplanorbis exustus, Lymnaea auricularia, Melanoides 
tuberculata และTarebia granifera (ตาราง 6)  
 

ตาราง 6 วงศ์และชนิดของตวัอยา่งหอยน า้จืดฝาเดียวท่ีพบในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

วงศ์ (Families) ชนิด (species) หรือ ชนิดยอ่ย (subspecies) 
Bithyniidae 
Buccinidae 

Viviparidae 
 

Planorbinae 

Lymnaeidae 

Thiaridae 
 

Bithynia siamensis (Lea, 1856)  
Clea helena (Philippi, 1847) 

Filopaludina sumatrensis polygramma (Martens, 1860) 
F. martensi (Frauenfeld, 1865) 

Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834) 
Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) 
Melanoides tuberculata (Olivier, 1804) 

Tarebia granifera (Lamarck, 1822) 
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4.2 หอยน า้จืดฝาเดียวที่พบในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
4.2.1 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Bithynia siamensis  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา   
เปลือกทรงกรวยรี ผิวเปลือกเรียบ มีสีน า้ตาลหรือสีเขียวมะกอก มีลักษณะ

เปราะบางและมนัวาว พบลวดลายบริเวณผิวเปลือก แต่ไม่พบสนับริเวณผิวเปลือก ช่องเปิดปาก
เปลือกและปากเปลือกมีลกัษณะกลมรีและเปราะบาง (ภาพประกอบ 6) 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 6 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Bithynia siamensis 
 

แหล่งท่ีพบ (พบทัง้หมด 3,600 ตวั) 
1) อ าเภอบางน า้เปรีย้ว ได้แก่ S1 (100 ตวั), S2 (150 ตวั) และ S3 (100 ตวั) 
2) อ าเภอคลองเข่ือน ได้แก่ S4 (100 ตวั), S5 (100 ตวั) และ S6 (100 ตวั)  
3) อ าเภอราชสานส์ ได้แก่ S7 (100 ตวั), S8 (100 ตวั) และ S9 (100 ตวั)   
4) อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้แก่ S10 (50 ตวั) และ S11 (100 ตวั)  
5) อ าเภอบางประกง ได้แก่ S13 (100 ตวั), S14 (50 ตวั) และ S15 (50 ตวั)   
6) อ าเภอพนมสารคาม ได้แก่ S16 (150 ตัว), S17 (100 ตัว), S18 (100 ตัว) 

และ S19 (150 ตวั) 
7) อ าเภอสนามชยัเขต ได้แก่ S20 (150 ตวั), S21 (150 ตวั), S22 (100 ตวั) และ 

S23 (150 ตวั) 
8) อ าเภอแปลงยาว ได้แก่ S24 (50 ตวั), S25 (100 ตวั) และ S26 (50 ตวั)   
9) อ าเภอท่าตะเกียบ ได้แก่ S27 (150 ตวั), S28 (150 ตวั), S29 (150 ตวั) และ 

S30 (150 ตวั) 
10) อ าเภอบ้านโพธ์ิ ได้แก่ S31 (100 ตวั), S32 (100 ตวั), และ S33 (100 ตวั) 
11) อ าเภอบางคล้า ได้แก่ S34 (50 ตวั), S35 (50 ตวั) และ S36 (150 ตวั)  
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4.2.2 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Clea helena  
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา   
เปลือกมีลกัษณะแข็งและหนา มีรูปร่างคล้ายทรงกรวยรีขนาดกลาง ผิวเปลือกมี

ลกัษณะขรุขระเป็นสันขนานกับแกนกลาง บริเวณผิวเปลือกพบลวดลายท่ีมีลักษณะเป็นแถบสี
น า้ตาลเข้ม 1-3 แถบ ยอดเปลือกมีลกัษณะเป็นกรวยแหลม ปากเปลือกกลมรี ช่องเปิดปากเปลือก
มีขนาดใหญ่ (ภาพประกอบ 7) 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 7 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Clea helena 
 

แหล่งท่ีพบ (พบทัง้หมด 500 ตวั) 
1) อ าเภอบางน า้เปรีย้ว ได้แก่ S1 (100 ตวั)   
2) อ าเภอสนามชยัเขต ได้แก่ S20 (100 ตวั)    
3) อ าเภอแปลงยาว ได้แก่ S26 (100 ตวั)   
4) อ าเภอทา่ตะเกียบ ได้แก่ S29 (50 ตวั) และ S30 (50 ตวั) 
5) อ าเภอบ้านโพธ์ิ ได้แก่ S33 (50 ตวั) 
6) อ าเภอบางคล้า ได้แก่ S35 (50 ตวั) 
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4.2.3 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Filopaludina sumatrensis polygramma  
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา   
เปลือกมีรูปร่างคล้ายทรงกรวยขนาดใหญ่ ผิวเปลือกเรียบและมนัวาว พบแถบสี

น า้ตาลเข้ม 4 – 5 แถบบนผิวเปลือก บอดีเวิร์ลล์ (body whorl) มีขนาดใหญ่ ยอดเปลือกมีลกัษณะ
เป็นกรวยแหลม ปากเปลือกมีลกัษณะกลมรีและเปราะบาง พืน้ผิวมีลกัษณะมนัวาว (ภาพประกอบ 
8) 
 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 8 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Filopaludina sumatrensis polygramma 
 

แหล่งท่ีพบ (พบทัง้หมด 3,100 ตวั) 
1) อ าเภอบางน า้เปรีย้ว ได้แก่ S1 (100 ตวั), S2 (100 ตวั) และ S3 (100 ตวั)  
2) อ าเภอคลองเข่ือน ได้แก่ S5 (100 ตวั) 
3) อ าเภอราชสานส์ ได้แก่ S7(50 ตวั), S8 (100 ตวั) และ S9 (150 ตวั) 
4) อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้แก่ S10 (150 ตวั) และ S11 (100 ตวั) 
5) อ าเภอบางประกง ได้แก่ S14 (50 ตวั) และ S15 (50 ตวั)   
6) อ าเภอพนมสารคาม ได้แก่ S16 (100 ตวั), S17 (100 ตวั) และ S19 (100 ตวั) 
7) อ าเภอสนามชยัเขต ได้แก่ S20 (100 ตวั), S21 (100 ตวั), S22 (150 ตวั) และ 

S23 (150 ตวั) 
8) อ าเภอแปลงยาว ได้แก่ S24 (150 ตวั), S25 (150 ตวั) และ S26 (50 ตวั)   
9) อ าเภอทา่ตะเกียบ ได้แก่ S27 (150 ตวั), S28 (50 ตวั) และ S29 (150 ตวั)   
10) อ าเภอบ้านโพธ์ิ ได้แก่ S32 (50 ตวั) และ S33 (100 ตวั) 
11) อ าเภอบางคล้า ได้แก่ S34 (100 ตวั), S35 (100 ตวั) และ S36 (150 ตวั)   
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4.2.4 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Filopaludina martensi  
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา   
เปลือกมีรูปร่างคล้ายทรงกรวยเตีย้ขนาดใหญ่ ผิวเปลือกมีสีน า้ตาลเข้ม  บอดี

เวิร์ลล์มีขนาดใหญ่และพบสนัย่ืนออกมา ยอดเปลือกมีลกัษณะเป็นกรวย แผน่ปิดปากเปลือกกลมรี 
(ภาพประกอบ 9) 
 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 9 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Filopaludina martensi 

 

แหล่งท่ีพบ  (พบทัง้หมด 200 ตวั) 
1) อ าเภอราชสานส์ ได้แก่ S7 (50 ตวั)   
2) อ าเภอบางคล้า ได้แก่ S34 (50 ตวั) และ S35 (100 ตวั) 

 

4.2.5 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Indoplanorbis exustus  
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา  
เปลือกมีลกัษณะแบนขดวนเป็นวงในระนาบเดียวกนั ผิวเปลือกมีลกัษณะมนัวาว 

และไมมี่แผน่ปิดปากเปลือก (ภาพประกอบ 10) 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Indoplanorbis exustus 
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แหล่งท่ีพบ (พบทัง้หมด 500 ตวั) 
1) อ าเภอบางน า้เปรีย้ว ได้แก่ S2 (50 ตวั) และ S3 (50 ตวั)   
2) อ าเภอคลองเข่ือน ได้แก่ S4 (50 ตวั), S5 (50 ตวั) และ S6 (100 ตวั) 
3) อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้แก่ S11 (50 ตวั) และ S12 (50 ตัว) 

4) อ าเภอสนามชยัเขต ได้แก่ S22 (50 ตวั)   
5) อ าเภอแปลงยาว ได้แก่ S25 (50 ตวั)   

 

4.2.6 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Lymnaea auricularia  
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา  
เปลือกมีรูปร่างคล้ายทรงกรวยเตีย้ ผิวเปลือกเรียบ เปราะบางและมีสีด าหรือสี

น า้ตาลเข้ม ไมพ่บลวดลายบนผิวเปลือก ยอดเปลือกมีลกัษณะเป็นกรวยแหลม แผ่นปิดปากเปลือก
กลมรี (ภาพประกอบ 11) 
 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 11 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Lymnaea auricularia 
 

แหล่งท่ีพบ (พบทัง้หมด 400 ตวั)   
1) อ าเภอเมือง ได้แก่ S12 (50 ตัว)    

2) อ าเภอบางประกง ได้แก่ S15 (50 ตวั)   
3) อ าเภอแปลงยาว ได้แก่ S24 (100 ตวั), S25 (50 ตวั) และ S26 (50 ตวั) 
4) อ าเภอบางคล้า ได้แก่ S34 (50 ตวั) และ S36 (50 ตวั)   
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4.2.7 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Melanoides tuberculata  
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
เปลือกมีรูปร่างคล้ายทรงกรวยยาวขนาดกลาง พบวงขดเรียงซ้อนไปสูย่อดเปลือก 

