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บทคัดยอ
เปนที่รูกันดีวาปูเปนโฮสตกึ่งกลางที่ 2 ของพยาธิใบไมปอด มีรายงานวาพยาธิใบไมที่พบในมนุษยมีอยาง
นอย 3 วงศ ไดแก Paragonimidae, Achillurbainiidae และ Microphallidae สําหรับวงศ Microphallidae ในประเทศ
ไทยยังไมเคยมีการรายงานติดตอในคน แตมีรายงานพบมีการติดตอในคนที่กินปูตามชายฝงทะเลในประเทศเกาหลี
ปจจุบันหลายประเทศ ไดแก อเมริกา นิวซีแลนด สาธารณรัฐเกาหลี เวเนซุเอลา เปนตน ไดมีการศึกษากันมากถึง
พยาธิใบไมวงศ Microphallidae ที่มีตัวออนระยะติดตอ (metacercaria) ในสัตวเปลือกแข็ง (crustacean) ตามชายฝง
ทะเล ถึงแมจะยังไมมีรายงานการกอโรคในคนที่ติดเชื้อแตขนาดของไขและตัวเต็มวัยมีขนาดใกลเคียงมากกับ
พยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก (MIF, minute intestinal fluke) จึงอาจกอโรคไดเชนเดียวกับพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก
แตในประเทศไทยมีการรายงานหรือ มีก ารศึกษาถึงพยาธิใบไมวงศ Microphallidae เชน Microphallus spp. หรือ
Maritrema spp. หรือ Gynaecotyla spp. นอยมากทั้ง ๆ ที่ปูแสมซึ่งเปนโฮสตกึ่งกลางตัวที่สองจัดเปนปูตามชายฝง
ทะเล ซึ่ งเปนกลุมปูที่พบมากที่สุดในบริเวณปาชายเลนและยังเปนอาหารชนิดหนึ่งที่ม นุษ ยนิยมรับประทาน
รวมถึงประเทศไทยมีชายฝงทะเลถึง 2 ดาน คือ ชายฝงทะเลอันดามันดานตะวันตก และชายฝงอาวไทยดาน
ตะวันออก รวมระยะทางยาวประมาณ 2,815 กิโลเมตร ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของปูจํานวนมาก ดังนั้นสถาบันการศึกษา
จึงควรใหความสนใจที่จะศึกษาถึงความชุกของตัวออนระยะติดตอของพยาธิชนิดนี้ในปูแสมหรือปูตามชายฝง เพื่อ
เปนขอมูลติดตามระบบนิเวศทางธรรมชาติ ขอมูลทางสถิติ และระบาดวิทยาตอไป
คําสําคัญ : ปูแสม, พยาธิใบไมวงศ Microphalliidae, ตัวออนระยะติดตอ
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Abstract
It is well known that crabs are the second intermediate host of trematode. There are reports that
trematodes that is found in humans belong to at least 3 families: Paragonimidae, Achillurbainiidae and
Microphallidae. There is no report of human infection from Microphallidae in Thailand but there were reports of
some infections in people who consumed shore crabs in Korea. Today, several countries such as the US, New
Zealand, Korea and Venezuela have studied Microphallidae metacercaria in crustacean. Even though there is no
report of disease causing in the case of human infection, but the size of the eggs and adults are very similar to
MIF (minute intestinal fluke). Therefore it may be possible to be the diseases etiologic agent as well. However,
there are few reports and studies on Microphallidae: Microphallus spp. or Maritrema spp. or Gynaecotyla spp.
even though the shore crab which is its second intermediate host is found along the coast. The shore crab is the
most prevalent crab in the mangrove forests and is a popular food. Thailand has 2 coast sides: the Andaman Sea
to the west and the Gulf of Thailand to the east, with the total length of 2,815 kilometers and home to a large
number of shore crabs. Therefore, educational institutes should support and realize the importance of the
prevalence study of metacercaria in shore crabs. The information gathered will be useful for natural system
investigation, statistics and epidemiology.
Key words: shore crab, family Microphalliidae, metacercaria
[1,2] ตั้ ง แต ตั ว เล็ ก ไปจนถึ ง ตั ว ใหญ ม าก ปู แ สมมี
บทบาทที่สํ าคัญ ในการยอ ยสลายอินทรีย สารในป า
ชายเลน โดยจะกินพวกเศษไมใบไมที่รวงหลน ปูแสม
ที่พบในปาชายเลนสามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญ
ได แ ก กลุ ม ที่ ค ลานหรื อ วิ่ ง ไปมาในป า ชายเลน ซึ่ ง
มัก จะหลบอาศัย อยูตามรากของต นไมใ หญ คื อ ไม
โกงกาง ไมถั่ว และไมแสม กลุมที่สองจะสรางรูอยูใต
ดิน โดยมักขุดรูอยูในบริเวณที่น้ําขึ้นน้ําลงทวมถึง ดิน
โคลนปนทราย ลักษณะของรูปูแสมนั้นแตกตางจากรู
ปูกามดาบและรูปลาตีนในบริเวณเดียวกัน เราสามารถ
แยกแยะไดโดยรูของปูแสมมีขนาดกวางประมาณ 47 เซนติเมตร ปากหลุมที่ขุดจะมีกองดิน อุจจาระและ
รอยเล็บเทา ปูแตละตัวจะมีบานของตัวเอง และออก
หากินจะไมไกลจากรูมากนัก หากตกใจก็จะวิ่งลงรู

