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บทคัดยอ 
 
  โรคพยาธิใบไมปอด (Paragonimiasis) มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อพยาธิใบไมปอดที่อยูในสกุล 
Paragonimus  พบการระบาดหลายประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย เกาหลี จีน 
ฟลิปปนส ลาว และอินเดีย โดยการติดตอของเชื้อจะผานจากหอยน้ําจืดไปยังกุงและปูน้ําจืด คนและ
สัตวเล้ียงลูกดวยนม เชน สุนัข และแมว จะเปนโรคพยาธิใบไมปอดจากการไดรับตัวออนระยะติดตอ
เมตาเซอรคาเรีย  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดและความหนาแนนของตัวออนระยะ           
เมตาเซอรคาเรียของพยาธิใบไมปอดที่พบในปูลําหวยและปูน้ําตกในลําตะคองบริเวณบานทาชาง
เหนือ ตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มเก็บตัวอยางปูระหวางเดือนสิงหาคม 
2551 ถึงเดือนมกราคม 2552 จากจํานวนกลุมตัวอยางปูทั้งหมด 63 ตัว เปนปูน้ําตก (Larnaudia 
beusekomae)  55 ตัว เพศเมีย 17 ตัว มีน้ําหนักเฉลี่ย 14.25 กรัม และขนาดเฉลี่ย 20x35 มิลลิเมตร เพศผู 
38 ตัว  น้ําหนักเฉลี่ย 28.40 กรัม ขนาดเฉลี่ย 35x41 มิลลิเมตร ปูลําหวย (Heterothelphusa beauvoisi) 
ทั้งหมด 8 ตัว เปนปูเพศเมีย 5 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 4.50 กรัม ขนาดเฉลี่ย 18x22 มิลลิเมตร เพศผู 3 ตัว      
มีน้ําหนักเฉลี่ย 3.88 และขนาดเฉลี่ย 15x20 มิลลิเมตร เมื่อนํามาตรวจหาตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย
ดวยกลองจุลทรรศนสเตอริโอ พบวาไมพบตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียของพยาธิใบไมปอด ทั้งนี้อาจ
มีปจจัย มาจากตัวอยางปูที่นํามาศึกษาเก็บไดในชวงทายฤดูฝนซึ่งการระบาดของโรคพยาธิใบไมปอด 
มีโอกาสพบไดนอยกวา และอาจเปนผลจากขอจํากัดในเรื่องของจํานวนกลุมตัวอยาง  แตอยางไรก็ตาม
การศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยาของพยาธิใบไมปอดยังคงมีความสําคัญที่จะตองศึกษา ซ่ึงหนวยงาน
สาธารณสุขและสถาบันการศึกษาควรจะศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อพยาธิใบไมปอดในระยะเมตา
เซอรคาเรีย ในกุงน้ําจืดและปูน้ําจืดเพื่อเปนขอมูลในทางระบาดวิทยาตอไป  
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Abstract 
 

Paragonimiasis is a disease caused by adult trematodes of the Paragonimus genus. This 
disease is prevalent in many Asian countries especially Thailand, Korea, China, Philippines, Loa 
PDR and India. The parasite is transmitted via snails to freshwater crabs or crayfish, then 
metacercaria were infected to humans and other mammals such as cats and dogs and caused 
paragonimiasis. The aim of this study were to determined the species and intensity of metacercaria 
infections in freshwater crabs. The study was carried out from August 2008 to January 2009 in Tha-
Chang Naue village, Mo Si Subdistrict, Pakchong district, Nakhon Ratchasima province. Sixty three 
freshwater crabs were collected and determined for metacercaria infection by stereomicroscope.   
The finding of this study were shown follow: 55 streamcrabs (Larnaudia beusekomae) including   
38 males (weight average 28.40 g and size average 35x41 mm) and 17 females (weight average 
14.25 g and size average 20x35 mm),  rivercrabs (Heterothelphusa beauvoisi) including 3 males 
(weight average 3.88 g and size average 15x20 mm) and 5 females (weight average 4.50 g and size 
average 18x22 mm). All of freshwater crabs were not found metaceraria infection that might be 
related to collecting sample duration. Freshwater crabs were collected from late of rainy season 
which low of paragonimiasis epidermiology and limited of sample size. However, paragonimiasis 
study is still very important in order to achieve correct diagnosis and treatment methods. Public 
health and education institutes should study the amount of the parasite in the metacercaria stage in 
freshwater crayfish and freshwater crabs to collect data for statistics and epidermiology. 

 



  

 
 
   