ผิวเปลือกมีสีน า้ตาลและมีลวดลายเป็นลายเส้นสีน า้ตาลขนานกับแกนล าตัว  ยอดเปลือกมี
ลกัษณะเป็นกรวยแหลม แผน่ปิดปากเปลือกกลมรี (ภาพประกอบ 12) 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 12 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Melanoides tuberculata 

 

แหล่งท่ีพบ (พบทัง้หมด 650 ตวั)  
1) อ าเภอคลองเข่ือน ได้แก่ S5 (50 ตวั)    
2) อ าเภอราชสานส์ ได้แก่ S7 (50 ตวั)    
3) อ าเภอเมือง ได้แก่ S12 (50 ตัว)     

4) อ าเภอบางประกง ได้แก่ S15 (50 ตวั)     
5) อ าเภอสนามชยัเขต ได้แก่ S20 (50 ตวั), S22 (150 ตวั) และ S23 (50 ตวั)      
6) อ าเภอแปลงยาว ได้แก่ S24 (50 ตวั)     
7) อ าเภอทา่ตะเกียบ ได้แก่ S27 (50 ตวั) และ S28 (50 ตวั)    
8) อ าเภอบางคล้า ได้แก่ S34 (50 ตวั) 
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4.2.8 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Tarebia granifera  
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
เปลือกมีลักษณะแข็งและหนา มีรูปร่างคล้ายทรงกรวยขนาดกลาง ผิวเปลือก

ขรุขระมีลักษณะเป็นสันนูนหรือปุ่ มขนาดเล็ก เปลือกมีสีด าเข้ม แผ่นปิดปากเปลือกกลมรี 
(ภาพประกอบ 13) 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด Tarebia granifera 
 

แหล่งท่ีพบ (พบทัง้หมด 1,800 ตวั) 
1) อ าเภอคลองเข่ือน ได้แก่ S4 (100 ตวั), S5 (100 ตวั) และ S6 (100 ตวั) 
2) อ าเภอราชสานส์ ได้แก่ S7 (50 ตวั) 
3) อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้แก่ S10 (50 ตัว), S11 (150 ตัว) และ S12 (100 

ตวั)  
4) อ าเภอบางประกง ได้แก่ S13 (150 ตวั), S14 (100 ตวั) และ S15 (50 ตวั)  
5) อ าเภอพนมสารคาม ได้แก่ S16 (50 ตัว), S17 (50 ตัว), S18 (50 ตัว) และ 

S19 (100 ตวั) 
6) อ าเภอสนามชยัเขต ได้แก่ S20 (50 ตวั) 
7) อ าเภอทา่ตะเกียบ ได้แก่ S28 (50 ตวั) และ S30 (50 ตวั) 
8) อ าเภอบ้านโพธ์ิ ได้แก่ S31 (50 ตวั) และ S32 (50 ตวั)  
9) อ าเภอบางคล้า ได้แก่ S34 (150 ตวั), S35 (150 ตวั) และ S36 (50 ตวั) 
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4.3 ความชุกรวมของการตดิตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

จากการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยฝาเดียวใน 36 จุดเก็บตัวอย่างในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
สามารถระบุชนิดและตรวจสอบการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวทุกระยะทัง้หมด
จ านวน 10,750 ตัว แบ่งออกเป็น 6 วงศ์ 8 ชนิด ได้แก่ B. siamensis, C. helena, F. martensi, 
F. sumatrensis polygramma, I. exustus, L. auricularia, M. tuberculata แล ะ  T. granifera
พบการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียว จ านวน 1,272 ตัว ในหอยน า้จืดฝาเดียว
จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ B. siamensis, F. martensi, F. sumatrensis polygramma, I. exustus, 
L. auricularia, M. tuberculata และ T. granifera โดยมีค่าความชุกรวม (overall prevalence) 
ของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะรีเดีย ระยะเซอร์คาเรีย และระยะเมตาเซอร์คาเรียในหอยน า้จืด
ฝา เดี ย ว เท่ ากับ ร้อยละ  2.70 (290/10,750 ), 1.67 (179/10,750) และ  7.47 (803/10,750 ) 
ตามล าดับ โดยค่าความชุกรวมของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยฝาเดียวของจังหวัด
ฉะเชิงเทราเทา่กบัร้อยละ 11.83 (1,272/10,750) 

เม่ือพิจารณาหอยน า้จืดฝาเดียวท่ีมีค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้  
ทกุระยะ พบค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยฝาเดียววงศ์ Viviparidae สงูสดุใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีค่าความชุกเท่ากับร้อยละ 7.88 (847/10,750) รองลงมา ได้แก่ วงศ์ 
Bithyniidae, Thiaridae, Bulinidae และ Lymnaeidae ซึ่ ง มีค่าความชุก เท่ากับ ร้อยละ 2.98 
(320/10,750 ) , 0.48 (52/10,750 ) , 0.37 (40/10,750)  แ ล ะ  0.12 (13/10,750 )  ต าม ล า ดั บ  
นอกจากนีไ้มพ่บการตดิตวัออ่นพยาธิใบไม้ในหอยฝาเดียววงศ์ Buccinidae (ภาพประกอบ 14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 14 คา่ความชกุของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยฝาเดียววงศ์ตา่ง ๆ 
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ส าหรับรูปแบบตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียท่ีพบสงูสุดในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
คื อ  xiphidiocercaria มี ค่ าค วาม ชุก เท่ ากับ ร้อยละ  0.73 (79/10,750)  รองล งม า  ได้ แก่ 
echinostome cercaria, parapleurolophocercous cercaria, longifurcate pharyngeate 
furcocercous cercaria, pleurolophocercous cercaria, monostome cercaria และ  megaru-
lous cercaria ซึ่ ง มี ค่าความชุก เท่ ากับ ร้อยละ 0.30 (32/10,750), 0.30 (32/10,750), 0.23 
(25/10,750), 0.07 (7/10,750), 0.02 (2/10,750)  และ 0.02 (2/10,750)  ตามล าดับ (ตาราง 7 
และ ภาพประกอบ 15)  
 

ตาราง 7 คา่ความชกุรวมของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวชนิดตา่ง ๆ 
 

 

ech: echinostome cercaria, lon: longifurcate pharyngeate furcocercous cercariae, meg: 

megarulous cercaria, mon: monostome cercaria, par: parapleurolophocercous cercaria, 

ple: pleurolophocercous cercaria, xip: xiphidiocercaria 

 

หอยน า้จืดฝาเดียว จ านวนหอย 
น า้จืด 
ฝาเดียว 

รูปแบบตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย ระยะ 
รีเดีย 

ระยะเมตา
เซอร์คาเรีย 

วงศ์ ชนิด ech lon meg mon par ple xip 

Bithyniidae B. siamensis 3,600 - 3 - 2 18 7 70 220 - 

Thiaridae M.  tuberculata 650 - - 2 - 12 - 2 25 - 

T. granifera 1,800 - - - - 2 - 7 2 - 

Viviparidae F. s. polygramma 3,100 21 6 - - - - - 14 789 

F. martensi 200 - - - - - - - 3 14 

Buccinidae C. helena 500 - - - - - - - - - 

Bulinidae I. exustus 500 1 16 - - - - - 23 - 

Lymnaeidae L. auricularia 400 10 - - - - - - 3 - 

รวม 10,750 32 

0.30 

25 

0.23 

2 

0.02 

2 

0.02 

32 

0.30 

7 

0.07 

79 

0.73 

290 

2.70 

803 

7.47 
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ภาพประกอบ 15 สดัสว่นของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียรูปแบบตา่ง ๆ  
ท่ีตรวจสอบในหอยน า้จืดฝาเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 16 ค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยฝาเดียวของ 11 อ าเภอ 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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เม่ือพิจารณาค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยฝาเดียวของจงัหวัด
ฉะเชิงเทราในแต่ละอ าเภอ พบว่าอ าเภอราชสานส์มีค่าความชุกสูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.53 

(154/750)  รองลงมา ได้แก่ อ าเภอบางน า้เปรีย้ว อ าเภอแปลงยาว อ าเภอท่าตะเกียบ อ าเภอ
สนามชยัเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอบางคล้า อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ าเภอ
บางปะกง และอ าเภอคลองเข่ือน  ซึ่งมีค่าความชุกเท่ากับร้อยละ  18.94 (161/850), 16.74 
(159/950) , 15.68 (196/1,250) , 12.40 (186/1,500) , 12.11 (109/900) , 11.09 (122/1,100) , 
8.15 (106/1,300), 6.83 (41/600), 3.29 (23/700) และ 2.00 (19/950) ตามล าดบั (ภาพประกอบ 
16,17)    
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 17 แผนที่แสดงการระบาดของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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4.4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย และระยะเมตาเซอร์คา
เรีย  

 จากการตรวจสอบการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวจ านวน 
10,750 ตวัอย่างท่ีสุ่มเก็บได้จากพืน้ท่ีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบรูปแบบตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ  
เซอ ร์คา เรียทั ง้ห ม ด  7 รูป แบบ  ได้ แก่  echinostome cercaria, longifurcate pharyngeate 
furcocercous cercaria, megarulous cercaria, monostome cercaria, parapleurolopho-
cercous cercaria, pleurolophocercous cercaria และ xiphidiocercaria  นอกจากนีว้ัดขนาด
ของล าตัวและหางของเซอร์คาเรียแต่ละชนิด ชนิดละ10 ตัว และแสดงข้อมูลตัวเลขในหน่วย
ไมโครเมตร (um) เพ่ือบอกความกว้างและความยาว รวมถึงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ซึง่ปรากฎในวงเล็บ 
 

 4.4.1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย 
  4.4.1.1 Xiphidiocercaria 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 18 ลกัษณะทัว่ไปของ xiphidiocercaria 
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โฮสต์กึ่งกลางที่หน่ึง 
B. siamensis, M. tuberculata และ T. granifera 

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ล าตวัมีรูปร่างกลมรี โดยล าตวัมีขนาด 80.07 - 249.51 (137.85 ± 50.61) x 