1. บทนํา
ปู แ สมเป น ปู ต ามชายฝ ง ทะเลซึ่ ง เป น อาหาร
ชนิดหนึ่งที่มนุษยนิยมรับประทาน ไดแก สมตําปู ยําปู
ดอง เป น ต น ปู แ สมมี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ว า Sesarma
mederi [1] เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังในไฟลัม
Arthropoda ชั้น Crustacea อันดับ Decapoda วงศ
Grapsidae หมายถึงสัตวที่มีสวนหัวและอกติดเปน
สวนเดีย วกัน สวนทายเรีย กวาทอง มีเปลือ กหุม
ปองกันอันตราย มีขาสิบขา ขาคูแรกมีขนาดใหญ
เรียกวากามปู อาศัยอยูในบริเวณน้ํากรอยที่มีน้ําทะเล
ขึ้น-ลง เชน ปาแสม-โกงกาง ปาจาก ปาลําพู ปูชนิดนี้
เลือกที่จะมีชีวิตในปาชายเลนที่คลื่นลมสงบ จะเดิน
ขึ้นลงตามรากไมในปาชายเลนอยางรวดเร็ วมาก ปู
แสมจัดเปนกลุมปูที่พบมากที่สุดในบริเวณปาชายเลน
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เวลาผานไปประมาณ 14-15 วัน หลังจากนั้นแมปูก็จะ
ปลอยไข ซึ่งมี 2 ชวง ชวงแรกเมษายน-กรกฎาคม และ
ชวงที่ 2 กันยายน- พฤศจิกายน ชวงเวลานี้เปนชวงที่
เรียกวาปูชะไข (hatching) หลังจากน้ําทะเลขึ้นสูงสุด
และเมื่อน้ําทะเลเริ่มลงปูก็จะเคลื่อนกองทัพลงไปใน
น้ําแลวชะไขใหลอยออกสูปากแมน้ําและออกสูทะเล
ตอไป [1,2]
ป จ จุ บั น หลายประเทศ ได แ ก อเมริ ก า [3]
นิวซีแลนด [4] สาธารณรัฐเกาหลี [5] เวเนซุเอลา [6]
เปนตน ไดมีการศึกษากันมากถึงพยาธิใบไมกลุม
microphallid ที่มีตัวออนระยะติดตอ (metacercaria)
ในสัตวเปลือกแข็งตามชายฝงทะเล (crustacean) ปู
แสมจัดเปนปูตามชายฝงทะเล จึงนาติดตามดูวาแตละ
ประเทศที่ศึกษาปูตามชายฝงทะเลพบพยาธิอะไรบาง
แต อ ย า งไรก็ ต ามปู เ ป น ที่ รู กั น ว า เป น โฮสต
กึ่งกลางที่ 2 ของพยาธิใบไมโดยมีตัวออนระยะติดตอ
อาศัยอยู [7] มีรายงานวาพยาธิใบไมที่พบในมนุษยมี
อยางนอย 3 วงศ (Family) ไดแก Paragonimidae,
Achillurbainiidae และ Microphallidae สํ า หรั บ วงศ
Microphallidae ในประเทศไทยยังไมเคยมีการรายงาน
ติดตอในคน [8] แตมีรายงานของ Chung และคณะ
[9] ในป พ.ศ. 2554 พบมีการติดตอในคนที่กินปูตาม
ชายฝงทะเลในประเทศเกาหลี ผูเขียนจึงขอกลาวถึง
พยาธิใบไมที่สวนใหญหลายประเทศ พบตัวออนระยะ
ติดตอในปูตามชายฝงทะเล ดังนี้

