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  นวลพรรณ  วรีะเวชสุกิจ : การติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียของปลา
นาํจืด บริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิประเทศไทย. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.ดวงเดือน  
ไกรลาศ.  161 หนา้. 

ระยะติดต่อของพยาธิใบไมส้ามารถพบไดใ้นปลานาํจืด มนุษยแ์ละสัตวจ์ะไดรั้บการติดเชือ
พยาธิจากการกินปลาดิบ หรือปลาทีปรุงไม่สุก ทาํใหเ้กิดโรคพยาธิใบไมก่้อปัญหาทางสาธารณสุขที
สําคญัของประเทศในแถบเอเชีย โดยมีรายงานการติดเชือโรคพยาธิใบไมต้บั และโรคพยาธิใบไม้
ลาํไส้ขนาดเล็ก จาก ปลาในวงคป์ลาตะเพียน การศึกษาครังนีเป็นการตรวจสอบชนิดของปลา และ
การติดเชือพยาธิ บริเวณอ่างเก็บนาํ เขือนป่าสักชลสิทธิ ประเทศไทย สุ่มเก็บตวัอย่างปลาโดยซือ
ปลาจากตลาดปลารอบเขือน จาํนวน 11 จุด คือ วดัเขาพระ  ท่าปลาเขาพระ  บา้นมะนาวหวานหมู่   
บา้นโคกสลุง ตลาดปลาชยับาดาล  บา้นวิสาหกิจชุมชน  บา้นมะกอกหวาน  บา้นมะนาวหวาน   
บา้นมะนาวหวาน   บา้นแก่งผกักูด  และบา้นท่าหลวง เก็บตวัอยา่งทุก  เดือน เป็นเวลา  ปี โดย
ดาํเนินการเก็บตวัอย่างระหว่าง เดือนมิถุนายน 2011 ถึง เดือนเมษายน 2012 นาํปลาทีสุ่มเก็บมา
จาํแนกชนิดตามลกัษณะทางสัณฐานวทิยา ตรวจหาตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียดว้ยวิธี 
compression แลว้นาํตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียทีไดท้าํการจดัจาํแนกชนิดตามลกัษณะ
ทางสัณฐานวิทยา และตรวจสอบชนิดพนัธ์ุของตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียโดยใช ้
internal transcribed spacer I and II เพือดูขนาดของแถบ PCR ทีเกิดขึน  จากการสุ่มเก็บตวัอยา่งพบ
จาํนวนปลาทีสุ่มไดท้งัหมด  ตวั จาํแนกได ้  ชนิด พบการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตา
เซอร์คาเรียในปลา  ชนิด คือ ปลากระมงั ปลาตะโกก ปลาซ่า ปลาสร้อยขาว ปลาบู่ ปลาตะพาก 
ปลาสร้อยนกเขา ปลากระแห ปลาตะเพียนทอง และปลากระสูบจุด มีอตัราการติดเชือคือ 4.31% 
( /789), 6.72% ( /789) 7.10% ( /789), 3.17% ( /789), 0.25% ( /789), 7.35% ( /789) 
0.89% ( /789), 6.97% ( /789), 1.77% ( /789) และ  0.76% ( /789) ตามลําดับ  ผลจากการ
ตรวจสอบลกัษณะทางสัณฐานวิทยา และชีวโมเลกุลของตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย 
พบตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมล้าํไส้ขนาดเล็ก  ชนิด คือ Haplorchis pumilio and 
Centrocestus formosanus 
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 Infection stages of many trematodes can be found  in freshwater fishes. Humans and animals 

can be infected by eating raw or un-cooked freshwater fishes. They have caused critical public health 

problems in Asia. Family Cyprinidae have been reported to be significant intermediate host of these 

trematodes. The present study investigated species of fishes and trematodes infections around Pasak 

Cholasid reservoir in Thailand. The fishes were collected at 11 fish makets; Watkhaopra, Thaplakhaopra, 

Banmanowwhan Mu 4, Bankoksalung, Chaibadan fish market, Banwisahakijchumchon, 

Banmakokwhan, Banmanowwhan1, Banmanowwhan2, Banklangpakkrood and BanThaluang. From 

each location, the fishes were collected every three months for one year, at varying periods between June 

2011 and April 2012. The total of 789 fish were classified into 25 species. Larval stage of trematodes, 

metacercariae were examined by compression method. The metacercariae were identified based on their 

morphology. Then polymerase chain reaction of internal transcribed spacer I and II were performed. 