130.51 - 454.90 (230.72 ± 99.62) ซึ่งบริเวณล าตวัยาวกว่าบริเวณหาง มีออรัลซักเกอร์บริเวณ
ด้านหน้าของล าตวั และมีหนาม (stylet) ท่ีบริเวณออรัลซกัเกอร์ คอหอยอยู่เหนือทางเดนิอาหาร ซึ่ง
ทางเดินอาหารแตกออกเป็นสองทาง (bifurcated) และพบเวนทรัลซกัเกอร์อยู่บริเวณกลางล าตวั 
หางมีลกัษณะเรียวยาวและมีขนาด 23.08 - 63.94 (36.86 ± 14.52) x 92.31 - 354.33 (181.51 ± 
83.07) 
 

แหล่งท่ีพบ (ภาพประกอบ 19)     
1) อ าเภอบางน า้เปรีย้ว ได้แก่ S1 (0.03%), S2 (0.13%) และ S3 (0.01%)    
2) อ าเภอคลองเข่ือน ได้แก่ S4 (0.01%)     
3) อ าเภอราชสานส์ ได้แก่ S8 (0.14%) และ S9 (0.15%)     
4) อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้แก่ S11 (0.01%)     
5) อ าเภอบางประกง ได้แก่ S13 (0.01%)     
6) อ าเภอพนมสารคาม ได้แก่ S17 (0.09%)     
7) อ าเภอสนามชยัเขต ได้แก่ S22 (0.02%)     
8) อ าเภอทา่ตะเกียบ ได้แก่ S29 (0.06%) และ S30 (0.02%)     
9) อ าเภอบ้านโพธ์ิ ได้แก่ S32 (0.07%)  
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ภาพประกอบ 19 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบ xiphidiocercaria ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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4.4.1.2 Longifurcate pharyngeate furcocercous cercariae 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 20 ลกัษณะทัว่ไปของ longifurcate pharyngeate furcocercous cercariae 
 

โฮสต์กึ่งกลางที่หน่ึง 
B. siamensis, F. sumatrensis polygramma และ I. exustus 

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ล าตัวกลมรูปไข่  โดยล าตัวมีขนาด 43.29 - 238.46 (112.85 ± 64.12) x 

84.32 - 469.23 (212.51 ± 105.06)  พบออรัลซักเกอร์บริเวณด้านหน้าของล าตวั  ภายในล าตัว
พบคอหอยอยู่เหนือทางเดินอาหาร ซึ่งทางเดินอาหารแตกออกเป็นสองทาง และมีเวนทรัล 
ซกัเกอร์อยู่บริเวณ 2/3 ของล าตวั  หางมีลกัษณะเป็นแฉกคล้ายส้อม (furca) โดยหางส่วนต้น (tail 
stem) มีความยาว 40.74 - 115.38 (68.43 ± 28.35) x  251.85 - 423.08 (310.65 ± 73.06) และ
หางส่วนปลาย (furca) มีขนาด 18.52 - 61.54 (36.52 ± 17.56) x 203.70 - 423.08 (36.52 ± 
17.56) ซึง่บริเวณหางมีความยาวมากกวา่บริเวณล าตวั  
 



  61 

แหล่งท่ีพบ (ภาพประกอบ 21)     
1) อ าเภอบางน า้เปรีย้ว ได้แก่ S1 (0.01%)      
2) อ าเภอราชสานส์ ได้แก่ S8 (0.02%) และ S9 (0.01%)     
3) อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้แก่ S10 (0.02%) และ S11 (0.15%)     
4) อ าเภอพนมสารคาม ได้แก่ S16 (0.02%) และ S19 (0.01%)     
5) อ าเภอแปลงยาว ได้แก่ S25 (0.01%)     
6) อ าเภอทา่ตะเกียบ ได้แก่ S29 (0.01%)  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 21 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบ longifurcate pharyngeate 
furcocercous cercariae  ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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             4.4.1.3 Parapleurolophocercous cercaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 22 ลกัษณะทัว่ไปของ parapleurolophocercous cercaria 

 

โฮสต์กึ่งกลางที่หน่ึง 
B. siamensis, M. tuberculata และ T. granifera 

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ล าตัวมีรูปร่างกลมรี โดยล าตัวมีขนาด 50.00 - 137.79 (84.21 ± 37.04) x 

125.53 - 304.89 (206.50 ± 59.05)  พบออรัลซักเกอร์บริเวณด้านหน้าของล าตวั และพบจุดตา 
1 คู่ (eye spot) อยู่แต่ละข้างของคอหอย โดยคอหอยมีขนาดเล็กอยู่เหนือหลอดอาหารท่ีออกเป็น
สองทาง  ภายในล าตวัพบต่อมไชและพบกระเพาะปัสสาวะอยู่บริเวณท้ายล าตวั  หางมีลกัษณะ
เรียวยาวและมีขนาด 22.28 - 47.88 (32.85 ± 8.67) x 260.47 - 441.80 (374.46 ± 61.86) ซึ่ง
บริเวณหางมีความยาวมากกว่าบริเวณล าตวั  รวมทัง้พบครีบด้านข้าง (lateral finfold) และครีบ
หลงั (dorso-ventral finfold) ท่ีบริเวณหาง  
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แหล่งท่ีพบ (ภาพประกอบ 23)     
1) อ าเภอพนมสารคาม ได้แก่ S19 (0.02%)      
2) อ าเภอสนามชัยเขต ได้แก่ S20 (0.01%), S21 (0.08%), S22 (0.05%) 

และ S23 (0.03%)        
3) อ าเภอบ้านโพธ์ิ ได้แก่ S32 (0.03%)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 23 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบ parapleurolophocercous cercaria
ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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              4.4.1.4 Pleurolophocercous cercariae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 24 ลกัษณะทัว่ไปของ pleurolophocercous cercariae 
 

โฮสต์กึ่งกลางที่หน่ึง 
B. siamensis 

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ล าตัวมี รูป ร่างรี โดยล าตัวมีขนาด  131.30 - 324.49 (285.44 ± 64.92)  

201.74 - 743.68 (586.55 ± 174.82)  พบออรัลซกัเกอร์บริเวณด้านหน้าของล าตวั  ภายในล าตวั
พบตา 1 คู่ อยู่แต่ละข้างของคอหอย โดยคอหอยมีขนาดเล็กอยู่เหนือหลอดอาหารท่ีแตกออกเป็น
สองทาง  พบเวนทรัลซกัเกอร์อยู่บริเวณกลางล าตวั  หางมีลกัษณะเรียวยาวและมีขนาด 24.55 - 
95.24 (71.39 ± 21.72) x 196.55 - 537.40 (405.18 ± 109.66)  ซึ่งบริเวณหางมีความยาวน้อย
กวา่บริเวณล าตวัเล็กน้อย  รวมทัง้พบครีบหลงัท่ีบริเวณหาง  
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แหล่งท่ีพบ (ภาพประกอบ 25)      
1) อ าเภอทา่ตะเกียบ ได้แก่ S29 (0.03%) และ S30 (0.04%)  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 25 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบ pleurolophocercous cercaria  
ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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              4.4.1.5 Monostome cercaria 
 

 
 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 26 ลักษณะทั่วไปของ monostome cercaria 
 

โฮสต์กึ่งกลางที่หน่ึง 
B. siamensis 

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ล าตวัมีรูปร่างกลมรีคล้ายรูปไข่ โดยบริเวณล าตวัมีขนาด 247.12 - 392.31 

(325.24 ± 77.97) x 391.06 - 615.38 (517.00 ± 96.28)  พบออรัลซักเกอร์บริเวณด้านหน้าของ
ล าตัว  ภายในล าตัวพบตา 1 คู่ ซึ่งอยู่เหนือหลอดอาหารท่ีออกเป็นสองทาง นอกจากนีพ้บ 
รงควัตถุกระจายทั่วบริเวณล าตัว  บริเวณหางมีขนาด 95.98 - 153.85 (125.92 ± 25.46) x 
269.36 - 561.54 (452.92 ± 138.27) ซึ่งบริเวณหางมีความยาวน้อยกว่าบริเวณล าตัวเล็กน้อย 
และไมพ่บเวนทรัลซกัเกอร์   
 

แหล่งท่ีพบ (ภาพประกอบ 27)     
1) อ าเภอพนมสารคาม ได้แก่ S17 (0.01%)   
2) อ าเภอแปลงยาว ได้แก่ S25 (0.01%)  
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ภาพประกอบ 27 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบ monostome cercaria  
ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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              4.4.1.6 Megarulous cercaria 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 28 ลกัษณะทัว่ไปของ megarulous cercaria 
 

โฮสต์กึ่งกลางที่หน่ึง 
M. tuberculata 

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ล าตวัมีรูปร่างกลมรี โดยล าตวัมีขนาด 176.24 - 187.80 (180.32 ± 6.49) x 

408.12 - 530.77 (478.38 ± 63.25)  พบออรัลซกัเกอร์บริเวณด้านหน้าของล าตวั และพบรงควตัถุ
กระจายทั่วบริเวณล าตัว  บริเวณกลางล าตัวพบเวนทรัลซักเกอร์  หางมีขนาด 31.48 - 46.15 
(39.94 ± 7.59) x 384.62 - 478.20 (432.78 ± 46.85) ซึ่งบริเวณปลายหางพบ adhesive gland 
cells ใช้ส าหรับเกาะยดึพืน้ผิววตัถ ุ
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แหล่งท่ีพบ (ภาพประกอบ 29)     
1) อ าเภอสนามชยัเขต ได้แก่ S20 (0.01%)   
2) อ าเภอแปลงยาว ได้แก่ S24 (0.02%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 29 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบ megarulous cercaria  
ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 



  70 

              4.4.1.7 Echinostome cercaria 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 30 ลกัษณะทัว่ไปของ echinostome cercaria 
 

โฮสต์กึ่งกลางที่หน่ึง 
I. exustus, L. auricularia และ F. sumatrensis polygramma 

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ล าตวัมีรูปร่างกลมรี โดยล าตวัมีขนาด 142.39 - 297.46 (218.63 ± 51.92) x 