เพื่อหลบภัยไดทันทวงที ตอนวิ่งลงรูมันจะถอยหลัง
ลงแลวชูกามเบงกันทาไว ไมมีตัวไหนวิ่งเอาหัวลงไป
ก อ น สี ข องลํ า ตั ว จะกลมกลื น กั บ สภาพแวดล อ ม
บางครั้งมีโคลนติดตามลําตัว รูปแบบของรูของปูแสม
นั้นมีหลายรูปแบบ เชน เปนรูปตัวไอ (I shape) ตัว
แอล (L shape) ตัวยู (U shape) หากเปนตัวไอจะมี
ทางเขาออกทางเดียว หากเปน L และ U จะมีทางเขา
ออกสองทาง ความลึกก็ขึ้นอยูกับพื้นที่ เทาที่ลองขุดดู
ลึกระหวาง 50-165 เซนติเมตร มีความลาดเอียง 30-80
องศา
ปูแสมกินอาหารตามพื้นดินเลนอาจเปนซาก
พืชซากสัตวที่ตาย ใบไมสด และกินดินทรายเพื่อชวย
บดย อ ยอาหาร ลั ก ษณะทว งทา การกิน อาหารของปู
แสมนั้ น จะค อ ย ๆ กิ น ไม รี บ ร อ น โดยใช ก า มหยิ บ
อาหารปอนเขาปากเฉลี่ย 15-25 ครั้งตอนาที มันใช
กามทั้งสองขางหยิบอาหารปอนเขาปากที่มีระยางค
หลายคู ช ว ย มั ก ออกหากิ น ในเวลากลางคื น ส ว น
กลางวั น จะหลบภั ย อยู ใ นรู ร อจนมื ด จึ ง ออกมาเต็ ม
บริเวณ ในชวงขางขึ้นหรือขางแรม 1-2 ค่ํา ปูจะ
ออกมามากหลังน้ําขึ้นปริ่มรูปู
วิธีการดูความแตกตางของปูแสมตัวผูและตัว
เมีย เมื่อพลิกกระดองปูใหดูดานทอง หากเปนตัวเมีย
ตะปง (apron) จะใหญ สวนตัวผูตะปงจะเล็ก เมื่อถึง
ฤดูกาลผสมพันธุปูแสมจะมีการผสมพันธุแบบภายใน
(internal fertilization) ผิดกับสัตวทะเลหลายชนิดที่
ผสมพันธุแบบภายนอก แมปูจะเลี้ยงไขที่ไดรับการ
ผสมพั น ธุ แ ล ว ไว ภ ายในตั ว จนกระทั่ ง ไข แ ก จึ ง จะ
ปล อ ยฟองไข อ อกมาเก็ บ ไว ที่ ต ะป ง ใต ท อ งบริ เ วณ
หนาอก แมปูจะคอยดูแลทําความสะอาดไขอยูเสมอ
โดยการพั ด โบกตลอดเวลาเพื่อให ออกซิ เ จนเขาไป
เลี้ยงไขที่มีสีเหลืองเขม หากไขใบใดเสียจะมีสีดํา รัง
หนึ่ง ๆ จะมีไขประมาณ 12,000-82,000 ฟอง เมื่อวัน