Based on the size of PCR products, metacercariae species would be indentified. Ten species of fish found 

infected with trematode were Puntioplites proctozysron, Cyclocheilichthys enoplos, Labiobarbus 
siamensis, Henicorhynchus siamensis, Oxyeleotris marmoratus, Hypsibarbus wetmorei, Osteochilus 
hasselti, Barbodes schwanenfeldi, Barbodes altus and Hampala dispar. The infection rates were 4.31% 
(34/789), 6.72% (53/789) 7.10% (56/789), 3.17% (25/789), 0.25% (2/789), 7.35% (58/789) 
0.89% (7/789), 6.97% (55/789), 1.77% (14/789) and 0.76% (6/789) respectively. Based on 

morphology and molecular results, the trematodes were categorized into two species: they were small 

intestinal flukes Haplorchis pumilio and Centrocestus formosanus.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

การติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียของปลาน ้ าจืด บริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ
ประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนา
มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าให้เกิดโครงการวิทยาพนธ์น้ี ขา้พเจา้
ขอขอบพระคุณผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงานดงักล่าวทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุน ความช่วยเหลือ ประสานงานใน
ทุกๆดา้นจนกระทัง่การศึกษาในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้โอกาสให้ค าแนะน า  ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ติดตาม
ความกา้วหนา้ในการด าเนินการวิจยั  และเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง ในการท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จอยา่ง
สมบูรณ์ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. วศิน อิงคพฒันากุล ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  ผู ้
ศาสตราจารย์ พ.อ.หญิง ดร.ธัญญารัตน์  กุญชรบุญ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.
กมัปนาท  ธาราภูมิ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ขอ้เสนอแนะ ให้แนวคิดต่างๆท่ี
เป็นประโยชน์ และตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ รวมทั้งผูแ้ทนบณัฑิตวิทยาลยัท่ีกรุณาตรวจทานแก้ไข
วทิยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน ขอขอบคุณ คุณสุลกัษณ์ นามโชติ ท่ีให้ความช่วยเหลือ อ านวยความ
สะดวก และคอยดูแลให้ค  าแนะน าในการท าปฏิบติัการ ขอขอบคุณ คุณสมโภช สัจจธรรมธวชั ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือในการเก็บตวัอย่างนอกสถานท่ี ขอขอบคุณ คุณวิฑูรย ์วรรธนะนิตย ์ท่ีให้การช่วยเหลือ และให้
ค  าแนะน าในการท างานดา้นกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ขอขอบคุณ อาจารย ์ดร.วิวิชชุตา เดชรักษา 
คุณพีรพล รัตนไทย และพี่ๆ เพื่อนๆ นอ้งๆ ทุกคนท่ีช่วยเหลือในการเก็บตวัอยา่ง ให้ค  าแนะน า ตลอดจนให้
ก าลงัใจต่างๆ ท าให้ขา้พเจา้ไดท้  าผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการน าเสนอผลงานวิจยัใน
ประเทศ และต่างประเทศ ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา 

ขอขอบคุณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีให้การสนบัสนุนในทุกๆ
ดา้น ขอขอบคุณท่านอาจารยทุ์กท่าน และเจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีให้ความช่วยเหลือ และความ
สะดวกต่อวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จากงบประมาณ
แผน่ดิน ของบณัฑิตวทิยาลยั ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่นอ้ง และญาติทุกคน ท่ีคอยช่วยเหลือให้ค  าปรึกษา และเป็น
ก าลงัใจในทุกๆดา้น เป็นอย่างดีท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จ และสมบูรณ์ จึงกราบขอบพระคุณ และ
ขอบคุณไวใ้นโอกาสน้ี 
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