232.17 - 515.38 (364.33 ± 93.03) พบออรัลซกัเกอร์ด้านหน้าของล าตวัแบบ subterminal และมี 
collar spine ล้อมรอบออรัลซกัเกอร์  โดยคอหอยอยู่เหนือทางเดินอาหารท่ีแตกออกเป็นสองทาง 
และพบเวนทรัลซักเกอร์อยู่บริเวณกลางล าตัว  บริเวณหางมีขนาด 41.77 - 84.62 (64.52 ± 
15.24) x 285.44 - 611.24 (398.11 ± 92.72) ซึง่มีความยาวมากกวา่บริเวณล าตวัเล็กน้อย  
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แหล่งท่ีพบ (ภาพประกอบ 31)     
1) อ าเภอบางน า้เปรีย้ว ได้แก่ S1 (0.01%) และ S2 (0.22%)   
2) อ าเภอราชสานส์ ได้แก่ S9 (0.08%)   
3) อ าเภอพนมสารคาม ได้แก่ S16 (0.01%)    
4) อ าเภอสนามชยัเขต ได้แก่ S22 (0.01%)   
5) อ าเภอแปลงยาว ได้แก่ S24 (0.09%)   
6) อ าเภอทา่ตะเกียบ ได้แก่ S29 (0.02%)    
7) อ าเภอบางคล้า ได้แก่ S35 (0.05%)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 31 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบ echinostome cercaria 
ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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4.3.2 ลักษณะสัณฐานวิทยาของพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 32 ลกัษณะทัว่ไปของเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ E. revolutum 
  

โฮสต์กึ่งกลางที่หน่ึง 
F. martensi และ F. sumatrensis polygramma 

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
รูปร่างกลม  มีขนาด 199.02 - 226.40 (215.52 ± 8.21) x 204.71 - 226.92 

(216.44 ± 7.03) และพบผนงั 2 ชัน้ ท่ีมีลกัษณะใสและหนาล้อมรอบตวัอ่อนพยาธิใบไม้  โดยตวั
อ่อนพยาธิใบไม้มี excretory granule และ collar spine ซึ่ง collar spine เป็นลกัษณะเฉพาะของ
พยาธิใบไม้ในกลุม่ Echinostomatidae  
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แหล่งท่ีพบ (ภาพประกอบ 33)     
1) อ าเภอบางน า้เปรีย้ว ได้แก่ S1 (0.27%), S2 (0.16%) และ S3 (0.26%) 
2) อ าเภอราชสานส์ ได้แก่ S7 (0.30%), S8 (0.40%) และ S9 (0.24%)  
3) อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้แก่ S10 (0.47%) และ S11 (0.04%) 
4) อ าเภอบางประกง ได้แก่ S14 (0.01%) และ S15 (0.07%) 
5) อ าเภอพนมสารคาม ได้แก่ S16 (0.10%) และ S19 (0.20%)   
6) อ าเภอสนามชัยเขต ได้แก่ S20 (0.21%), S21 (0.08%), S22 (0.65%) 

และ S23 (0.01%)  
7) อ าเภอแปลงยาว ได้แก่ S24 (0.68%), S25 (0.36%) และ S26 (0.21%) 
8) อ าเภอทา่ตะเกียบ ได้แก่ S27 (0.68%), S28 (0.04%) และ S29 (0.34%) 
9) อ าเภอบ้านโพธ์ิ ได้แก่ S32 (0.03%) และ S33 (0.20%) 
10) อ าเภอบางคล้า ได้แก่ S34 (0.31%), S35 (0.02%) และ S36 (0.46%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 33 แผนท่ีแสดงคา่ความชกุและแหลง่ท่ีพบตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 
ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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4.5 การศึกษาทางอณูชีววิทยา 
จากการตรวจสอบค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียว

ของจงัหวดัฉะเชิงเทราพบค่าความชุกการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะรีเดีย ระยะเซอร์คาเรียและ
ระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ท่ีมีความส าคญัทางการแพทย์และสตัวแพทย์ ได้แก่ พยาธิ
ใบไม้วงศ์ Echinostomatidae และ Heterophyidae ท่ีพบคอ่นข้างสงูในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส าหรับ
พยาธิใบไม้วงศ์ Echinostomatidae ท่ีพบในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีดงันี ้1) ตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ
เซอร์คาเรียชนิด echinostome cercaria พบในหอยน า้จืดฝาเดียวชนิด I. exustus, L. auricularia 
และ F. s. polygramma  2) ตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียพบในหอยน า้จืดฝาเดียว
ชนิด F. martensi และ F. s. polygramma  3) ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะรีเดียพบในหอยน า้จืด 
ฝาเดียวชนิด F. martensi, F. s. polygramma, I. exustus และ L. auricularia 

จากการตรวจสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์จ าเพาะต่อพยาธิใบไม้ Echinostoma 
revolutum โดยอ้างอิงไพรเมอร์จาก Anucherngchai และ Chontananarth (Anucherngchai & 
Chontananarth, 2019) พบว่าไพรเมอร์มีความจ าเพาะต่อพยาธิใบไม้ E. revolutum โดยแสดง
ผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ท่ีมีขนาด 71 คู่เบส และไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกับพยาธิใบไม้ชนิดอ่ืนหรือโฮสต์
กึ่งกลางของพยาธิใบไม้  ได้แก่  Centrocestus formosanus, C. caninus, Diplostomum sp., 
Clea helena, F. s. polygramma, I. exustus และ L. auricularia (ภาพประกอบ 34) และเม่ือ
ตรวจสอบความไวของไพรเมอร์จ าเพาะต่อพยาธิใบไม้ E. revolutum พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณ 
สารพนัธุกรรมท่ีมีความเข้มข้นท่ีน้อยท่ีสุดเท่ากับ 22.90 x 10-3

 ng/uL (ภาพประกอบ 35) เม่ือน า
ตวัอย่างพยาธิใบไม้วงศ์ Echinostomatidae ท่ีพบในจงัหวดัฉะเชิงเทรามาสกดัสารพนัธุกรรมและ
ระบอุตัลกัษณ์เชิงโมเลกลุโดยใช้ไพรเมอร์จ าเพาะตอ่ E. revolutum ประกอบด้วย E_rev forward: 
5’ GGT GTG GTC TGG TTA CGA CC 3’ และ E_rev reverse: 5’ GAC ACA GCA GAA AGG 
AAG CAC 3’ จากการตรวจสอบผลิตภณัฑ์พีซีอาร์ด้วยเจลอิเล็กโทรโฟริซิส (gel electrophoresis) 
พบว่าแสดงผลบวกและให้ผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ท่ีมีขนาด 71 คู่เบส แสดงว่าพยาธิใบไม้วงศ์ 
Echinostomatidae ท่ีพบในจังหวดัฉะเชิงเทราเป็นพยาธิใบไม้ E. revolutum (ภาพประกอบ 36) 
พร้อมทัง้ตรวจสอบและยืนยนัข้อมลูท่ีได้โดยน าล าดบันิวคลีโอไทด์มาเปรียบเทียบ (BLAST: Basic 
Local Alignment Search Tool) บนฐานข้อมูลเอ็นซีบีไอ (NCBI database) พบว่าตวัอ่อนพยาธิ
ใบไม้วงศ์ Echinostomatidae ท่ีพบในจงัหวดัฉะเชิงเทรามีความเหมือน (identity) E. revolutum 
อยูใ่นชว่งร้อยละ 94.30-91.23 
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ส าหรับพยาธิใบไม้วงศ์ Heterophyidae ท่ีพบในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี ้1) ตัวอ่อน
พยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียชนิด parapleurolophocercous cercaria พบในหอยน า้จืดฝาเดียว
ชนิด B. siamensis, M. tuberculata และ T. granifera  2) ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะรีเดียพบใน
หอยน า้จืดฝาเดียวชนิด B. siamensis, M. tuberculate และ T. granifera  

จากการตรวจสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์จ าเพาะต่อพยาธิใบไม้  Haplorchis 
taichui โดยอ้างอิงไพรเมอร์จาก Chontananarth et al. (2018) พบว่าไพรเมอร์มีความจ าเพาะต่อ
พยาธิใบไม้ H. taichui โดยแสดงผลิตภณัฑ์พีซีอาร์ท่ีมีขนาด 1,075 คูเ่บส และไม่เกิดปฏิกิริยาข้าม
กั บ พ ย า ธิ ใ บ ไ ม้ ช นิ ด อ่ื น  ไ ด้ แ ก่  Centrocestus caninus, E. ilocanum, E. japonicum, 
E. revolutum, Haplorchoides sp. และ Isthmiophora hortensis (ภาพประกอบ 37) และเม่ือ
ตรวจสอบความไวของไพรเมอร์จ าเพาะต่อพยาธิใบไม้  H. taichui พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณ 
สารพันธุกรรมท่ีมีความเข้มข้นท่ีน้อยท่ีสุดเท่ากับ 4.80 x 10-2 ng/uL (ภาพประกอบ 38) เม่ือน า
ตวัอย่างพยาธิใบไม้วงศ์ Heterophyidae ท่ีพบในจังหวัดฉะเชิงเทรามาสกัดสารพันธุกรรมและ
ระบุอัตลักษณ์เชิงโมเลกุลโดยใช้ไพรเมอร์จ าเพาะต่อ H. taichui ประกอบด้วย HT-F: 5’ CCT 
GAG ATA CGG CTA CCA CTT CCA AGG 3’ แ ล ะ  HT-R: 5’ AGG CAC AGA GGA CAG 
GCG TAC TA 3’ จากการตรวจสอบผลิตภณัฑ์พีซีอาร์ด้วยเจลอิเล็กโทรโฟริซิสพบวา่แสดงผลบวก
และให้ผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ท่ีมีขนาด 1,075 คู่เบส แสดงว่าตวัอย่างพยาธิใบไม้วงศ์ Heterophyidae 
ท่ีพบในจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นพยาธิใบไม้ชนิด H. taichui (ภาพประกอบ 39) พร้อมทัง้ตรวจสอบ
และยืนยนัข้อมูลท่ีได้ โดยน าล าดบันิวคลีโอไทด์มาเปรียบเทียบบนฐานข้อมูล เอ็นซีบีไอพบว่าตวั
อ่อนพยาธิใบไม้วงศ์ Heterophyidae ท่ีพบในจงัหวดัฉะเชิงเทรามีความเหมือน H. taichui เท่ากับ
ร้อยละ 99.73 
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ภาพประกอบ 34 การตรวจสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์จ าเพาะตอ่ E. revolutum 
ช่อง (Lane) M: marker 50 คู่เบส , ช่อง 1: E. revolutum, ช่อง 2: Centrocestus formosanus, 
ช่อง 3: C. caninus, ช่อง 4: Diplostomum sp., ช่อง 5: Clea helena, ช่อง 6: F. s. polygram-
ma, ชอ่ง 7: I. exustus, ชอ่ง 8: L. auricularia, ชอ่ง N: negative control 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 35 การตรวจสอบความไวของไพรเมอร์จ าเพาะตอ่ E. revolutum 
 ช่อง M: marker 50 คู่เบส, ช่อง 1: 22.9 ng/uL, ช่อง 2: 10-1, ช่อง 3: 10-2, ช่อง 4: 10-3, ช่อง 5: 
10-4, ชอ่ง N: negative control 
 