2. สกุล (จีนัส) Microphallus [10]
Microphallus เปนจีนัสของพยาธิใบไมในวงศ
Microphallidae อันดับ Plagiorchiida ชั้นยอย Digenea
ชั้น Trematoda ไฟลัม Platyhelminthes อาณาจักร
Animalia เปนปรสิตที่มีโฮสตหลากหลายชนิด ไมวา
จะเปนหอย สัตวที่มีเปลือกแข็งหอหุมลําตัว นก และ
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เปลี่ยนเปนจีนัส Microphallus ในป พ.ศ. 2531 โดย
John Kinsella ไดคนพบจากหนู (Oryzomys palustris)
ในบึงแหงหนึ่งที่หมูบาน Cedar Key เมือง Florida ซึ่ง
ที่นี่เปนที่ที่พบปรสิตในหนู (Oryzomys palustris) ได
บอย ๆ นอกจากนี้ในปู Callinectes sapidus ที่พบตัว
ออนระยะติดตอ (metacercaria) ทําใหปูมีจุดสีดําทั่ว
ตัว เรียกวาโรค pepper spot disease
2.2 Microphallus koreana [11]
เปนสปชีสที่พบในลําไสของนกและสัตว
เลี้ ย งลู กด ว ยนม ระยะตั วเต็ ม วั ย (adult) ขนาดลํา ตั ว
กวาง x ยาว เฉลี่ย 330-400 x 530-630 ไมโครเมตร
(μm) และพบตัวออนระยะ metacercaria ในปูตาม
ชายฝงทะเล (Macrophthalmus dilatatus) ในสาธารณ
รัฐเกาหลี โดยมีลักษณะของแตละระยะ ดังรูปที่ 1-4

สัตวเลี้ ยงลูกด วยนมบางชนิ ดมีวงจรชีวิตที่ ซับ ซอ น
เกี่ยวของกับโฮสตมากกวา 1 ชนิด พบครั้งแรกโดย
Mclntosh ในป พ.ศ. 2408 ในปูทะเลที่ประเทศสก็อต
แลนด ตอมาในป พ.ศ. 2444 Ward ไดตั้งชื่อใหเปน
จีนัส Microphallus ในป พ.ศ. 2483 Cable และ
Hunninen ไดทราบวงจรชีวิตของพยาธิใบไมจีนัสนี้
[11]
2.1 Microphallus basodactylophallus [12]
พบครั้ ง แรกในป พ.ศ. 2512
ในชื่ อ
Carneophallus basodactylophallus พบทางตอนใต
ของเมือง Louisasna โดยมีแร็คคูน (Procyon lotor)
เปนโฮสตเฉพาะ (definitive host) มีหอยที่อาศัยอยู
บริเวณเมือง Lyrodes เปน 1st intermediate host และมี
ปู (Callinectes sapidus) เปน 2nd intermediate host ถูก

ขนาด 22.5 x 12.5 ไมโครเมตร

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 320 ไมโครเมตร

รูปที่ 2 ระยะ egg ของ M. koreana [12]

รูปที่ 1 ระยะ metacercaria ของ M. koreana [12]

รูปที่ 3 ระยะ excysted ของ M. koreana [12]