 

71 คูเ่บส 

71 คูเ่บส 
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ภาพประกอบ 36 การตรวจสอบตวัอ่อนพยาธิใบไม้ด้วยไพรเมอร์จ าเพาะตอ่ E. revolutum 
 ชอ่ง M: marker 50 คูเ่บส, ช่อง 1: E. revolutum, ช่อง 2: echinostome cercaria ท่ีพบในหอยน า้
จืดฝาเดียว  I. exustus, ช่อง  3: echinostome cercaria ท่ี พบในหอยน า้ จืดฝาเดียว  F. s. 
polygramma, ช่อง 4: echinostome cercaria ท่ีพบในหอยน า้จืดฝาเดียว L. auricularia, ช่อง 5: 
metacercaria ท่ีพบในหอยน า้จืดฝาเดียว F. s. polygramma, ช่อง 6: metacercaria ท่ีพบใน
หอยน า้จืดฝาเดียว F. martensi, ช่อง 7: redia ท่ีพบในหอยน า้จืดฝาเดียว F. s. polygramma, 
ชอ่ง 8-9: redia ท่ีพบในหอยน า้จืดฝาเดียว F. martensi, ชอ่ง N: negative 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 37 การตรวจสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์จ าเพาะตอ่ H. taichui 
ช่ อ ง  M: marker 100 คู่ เ บ ส , ช่ อ ง  1: H. taichui, ช่ อ ง  2: Haplorchoides sp., ช่ อ ง 3: 
Centrocestus caninus, ช่ อ ง  4: E. revolutum, ช่ อ ง  5: E. ilocanum, ช่ อ ง  6: Isthmiophora 
hortensis, ชอ่ง 7: E. japonicum, ชอ่ง N: negative control 
 

71 คู่เบส 

1,075 คูเ่บส 

71 คูเ่บส 
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ภาพประกอบ 38 การตรวจสอบความไวของไพรเมอร์จ าเพาะตอ่ H. taichui 

 ชอ่ง M: marker 100 คูเ่บส, ชอ่ง 1: 4.80 ng/uL, ช่อง 2: 10-1, ช่อง 3: 10-2, ชอ่ง 4: 10-3, ช่อง N: 
negative control 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบ 39 การตรวจสอบตวัอ่อนพยาธิใบไม้ด้วยไพรเมอร์จ าเพาะตอ่ H. taichui 

ช่อง M: marker 100 คู่เบส , ช่อง 1: H. taichui, ช่อง 2: parapleurolophocercous cercaria ท่ี
พบในหอยน า้จืดฝาเดียว M. tuberculata, ช่อง 3: parapleurolophocercous cercaria ท่ีพบใน
หอยน า้จืดฝาเดียว T. granifera, ช่อง 4: parapleurolophocercous cercaria ท่ีพบในหอยน า้จืด
ฝาเดียว B. siamensis, ช่อง 5: redia ท่ีพบในหอยน า้จืดฝาเดียว M. tuberculate, ช่อง 6: redia ท่ี
พบในหอยน า้จืดฝาเดียว T. granifera, ช่อง 7: redia ท่ีพบในหอยน า้จืดฝาเดียว B. siamensis, 
ชอ่ง N: negative control 

1,075 คูเ่บส 

1,075 คูเ่บส 
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บทที่ 5 
สรุปและอภปิรายผล 

 

จากการศึกษาค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบค่าความชุกรวมของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ เท่ากับร้อยละ 11.83 
ใกล้เคียงกบัการศกึษาของ พีรพล รัตนไทย (2553) พบค่าความชกุของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียววงศ์ Thiaridae ในภาคใต้ของประเทศไทยเท่ากบัร้อยละ 13.65 ซึ่ง
การศึกษาครัง้นีพ้บค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้สูงกว่าการศึกษาของ Bdir and 
Adwan (2011); Chingwena et al. (2002); Devkota et al. (2011); Imani-Baran et al. (2013); 
Yousif et al. (2016); ชฎาภรณ์ ดั่งหั่งซิน้ และ ฐาปนา ชลธนานารถ (2561); น า้ฝน ภัทรดุษฏี 
(2553) ท่ีพบค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้เท่ากับร้อยละ 5.70, 6.60, 4.30, 8.03, 
1.97, 2.32 และ 7.23 ตามล าดบั เน่ืองจากจังหวัดฉะเชิงเทรามีความหลากชนิดของหอยน า้จืด 
ฝาเดียว (สชุาต ิผึง่ฉิมพลี และ ประสิทธ์ิ นิยมไทย, 2555) ซึง่หอยน า้จืดฝาเดียวท าหน้าท่ีเป็นโฮสต์
กึ่งกลางในวงชีวิตของพยาธิใบไม้ จึงท าให้พบค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้สูงใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาคา่ความชกุของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ใน
หอยน า้จืดฝาเดียวของจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นครัง้แรก เน่ืองจากไมพ่บรายงานการตดิตวัออ่นพยาธิ
ใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวของจงัหวดัฉะเชิงเทรามาก่อน การศกึษาครัง้นีพ้บการติดตวัอ่อนพยาธิ
ใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวสูงสุดในอ าเภอราชสานส์ มีค่าความชุกสูงถึงร้อยละ 20.53 ซึ่ง 
การระบาดของพยาธิใบไม้ในอ าเภอราชสานส์มีสาเหตจุากหลายปัจจยั เช่น อ าเภอราชสานส์เป็น
อ าเภอท่ีมีพืน้ท่ีใกล้เคียงกับจงัหวดัปราจีนบุรี จึงท าให้อ าเภอราชสานส์เป็นพืน้ท่ีท่ีรองรับน า้จาก 
ล าน า้หลายสาขา ได้แก่ แม่น า้นครนายกท่ีมีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติ 
เขาใหญ่ แม่น า้บางปะกงท่ีเกิดจากแม่น า้ปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น า้นครนายก และคลอง
ท่าลาดท่ีมีต้นก าเนิดจากการรวมตวักันของคลองระบมและคลองสียดั โดย Alves et al. (2011) 
รายงานว่าการระบาดของพยาธิใบไม้แพร่กระจายผ่านทางน า้สอดคล้องกับ สถาบนัสารสนเทศ
ทรัพยากรน า้และการเกษตร (2555) รายงานว่าแม่น า้บางปะกงมีคณุภาพน า้ต ่าพบการปนเปือ้น
ของสิ่งปฏิกลูและจลุชีพ เน่ืองจากล าน า้ไหลผ่านพืน้ท่ีชมุชน บริเวณเพาะปลกูทางการเกษตร และ
แหล่งปศุสัตว์ นอกจากนีก้ารมีแหล่งน า้ตามธรรมชาติจ านวนมากส่งผลให้อ าเภอราชสานส์มี 
ความหลากหลายของโฮสต์กึ่งกลางในวงชีวิตของพยาธิใบไม้ เช่น B. siamensis, F. martensi, 
F. s. polygramma, M. tuberculata และ T. granifera ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของพยาธิ
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ใบไม้ในพืน้ท่ี (Lima, Soares, Barçante, Guimaraes, & Barçante, 2009) รวมทัง้ประชาชนใน
พืน้ท่ีบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยจึงท าให้เกิดการแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้สูงใน
อ าเภอราชสานส์ 

จากการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยน า้จืดฝาเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทราพบหอยน า้จืด 
ฝาเดียว B. siamensis สูงสุดจ านวน 3,600 ตวั จากหอยน า้จืดฝาเดียวทัง้หมด 10,750 ตวั และ
พบตวัออ่นพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยน า้จืดฝาเดียว B. siamensis ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
5 รูป แบบ  ได้ แก่  longifurcate pharyngeate furcocercous cercaria, monostome cercaria, 
parapleurolophocercous cercaria, pleurolophocercous cercaria และ xiphidiocercaria ซึ่ ง
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียแต่ละรูปแบบจะพัฒนาเป็นพยาธิใบไม้ระยะตัวเต็มวัย 
ท่ีตา่งชนิดกนั การศกึษาครัง้นีพ้บว่าหอยน า้จืดฝาเดียว B. siamensis ท าหน้าท่ีเป็นโฮสต์กึ่งกลาง
ของพยาธิใบไม้หลายชนิดสงูสุดทัง้ในจงัหวดัฉะเชิงเทราสอดคล้องกับรายงานของชตพรรษ ชวน
ประสิทธ์ิ (2556) ท่ีพบหอยน า้จืดฝาเดียว B. siamensis สูงสุดในการศึกษาการติดตวัอ่อนพยาธิ
ใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยน า้จืดบริเวณเข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ ซึ่งตา่งจากการศกึษาของศิริลกัษณ์ 
โชติแสงศรี (2550) พบหอยน า้จืดฝาเดียว M. tuberculata มีความสามารถในการเป็นโฮสต์
กึ่งกลางสูงสดุบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามรายงานท่ีกล่าว
มาข้างต้นพบว่ามีความสอดคล้องกันเน่ืองจากหอยน า้จืดฝาเดียวท่ีพบสูงสดุมีความสามารถเป็น
โฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้หลายชนิดสูงสุดในพืน้ท่ีนัน้ จึงส่งผลให้พยาธิใบไม้สามารถแพร่
ระบาดอย่างกว้างขวาง นอกจากนีพ้บว่าหอยน า้จืดฝาเดียว F. s. polygramma, I. exustus, 
M. tuberculata และ T. granifera เป็นโฮสต์กึ่ งกลางของพยาธิใบไม้หลายชนิดในจังหวัด
ฉะเชิงเทราเช่นเดียวกบัหอยน า้จืดฝาเดียว B. siamensis เน่ืองจากพบรูปแบบตวัอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเซอร์คาเรียท่ีแตกต่างกันหลายรูปแบบ ซึ่งหอยน า้จืดฝาเดียว F. s. polygramma และ 
I. exustus ในจังหวัดฉะเชิงเทราพบ  longifurcate pharyngeate furcocercous cercaria และ 
echinostome cercaria  หอยน า้ จื ดฝาเดียว  M. tuberculata พบ parapleurolophocercous 
cercaria และ  megarulous cercaria  หอยน า้ จืดฝา เดีย ว  T. granifera พ บ  parapleurolo-
phocercous cercaria และ xiphidiocercaria ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ (Anucherngchai et 
al., 2016; น า้ฝน ภัทรดุษฏี , 2553; วิวิชชุตา เดชรักษา, 2549) ท่ีพบว่า F. s. polygramma, 
I. exustus, M. tuberculata และ T. granifera มีความสามารถในการเป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิ
ใบไม้หลายชนิดในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย  
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การศกึษาครัง้นีพ้บการตดิตวัออ่นพยาธิใบไม้สงูสดุในหอยน า้จืดฝาเดียววงศ์ Viviparidae 
ซึ่งในจงัหวดัฉะเชิงเทราพบหอยน า้จืดฝาเดียวทัง้ชนิด F. s. polygramma และ F. martensi โดย
พบการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้สูงสุดในหอยน า้จืดฝาเดียวชนิด F. s. polygramma มีค่าความชุก
ของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะรีเดีย ระยะเซอร์คาเรียและระยะเมตาเซอร์คาเรียเท่ากบัร้อยละ 
0.13, 0.25 และ 7.34 ตามล าดบั ส าหรับหอยน า้จืดฝาเดียว F. martensi มีคา่ความชกุของการติด
ตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะรีเดียและระยะเมตาเซอร์คาเรียเท่ากบัร้อยละ 0.03 และ 0.13 ตามล าดบั 
ซึ่งพบว่าค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในหอยน า้จืดฝาเดียว 
F. s. polygramma และ F. martensi สอดคล้องกับรายงานของ Chai, Sohn, Na, and Van De 
(2011) ท่ีพบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในหอยสกุล Filopaludina ในจังหวัด 
นามดินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย
ของจังหวัดฉะเชิงเทราต ่ากว่ารายงานของ Yurlova et al. (2006) ท่ีพบค่าความชุกของการติด 
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในหอยน า้จืดฝาเดียว Lymnaea stagnalis มากกว่า 
ร้อยละ 60.00 ในประเทศรัสเซีย Chantima, Chai, and Wongsawad (2013) พบคา่ความชุกของ 
การติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในหอยน า้จืดฝาเดียว F. s. polygramma และ 
F. martensi ของจงัหวดัเชียงใหมเ่ทา่กบัร้อยละ 41.00 และ 38.50 ตามล าดบั 

Noikong and Wongsawad (2014) ได้รายงานคา่ความชกุของการติดตวัออ่นพยาธิใบไม้
ระยะเมตาเซอร์คาเรียในหอยน า้จืดฝาเดียว F. dorliaris และ F. martensi martensi เท่ากับ 
ร้อยละ 40.89 และ 36.27 ตามล าดบั ในขณะท่ี โสธร อนุเชิงชยั (2561) รายงานค่าความชุกของ 
การติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในหอยน า้จืดฝาเดียว F. s. polygramma และ 
F. martensi ของจังหวัดชัยนาทเท่ากับ ร้อยละ 44.44 และ 10.00 ตามล าดับ  นอกจากนี ้
Anucherngchai and Chontananarth (2019) ได้รายงานค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในหอยน า้จืดฝาเดียว  F. s. polygramma และ F. martensi ของ
จงัหวดัลพบุรีเท่ากับร้อยละ 46.54 และ 2.00 ตามล าดบั ซึ่งค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิ
ใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียของการศึกษาครัง้นีต้ ่ากว่ารายงานท่ีกล่าวมาข้างต้น อาจเป็นเพราะ
พบการระบาดของตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียร่วมกับระยะเมตาเซอร์คาเรีย แต่อย่างไร 
ก็ตามการศึกษาครัง้นีมี้ความสอดคล้องกับรายงานข้างต้น (Anucherngchai & Chontananarth, 
2019; Chantima et al., 2013; โสธร อนุเชิงชัย, 2561) เน่ืองจากพบค่าความชุกของการติดตัว
อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย ในหอยน า้ จืดฝาเดียว  F. s. polygramma สูงกว่า 
F. martensi ดงันัน้หอยน า้จืดฝาเดียว F. s. polygramma จึงเป็นโฮสต์กึ่งกลางท่ีมีความเหมาะสม
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สูงสุดของพยาธิใบไม้ในวงศ์ Echinostomatidae ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งพยาธิใบไม้ในวงศ์ 
Echinostomatidae ก่อให้เกิดโรค Echinostomiasis ในมนุษย์ โดยผู้ ป่วยจะมีอาการปวดท้อง 
ท้องเสีย อ่อนเพลีย เหน่ือยง่ายและอาจเสียชีวิตได้ (Chai et al., 2012) ซึ่งจากการศึกษาค่า 
ความชกุของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีได้กล่าวมาข้างต้น การศึกษาครัง้นี ้
พ บ ว่ าห อย น ้า จื ด ฝ า เดี ย ว  7 ชนิ ด  ไ ด้ แ ก่  B. siamensis, F. sumatrensis polygramma,  
F. martensi, I. exustus, L. auricularia, M. tuberculata และ T. granifera ท าหน้าท่ีเป็นโฮสต์
กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

การศึกษาครัง้นีพ้บตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย 7 รูปแบบ ได้แก่ xiphidiocerca-
ria, longifurcate pharyngeate furcocercous cercaria, parapleurolophocercous cercaria, 
echinostome cercaria, pleurolophocercous cercaria, monostome cercaria แล ะ  megaru-
lous cercaria 

xiphidiocercaria เป็นรูปแบบท่ีพบสูงสุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าความชุกเท่ากับ 
ร้อยละ 0.73 สอดคล้องกับรายงานของ (Imani-Baran et al., 2013) ตรวจสอบการติดตัวอ่อน
พยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยน า้ จืดฝาเดียวชนิด Lymnaea gedrosiana ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน พบค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ  
เซอร์คาเรียรูปแบบ xiphidiocercariae สูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 81.98 ในหอยน า้ จืดฝาเดียว 
L. gedrosiana ซึ่งการศึกษาครัง้นีพ้บค่าความชุกของการติด  xiphidiocercaria สูงกว่ารายงาน
ของ ชฎาภรณ์  ดั่งหั่งซิน้  และ ฐาปนา ชลธนานารถ (2561) ท่ีพบค่าความชุกของการติด 
xiphidiocercaria ในหอยน า้จืดฝาเดียว B. siamensis ของจังหวัดสระบุรีเท่ากับร้อยละ 0.54 
เน่ืองจากพบหอยน า้จืดฝาเดียว B. siamensis ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นโฮสต์กึ่งกลางในจงัหวดัฉะเชิงเทรา
สงูกว่าจงัหวดัสระบรีุ นอกจากนีก้ารศกึษาครัง้นีพ้บว่าหอยน า้จืดฝาเดียว B. siamensis สามารถ
ติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียรูปแบบ xiphidiocercaria ได้ ซึ่งต่างจากรายงานของ 
Anucherngchai, Tejangkura, and Chontananarth (2017)  ท่ี พ บ  xiphidiocercaria ในหอย 
น า้จืดฝาเดียว M. tuberculata และ T. granifera ในจังหวัดราชบุรี โดยมีค่าความชุกเท่ากับ 
ร้อยละ 51.16 และ 15.00 ตามล าดบั โดย xiphidiocercaria ท่ีพบในจงัหวดัฉะเชิงเทราพบในหอย
น า้จืดฝาเดียว B. siamensis, M. tuberculata และ T. granifera สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Anucherngchai et al. (2016) ท่ีพบ xiphidiocercaria ในหอยน า้ จืดฝาเดียว  B. siamensis 
บริเวณลุ่มน า้เจ้าพระยา  ชตพรรษ ชวนประสิทธ์ิ (2556) พบ xiphidiocercaria ในหอยน า้จืด 
ฝาเดียว B. siamensis, M. tuberculata และ T. granifera บริเวณเข่ือนป่าลักชลสิทธ์ิ  พีรพล 
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รัตนไทย (2553) พบ xiphidiocercaria ในหอยน า้จืดฝาเดียว M. tuberculata และ T. granifera 
ในภาคใต้ของประเทศไทย  สุภัทรตา ศรีทองแท้ (2557) พบ xiphidiocercaria ในหอยน า้จืด 
ฝาเดียว M. tuberculata และ T. granifera ในภาคกลางของประเทศไทย โดย xiphidiocercaria 
พั ฒ น า เป็ น พ ย า ธิ ใบ ไ ม้ ใน ว ง ศ์  Lecithodendriidae เช่ น  Loxogenoides bicolor แ ล ะ 
Loxogenoides loborchis เป็นพยาธิใบไม้ท่ีก่อโรคในกบ (Christensen, 1981) 