รูปที่ 4 ระยะ adult ของ M. koreana [12]
170

ปที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2556

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

caria cyst) มีรูปกลมเสนผานศูนยกลางยาว 292-297
ไมโครเมตร ลักษณะที่เดนชัดจะมีผนังภายนอกหนา 2
ชั้ น ซึ่ ง มี ค วามโปร ง ใสและผนั ง ด า นในเป น เส น
(fibrous inner wall) นอกจากนี้นําหนู rat 2 ตัว และ
หนู mice 2 ตัวใหกินปูที่มีตัวออนระยะติดตอ 3 ตัว
จากนั้น 4-5 วันตอมา ฆาหนูและนําลําไสเล็กมา
ตรวจดู พบ M. sabanensis ระยะตัวเต็มวัย 128 ตัว
กลุมที่ 2 ของหนูไดใหกินปูที่มีตัวออนระยะติดตอ 2
ตัว และ 5 วัน หลังจากฆาหนูและนําลําไสเล็กมา
ตรวจดู พบระยะตัวเต็มวัย 38 ตัว ในขณะเดียวกัน ให
เปดกินตัวออนระยะติดตอ 10 ตัว หลังจากนั้น 5 วัน
ฆ า เป ด แล ว ตรวจพบระยะตั ว เต็ ม วั ย ของ M.
sabanensis 1 ตัว ที่ลําไสเล็ก พยาธิใบไมที่ไดจาก
สัตวทดลองจะเหมื อ นกั บ นกที่ ติ ด เชื้ อ ที่ นํา มาจาก
ธรรมชาติ ใ นท อ งที่ เ ดี ย วกั น คื อ มี รู ป ร า งท า ยใหญ
หั ว เล็ ก (pyriform shape) ขนาดลําตัว กวาง x ยาว
เฉลี่ย 212-343 x 390-555 ไมโครเมตร
2.6 Microphallus similis [15,16]
ในป พ.ศ. 2521 Davies และ Smyth ได
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการพั ฒ นาในระยะ metacercaria
ของ Microphallus similis ในหนู mouse และศึกษาตัว
เต็ม วัย เมื่อ พยาธิเริ่ม ไขห ลัง 24 ชั่วโมง ที่ไดจากหนู
จากนั้นผานไป 4 วัน มีไขปรากฏใหเห็นเปนจํานวน
มาก ไขเหลานี้เปน embryonated egg เมื่อไขตกลงใน
น้ําทะเลเกิดการฟกตัวไดเปน miracidia ไขที่ไดจาก
หลอดทดลองมี ค วามผิ ด ปกติ จํ า นวนมาก ซึ่ ง จุ ด
บกพรองเหลานี้นาจะเกี่ยวของกันกับการเปลี่ยนเปนสี
น้ําตาลของเปลือกไข ที่เกิดจาก vitellaria จากการเฝา
ดูในหลอดทดลอง พบวาเกิดความลมเหลวในการเปน
ตัวอ อ น เนื่ อ งจากไม มีก ารผสมพันธุ กับ ตัวอสุจิ ซึ่ ง
เห็นไดชัดวาไขถูกสรางขึ้นไดในภาวะปกติ M. similis
มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตเต็ ม ที่ แ ละรวดเร็ ว ภายใน 4 วั น