เซอร์คาเรียรูปแบบ longifurcate pharyngeate furcocercous cercaria ท่ีพบในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรามีค่าความชุกเท่ากับร้อยละ 0.30 โดยพบในหอยน า้จืดฝาเดียว B. siamensis, 
F. sumatrensis polygramma และ I. exustus การศึกษาครัง้นีพ้บว่า I. exustus สามารถติด 
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย  longifurcate pharyngeate furcocercous cercaria ได้ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งต่างจากรายงานของ Anucherngchai et al. (2016) และ ชตพรรษ ชวน

ป ระสิ ท ธ์ิ  (2556) ท่ี พ บ  longifurcate pharyngeate furcocercous cercaria ในห อยน า้ จื ด 
ฝาเดียว  B. siamensis, F. sumatrensis polygramma และ  M. tuberculata บ ริ เวณ ลุ่ ม น า้
เจ้าพระยาและเข่ือนป่าลักชลสิท ธ์ิ  โดย  longifurcate pharyngeate furcocercous cercaria 
พฒันาเป็นพยาธิใบไม้ในวงศ์ Strigeoidea เช่น Alaria mustelae เป็นพยาธิใบไม้ท่ีก่อโรคในเย่ือ
หุ้ มตากบ และ Mesostephanus appendicalatus เป็นพยาธิใบไม้ท่ีก่อโรคในนก (Dechruksa, 
2006; Hofer & Johnson, 1970) 

เซอร์คาเรียรูปแบบ parapleurolophocercous cercaria ท่ีพบในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีคา่ความชกุเท่ากบัร้อยละ 0.30 ซึ่งการศกึษาครัง้นีพ้บค่าความชกุของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ 
ต ่ากว่ารายงานของ  Chontananarth and Wongsawad (2013) ท่ีพบค่าความชุกของการติด 
parapleurolophocercous cercaria สงูสุดในจงัหวดัเชียงใหม่เท่ากับร้อยละ 64.25 ในหอยน า้จืด
ฝาเดียว  M. tuberculata นอกจากนี ร้ายงานของ Anucherngchai et al. (2017) พบการติด 
parapleurolophocercous cercaria ในหอยน า้จืดฝาเดียว M. tuberculata และ T. granifera  
ในจงัหวดัราชบุรี มีค่าความชุกเท่ากับร้อยละ 39.53 และ 65.00 ตามล าดบั โดยการศึกษาครัง้นี ้
พ บ  parapleurolophocercous cercaria ใ น ห อ ย น ้ า จื ด ฝ า เ ดี ย ว ช นิ ด  B. siamensis, 
M. tuberculata และ T. granifera ในจงัหวดัฉะเชิงเทราสอดคล้องกับรายงานของชตพรรษ ชวน
ประสิทธ์ิ (2556) ท่ีพบ parapleurolophocercous cercaria ในหอยน า้จืดฝาเดียว B. siamensis 
และ M. tuberculata บริเวณเข่ือนป่าลักชลสิทธ์ิ โดยการศึกษาครัง้นีพ้บว่าหอยน า้จืดฝาเดียว 
T. granifera มีความสามารถเป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่งต่างจาก
การศึกษาของ ชตพรรษ ชวนประสิทธ์ิ (2556) ไม่พบการติดตวัอ่อนในพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืด 
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ฝาเดียว T. granifera นอกจากนี ้Anucherngchai et al. (2016) พบ parapleurolophocercous 
cercaria ในหอยน า้จืดฝาเดียว L. auricularia, B. siamensis และ M. tuberculata บริเวณลุ่มน า้
เจ้าพระยา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาครัง้นีท่ี้พบ  parapleurolophocercous cercaria ในหอย 
น า้จืดฝาเดียว B. siamensis และ M. tuberculata แตอ่ย่างไรก็ตามการศกึษาครัง้นีไ้ม่พบการติด
ตวัอ่อน parapleurolophocercous cercaria ในหอยน า้จืดฝาเดียว L. auricularia โดยการศึกษา
ครัง้นีส้อดคล้องกับรายงานของ พีรพล รัตนไทย (2553) และ สุภัทรตา ศรีทองแท้ (2557) ท่ีพบ 
parapleurolophocercous cercaria ในหอยน า้จืดฝาเดียว  M. tuberculata และ T. granifera 
ในภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทย โดย  parapleurolophocercous cercaria พัฒนาเป็น
พยาธิใบไม้ในวงศ์ Heterophyidae เช่น H. taichui และ H. pumilio เป็นพยาธิใบไม้ล าไส้ขนาด
เล็กท่ีก่อโรคในมนษุย์และสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม (Chai et al., 2013) 

เซอร์คาเรียรูปแบบ echinostome cercaria ท่ีพบในจังหวัดฉะเชิงเทรามีค่าความชุก
เท่ากับร้อยละ 0.23 ซึ่งการศึกษาครัง้นีพ้บค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ต ่ากว่า
รายงานของ Chingwena et al. (2002) ท่ีพบค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ 
echinostome cercaria ในหอยน า้จืดฝาเดียวประเทศซิมบบัเว มีคา่ความชกุเท่ากบัร้อยละ 38.42 
โดย echinostome cercaria ท่ีพบในจงัหวดัฉะเชิงเทราพบในหอยน า้จืดฝาเดียว F. sumatrensis 
polygramma, I. exustus และ L. auricularia สอดคล้องกับรายงานของ Anucherngchai et al. 
(2016) และ  Sri-aroon et al. (2005) ท่ีพบ  echinostome cercaria ในหอยน า้ จืดฝาเดียว 
I. exustus และ L. auricularia บริเวณลุ่มน า้เจ้าพระยาและจังหวดักาฬสินธุ์  โดย echinostome 
cercaria พั ฒ น า เป็ น พ ย า ธิ ใบ ไ ม้ ใน ว ง ศ์  Echinostomatidae เช่ น  E. revolutum แ ล ะ 
Hypoderaeum conoideam เป็นพยาธิใบไม้ล าไส้ท่ีก่อโรคในสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมและสัตว์ปีก 
(Chai et al., 2012; Sohn et al., 2011) 

เซอร์คาเรียรูปแบบ pleurolophocercous cercaria ท่ีพบในจังหวัดฉะเชิงเทรามีค่า 
ความชุกเท่ากับร้อยละ 0.07 ซึ่งการศึกษาครัง้นีพ้บค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ 
ต ่ากว่ารายงานของ ชฎาภรณ์ ดัง่หัง่ซิน้ และ ฐาปนา ชลธนานารถ (2561) ท่ีพบค่าความชุกของ
การติด pleurolophocercous cercaria ในหอยน า้จืดฝาเดียว B. siamensis ในพืน้ท่ีเกษตรกรรม
ของจังหวดัสระบุรี มีเท่ากับร้อยละ 0.49 โดยการศึกษาครัง้นีพ้บ pleurolophocercous cercaria 
ในหอยน า้ จืดฝาเดียว B. siamensis ในจังหวัดฉะเชิ ง เทรา  สอดคล้องกับรายงานของ 
Anucherngchai et al. (2016) พ บ  pleurolophocercous cercaria ใน ห อ ย น ้า จื ด ฝ า เดี ย ว 
B. siamensis, F. filosa และ  M. tuberculata บ ริเวณลุ่ มน า้ เจ้ าพ ระยา  โดย  pleurolopho-
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cercous cercaria พั ฒ น า เป็ น พ ย า ธิ ใบ ไ ม้ ใน ว ง ศ์  Heterophyidae เช่ น  Centrocestus 
formosanus เป็นพยาธิใบไม้ล าไส้ขนาดเล็กท่ีก่อโรคในสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมและนก (Han et al., 
2008) 

เซอร์คาเรียรูปแบบ monostome cercaria ท่ีพบในจังหวัดฉะเชิงเทรามีค่าความชุก
เท่ากับร้อยละ 0.02 ซึ่งการศึกษาครัง้นีพ้บค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ต ่ากว่า
รายงานของ Imani-Baran et al. (2013) ท่ีพบค่าความชุกของการติด monostome cercariae ใน
หอยน า้จืดฝาเดียว Lymnaea gedrosiana ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน
เท่ากับร้อยละ 1.24 ซึ่งการศึกษาครัง้นีพ้บ monostome cercaria ในหอยน า้จืดฝาเดียวชนิด  
B. siamensis สอดคล้องกับรายงานของ Anucherngchai et al. (2016) ซึ่งพบ  monostome 
cercaria ในหอยน า้ จืดฝาเดียว  B. siamensis, I. exustus และ  P. diffusa บ ริเวณ ลุ่ ม น า้
เจ้าพระยา โดย monostome cercaria พัฒนาเป็นพยาธิใบไม้ ในวงศ์  Notcotyloidae เช่น 
Notocotylus loeiensis เป็นพยาธิใบไม้ท่ีก่อโรคในหน ู(Chaisiri, Morand, & Ribas, 2011) 