2.3 Microphallus nicolli [13]
Microphallus nicolli เปนพยาธิใบไม
digenean ในวงศ Microphallidae โฮสตคือหนูขาวบึง
(Oryzomys palustris) ในบึงน้ํากรอย (salt marsh) ที่
หมูบาน Cedar Key ในฟลอริดา และนากทะเล (sea
otter, Enhydralutris) ปู Eurytium limosum เปนโฮสต
กึ่งกลาง (intermediate host) ในกลางรัฐแคลิฟอรเนีย
2.4 Microphallus primas [14]
ในป พ.ศ. 2452 Saville และ Irwin ศึกษา
กลไกของตัวออนพยาธิใบไมระยะ cercaria ของ
Microphallus primas ในปู (Carcinus maenas) จาก
ชายฝง ตอมาในป พ.ศ. 2484 Afanas’ev พบตัวเต็มวัย
ของพยาธิชนิดนี้ในนากทะเลและสุนัขปาแถบขั้วโลก
(arctic fox) รวมถึงพบตัวออนระยะ metacercaria ใน
ปูเสฉวน (hermit crab) นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2511 พบ
ระยะตัวเต็มวัยของ Microphallus primas ในหอย
นางรม (oystercatcher) และเปดทะเล (eider duck)
ขนาดลําตัวพยาธิ กวาง x ยาว เฉลี่ย 240-270 x 775835 ไมโครเมตร [11]
2.5 Microphallus sabanensis [6]
Diaz และคณะ ศึกษาพบวาธรรมชาติโดย
ทั่วไปของ Microphallus sabanensis n. sp. พบระยะ
ตัวเต็มวัยในนก และตัวออนระยะติดตอในปูชายฝง
Uca rapax (2nd intermediate host) จึงนําหนู rat (R.
norvegicus) หนู mouse (M. musculus) และเปดมา
ศึ ก ษ า ใ ช เ ป น โ ฮ ส ต ท ด ล อ ง ห นู ที่ เ ลี้ ย ง ใ น
หองปฏิบัติการ หนู rat (R. norvegicus) หนู mouse
(M. musculus) และเปด (Cairinia moschata) ใหอด
อาหารเปนเวลา 1 วัน และใหกินปูที่มีตัวออนระยะ
ติดตอ โดยตัดกระดองและกลามเนื้อปูออก เพื่อกินได
งายขึ้น พบการติดเชื้อในโฮสตทดลองและไดอธิบาย
ไวในจีนัส Microphallus วาถุงหุมตัวออน (metacer171
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or tongue shape) ขนาดลําตัว กวาง x ยาว เฉลี่ย 228287 x 614-762 ไมโครเมตร ไขในมดลูกมีขนาด กวาง
x ยาว เฉลี่ย 11 x 22 ไมโครเมตร
3.2 Maritrema novaezealandensis [18]
เปนพยาธิใบไมที่พบทั่วไปตามชายฝงทาง
ตอนใตของเกาะนิวซีแลนด มีโฮสต 3 ชนิด ในวงจร
ชีวิต หอยเปนโฮสตกึ่งกลางตัวที่ 1 ปูและ amphipod
เป น โฮสต กึ่ ง กลางตั ว ที่ 2 มี น กเป น โฮสต เ ฉพาะ
(definitive host) โดยเมื่อตัวออนระยะ metacercaria
ออกจากถุงหุม (excyst) แลวพยาธิตัวเต็มวัยจะเจริญ
อยูที่ลําไสของ definitive host
3.3 Maritrema obstipum [19]
พยาธิ ใ บไม ช นิ ด นี้ พ บในนกอพยพที่
ประเทศสาธารณเกาหลีเมื่อป พ.ศ. 2553 โดยพยาธิตัว
เต็ ม วั ย จะพบที่ ลํ า ไส ข องนกอพยพ 4 สป ชี ส คื อ
Crocethia alba, Charadrius alexandrines, Charadrius mongolus และ Calidris ruficollis ถูกเก็บ
รวบรวมจากบริเวณเกาะ Yubu, Chungcheongnam-do
ตัวพยาธิจะมีขนาด 451 x 265 ไมโครเมตร และ
สามารถระบุไดงายวาเปนสปชีสนี้ โดยดูที่ cirrus sac
และการกระจายของ vitellaria โดยเฉพาะอยางยิ่งทอ
ฉีดน้ําเชื้ออสุจิ (ejaculatory duct) จะโคงอยูกึ่งกลาง
ดานหลังของลําตัว (รูปที่ 5)