เซอร์คาเรียรูปแบบ megarulous cercaria ท่ีพบในจังหวัดฉะเชิงเทรามีค่าความชุก
เท่ากับร้อยละ 0.02 ซึ่งการศึกษาครัง้นีพ้บค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ต ่ากว่า
รายงานของ Anucherngchai et al. (2017) ท่ีพบค่าความชุกของการติด megarulous cercaria 
เท่ากับร้อยละ 2.33 ในหอยน า้จืดฝาเดียว M. tuberculata ในจังหวัดราชบุรี โดย megarulous 
cercaria ท่ีพบในจงัหวดัฉะเชิงเทราพบในหอยน า้จืดฝาเดียวชนิด M. tuberculata สอดคล้องกับ
รายงานของ พีรพล รัตนไทย (2553) และ สุภัทรตา ศรีทองแท้  (2557) ท่ีพบ megarulous 
cercaria ในหอยน า้จืดฝาเดียว M. tuberculata ในภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทย รวมทัง้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Anucherngchai et al. (2016) พบ megarulous cercaria ในหอย 
น า้จืดฝาเดียว F. polygramma, M. tuberculata และ T. granifera บริเวณลุ่มน า้เจ้าพระยา 
ก ารศึ กษ าค รั ้ง นี ้ไม่ พ บ การระบ าด ขอ ง  megarulous cercaria ใน หอยน ้า จื ด ฝ า เดี ย ว 
F. polygramma และ T. granifera ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย megarulous cercaria พัฒนาเป็น
พยาธิใบไม้ในวงศ์ Philophthalmidae เช่น Philopthalmus sp., Cloacitrema philippinum และ 
Parorchis acanthus เป็นพยาธิใบไม้ท่ีก่อโรคในสตัว์ปีก เชน่ นกและไก่ (Krailas et al., 2012) 
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ส าหรับการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ท่ีพบในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย  
ไพรเมอร์จ าเพาะ โดยน าตัวอ่อนพยาธิใบไม้กลุ่ม Echinostomatidae ได้แก่ ระยะรีเดีย ระยะ 
เซอร์คาเรีย และระยะเมตาเซอร์คาเรีย ท่ีพบในหอยน า้จืดฝาเดียว F. sumatrensis polygramma, 
F. martensi, I. exustus และ L. auricularia ตรวจสอบด้วยไพรเมอร์จ าเพาะต่อพยาธิใบไม้  
E. revolutum ที่อ้างอิงจาก (Anucherngchai & Chontananarth, 2019) ประกอบด้วย forward 
primer (5’ GGT GTG GTC TGG TTA CGA CC 3’) และ reverse primer (5’ GAC ACA GCA 
GAA AGG AAG CAC 3’) พบว่าแสดงผลบวกตอ่ตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะรีเดีย ระยะเซอร์คาเรีย 
และระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ E. revolutum โดยผลิตภัณฑ์พีซีอาร์มีขนาด 71 คู่เบส 
และไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกับพยาธิใบไม้ชนิดอ่ืน ซึ่งการระบาดของพยาธิใบไม้  E. revolutum  
ในจังหวัดฉะเชิงเทราพบในหอยน า้จืดฝาเดียว 4 ชนิด ได้แก่ F. sumatrensis polygramma,  
F. martensi, I. exustus และ L. auricularia ซึ่งต่างจากการศึกษาของ Chantima et al. (2013) 
พ บการติ ด ตั ว อ่ อ น พ ยา ธิ ใบ ไ ม้  E. revolutum ระย ะ เม ต า เซ อ ร์ค า เรีย ใน ห อยน ้า จื ด 
ฝ า เดี ย ว  7 ชนิ ด ใน จั งห วัด เชี ย ง ให ม่  ไ ด้ แก่  C. helena, Eyriesia eyriesi, B. funiculata, 
B. siamensis siamensis, F. doliaris, F. sumatrensis polygramma แ ล ะ  F. martensi 
martensi ซึ่งมีค่าความชุกเท่ากับร้อยละ 5.10, 12.50, 44.00, 8.20, 58.70, 41.00 และ 38.50 
ตามล าดบั โดยโฮสต์กึ่งกลางของตวัอ่อนพยาธิใบไม้ E. revolutum ในจังหวดัฉะเชิงเทราพบใน
หอยน า้จืดฝาเดียว I. exustus และ L. auricularia ซึ่งแตกต่างจากรายงานของ Chantima et al. 
(2013) ท่ีพบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ E. revolutum ของจังหวัดเชียงใหม่ในหอยน า้จืดฝาเดียว 
C. helena, E. eyriesi, B. funiculata แล ะ  B. siamensis siamensis รวม ทั ้ง ก า รศึ กษ าค่ า 
ความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้ในจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่พบการระบาดของตวัอ่อนพยาธิ
ใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียว C. helena  แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้นีมี้ความสอดคล้องกับ
รายงานข้างต้น เน่ืองจากจงัหวดัฉะเชิงเทราและจงัหวดัเชียงใหม่พบการระบาดของตวัอ่อนพยาธิ
ใบไม้  E. revolutum สูงสุดในหอยน า้จืดฝาเดียวสกุล  Filopaludina ได้แก่  F. martensi และ 
F. sumatrensis polygramma นอกจากนีก้ารศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกับรายงานท่ีมีมาก่อนท่ีพบ
การระบาดของพยาธิใบไม้ E. revolutum ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
ของประเทศไทย (Chantima et al., 2013; Saijuntha et al., 2011a) รวมทัง้พบการระบาดของ
พยาธิใบไม้ E. revolutum ในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศ
กั ม พู ช า  (Sohn et al., 2011 ) ล า ว  (Saijuntha, Tantrawatpan, Sithithaworn, Andrews, & 
Petney, 2011b) และเวียดนาม (Chai et al., 2011) 
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จากการตรวจสอบตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะรีเดียและระยะเซอร์คาเรียชนิด parapleurolo-
phocercous cercaria ท่ีพบในหอยน า้ จืดฝาเดียวชนิด  B. siamensis, M. tuberculata และ 
T. granifera ด้ ว ย ไพ ร เม อ ร์จ า เพ า ะต่ อ พ ย า ธิ ใบ ไ ม้  Haplorchis taichui ท่ี อ้ า ง อิ ง จ า ก 
(Chontananarth et al., 2018) ประกอบด้วย forward primer (HT-F: 5’ CCT GAG ATA CGG 
CTA CCA CTT CCA AGG 3 ’) และ  reverse primer (HT-R: 5 ’ AGG CAC AGA GGA CAG 
GCG TAC TA 3’) พบว่าแสดงผลบวกต่อตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะรีเดียและระยะเซอร์คาเรียของ
พยาธิใบไม้ H. taichui โดยผลิตภัณฑ์พีซีอาร์มีขนาด 1,075 คู่เบสและไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกับ
พยาธิใบไม้ชนิดอ่ืน ซึ่งการระบาดของพยาธิใบไม้  H. taichui ในจังหวัดฉะเชิงเทราพบในหอย 
น า้ จืดฝาเดียว 3 ชนิด ได้แก่  B. siamensis, M. tuberculata และ  T. granifera ซึ่ งต่างจาก
การศึกษาของ Krailas, Namchote, and Rattanathai (2011) พบการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ 
H. taichui ในหอยน า้ จืดฝาเดียว  M. tuberculata, M. jugicostis และ Neoradina prasongi 
ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีค่าความชุกของการติดตวัอ่อนพยาธิใบไม้เท่ากับร้อยละ  0.96, 
0.11 และ 7.74 ตามล าดบั โดยโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ H. taichui ในจงัหวดัฉะเชิงเทราพบ
ในหอยน า้จืดฝาเดียว B. siamensis และ T. granifera ซึ่งแตกตา่งจากรายงานของ Krailas et al. 
(2011) ท่ีพบตัวอ่อนพยาธิ ใบ ไม้  H. taichui ในหอยน า้ จืดฝาเดียว  M. jugicostis และ 
N. prasongi แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้นีมี้ความสอดคล้องกับรายงานข้างต้น เ น่ืองจาก
จงัหวดัฉะเชิงเทราและภาคใต้ของประเทศไทยพบการระบาดของตวัอ่อนพยาธิใบไม้ H. taichui  
ในหอยน า้จืดฝาเดียว M. tuberculata รวมทัง้การศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกับรายงานท่ีมีมาก่อนท่ี
พบการระบาดของพยาธิใบไม้ H. taichui ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก 
ภาคใต้ และภาคกลางของประเทศไทย (Chontananarth et al., 2017; Kumchoo, Wongsawad, 
Chai, Vanittanakom, & Rojanapaibul, 2005; Namchote et al., 2015; พีรพล รัตนไทย, 2553; วิ
วิชชุตา เดชรักษา, 2549) รวมทัง้พบการระบาดของพยาธิใบไม้ H. taichui ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้หลายประเทศ เช่น ลาว (Chai et al., 2009) เวียดนาม (Van Van, Dalsgaard, 
Blair, & Le, 2009) และฟิลิปปินส์ (Belizario, de Leon, Bersabe, Baird, & Bangs, 2004) 
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การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาครัง้แรกท่ีแสดงให้เห็นถึงคา่ความชกุของการติดตวัอ่อน
พยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดฝาเดียวของจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นจงัหวดัท่ีตัง้อยู่
บริเวณลุ่มแม่น า้บางปะกงท่ีมีความอดุมสมบูรณ์ของแหล่งน า้ เช่น เข่ือนบางประะกง อ่างเก็บน า้ 
สียัด ฯลฯ โดยแหล่งน า้ตามธรรมชาติเหล่านีมี้ประโยชน์ต่อการท าเกษตรกรรม การอุปโภคและ
บริโภค รวมทัง้ท าหน้าท่ีเป็นแหล่งอาศยัของสตัว์น า้ โดยเฉพาะหอยน า้จืดฝาเดียวท่ีพบในจงัหวดั
ฉะเชิงเทราท าหน้าท่ีเป็นโฮสต์กึ่งกลางในวงชีวิตของพยาธิใบไม้จึงท าให้เกิดการแพร่ระบาดของ
พยาธิใบไม้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา นอกจากนีก้ารศกึษาครัง้นีท้ าให้ทราบสถานการณ์การระบาดของ
พยาธิใบไม้ท่ีมีความส าคญัทางการแพทย์และสตัวแพทย์ ได้แก่ E. revolutum และ H. taichui ซึ่ง
เป็นพยาธิใบไม้ท่ีก่อให้เกิดโรคในมนษุย์และสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม โดยข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาใน
ครัง้นีส้ามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวงัการติดพยาธิใบไม้
อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป  
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