ขนาดลําตัวพยาธิ [11] กวาง x ยาว เฉลี่ย 220-360 x
360-700 ไมโครเมตร

3. สกุล (จีนัส) Maritrema [17]
Maritrema เปนจีนัสของพยาธิใบไมในวงศ
Microphallidae อันดับ Plagiorchiida ชั้นยอย Digenea
ชั้น Trematoda ไฟลัม Platyhelminthes อาณาจักร
Animalia ถูกกลาวถึงครั้งแรกโดย Nicoll เมื่อป ค.ศ.
1907 จากนกในประเทศอั ง กฤษ สป ชี ส ข องจี นั ส นี้
มักจะติดเชื้อในนก แตหลายแหงมีการเปลี่ยนโฮสต
และพบในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน หนูนา ซึ่งหลาย
สปชีสใชปูเปนโฮสตกึ่งกลาง สปชีสตาง ๆ ของสกุล
(จีนัส) Maritrema ไดแก
3.1 Maritrema jebuensis n. sp. [5]
เปนพยาธิใบไม microphallid species ที่ 5
ที่พบจากการศึกษาจากปูชายฝงในประเทศสาธารณ
เกาหลี ร ะบุ ว า เป น สายพั น ธุ ใ หม ดั ง นั้ น จึ ง ตั้ ง ชื่ อ ว า
Maritrema jebuensis n. sp. โดย Chung และคณะ ใน
ป พ.ศ. 2553 โดยพบ metacercaria ของ Maritrema
spp. รูปรางกลม ผนังหนา 2 ชั้น ขนาด 300 x 300
ไมโครเมตร ในปู ช ายฝ ง แถบเอเชี ย (Hemigrapsus
sanguineus) ปูชนิดนี้ถูกจับในโคลนตื้นบริเวณเกาะ
Jebu-do, Hwasung-gun, Gyeonggi-do ในชวง
กระแสน้ําลด ปูที่พบสวนใหญอยูใตหินและมักพบ
metacercaria ที่กลามเนื้อขาของปู ตัวเต็มวัยของพยาธิ
ชนิดนี้เปนตัวยืนยันผลการทดลองการแพรเชื้อไปยัง
หนู ไ ด ซึ่ งถื อ เป น ตั วแทนสัต ว เลี้ ย งลู ก ด วยนม และ
ลักษณะภายในมีสมมาตรของ ribbon-like vitellaria
แตก็ไมจําเพาะเสมอไป ventral sucker มีขนาดใหญ
กวา oral sucker มีปลาย uterus (metraterm) ที่โดดเดน
และ vitellaria เปนรูปวงแหวนสมบูรณ พยาธิตัวเต็ม
วัยที่พบจากการทดลองมีรูปรางคลายลิ้น (linguiform

Bar=100 μm; CS, cirrus sac; VS, ventral sucker; OV, ovary; T,
testis; VT, vitellarium; IC, intestinal ceca; ED, ejaculatory duct

รูปที่ 5 ระยะ adult ของ Maritrema obstipum [5]
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กึ่ ง กลางและตั ว เต็ ม วั ย อาศั ย อยู ใ นลํ า ไส ข องหนู น า
Maritrema heardi สวนใหญจะเปนปรสิตในนก
รองลงมาจะเป น ปรสิ ต ในหนู น า Floridatrema ต า ง
จาก Maritrema ตามจํานวน loop ของมดลูกที่ขยาย
ไปถึงลําไสรูปสอมจนถึงคอหอย
3.8 Maritrema prosthometra [24]
เป น พยาธิ ใ บไม ที่ พ บในภาคตะวั น ออก
ของอเมริกาเหนือ ถูกคนพบครั้งแรกในป พ.ศ. 2512
ในลําไสของนก (Rallus longirostris) ตอมาถูกพบใน
ลําไสเล็กของหนูนา (Oryzomys palustris) ที่รวบรวม
ไดจากบึงน้ํากรอยบริเวณ Cedar Key, Florida โดยที่มี
ปู (Uca pigilator) เปนโฮสตกึ่งกลาง

3.4 Maritrema madrynensis [20]
พยาธิ ใ บไม ช นิ ด นี้ ถู ก ค น พบที่ บ ริ เ วณ
ชายฝง Patagonian ในประเทศอารเจนตินา ซึ่งพบใน
ลําไสของนกทะเล (Larus dominicanus) และพบ
ระยะ metacercaria
ในปู ช ายฝ ง (Cyrtograpsus
altimanus) ซึ่งเปนโฮสตกึ่งกลางตัวที่ 2
3.5 Maritrema eroliae [21]
เป น พยาธิ ใ บไม ที่ พ บในนกชายฝ ง ทะเล
ตามระบบนิเวศวิทยา ในขณะที่ตัวออนจะติดเชื้อใน
หอยและพวก crustacean จากรูปรางเปนการยากที่จะ
แยกความแตกตางระหวางตัวออนของ Maritrema
eroliae และ microphallid อื่ น ๆ ที่ อ าศั ย อยู ใ นที่
เดียวกัน แตสามารถแยกความแตกตางโดยใชลําดับ
นิวคลีโอไทด ribosomal DNA (rDNA) ของหอย
(Clypeomorus bifasciata) และปู (Xantho exaratus)
ในวงจรชีวิตของพยาธิชนิดนี้
3.6 Maritrema laricola [22]
เป น พยาธิ ใ บไม ที่ พ บในลํ า ไส ข องนก
(Larus glaucescens) ซึ่งแตกตางจากสปชีสอื่นใน
จีนัส Maritrema ที่มีลําตัวยาวและ cirrus sac ขนาด
เล็ก วงจรชีวิตประกอบดวยระยะสปอโรซีสตในหอย
(Littorina scutulata และ Littorina sitchana) ตัวออน
ระยะ metacercaria ในปูชายฝง (Hemigrapsus oregonensis) และตัวเต็มวัยในนก
3.7 Maritrema heardi [23]
เ ป น พ ย า ธิ ใ บ ไ ม ที่ ติ ด เ ชื้ อ ใ น ห นู น า
(Oryzomys palustris) พบบริเวณบึงน้ํากรอยที่ Cedar
Key,
Florida มั น ถู ก พบครั้ ง แรกและระบุ เ ป น
Maritrema sp. II ในป พ.ศ. 2531 ตอมาในป พ.ศ.
2531 ถู ก อธิ บ ายว า เป น จี นั ส ใหม คื อ Floridatrema
heardi และในป จ จุ บั น ถู ก ระบุ ใ หม อี ก ครั้ ง เป น
Maritrema heardi โดยมีปู (Uca pigilator) เปนโฮสต

4. สกุล (จีนัส) Gynaecotyla [25]
เปนพยาธิใบไมในวงศ Microphallidae อันดับ
Plagiorchiida ชั้น Trematoda ไฟลัม Platyhelminthes
อาณาจักร Animalia สปชีสตาง ๆ ของสกุล (จีนัส)
Gynaecotyla ไดแก
4.1 Gynaecotyla adunca [25]
เปนพยาธิใบไมที่ป กติแ ลวติดเชื้อในนก
และสวนนอยจะพบในหนูนา (Oryzomys palustris)
จากบึงน้ํากรอยบริเวณ Cedar Key, Florida โดยมีปู
ชายฝง (Uca rapax) เปนโฮสตกึ่งกลาง
4.2 Gynaecotyla squatarolae [9,26,27]
เป น พยาธิ ใ บไม ที่ ป กติ แ ล ว พบระยะตั ว
เต็ ม วั ย ในลํ า ไส น กและในการทดลองสามารถแยก
ระยะนี้ จ ากการติ ด เชื้ อ ในหนู ไ ด โดยพบตั ว อ อ น
metacercaria ในปูชายฝง (Macrophthalmus dilatatus
และ M. japonicus) ซึ่งเปนโฮสตกึ่งกลางตัวที่สอง พบ
ในเมื อ งชายฝ ง ทะเลด า นตะวั น ตกของประเทศสา
ธารณเกาหลี โดยตัวออน metacercaria มีลักษณะเปน
รูปไข (391 x 363 ไมโครเมตร ผนัง cyst wall บาง มี
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ทองที่เดียวกัน
ในป พ.ศ. 2550 Guk และคณะ [11] จาก
สาธารณรัฐเกาหลี ไดศึกษาการติดตอของพยาธิใบไม
Microphallus koreana n. sp. วงศ Microphallidaeโดย
ปูทะเล Macrophthalmus dilatatus บริเวณชายฝง
ทะเลของ Taean-gun จังหวัด Chungcheongnam-do
สาธารณรัฐเกาหลี ไดศึกษาการระบาดของโรคพยาธิ
ใบไม แตยังไมมีการรายงานวาพบสปชีสของ Microphallus จนกระทั่งคณะผูวิจัย ไดพบระยะติดตอของ
Microphallus ในปูทะเล (Macrophthalmus dilatatus)
ศึ ก ษาจากการสุ ม ซื้ อ ปู ท ะเล 232 ตั ว โดยวิ ธี crush
method แลวลางดวย 0.85 % NaCl หลาย ๆ ครั้ง นํามา
สองดูดวยกลอง stereomicroscope จากการศึกษานี้พบ
ตัวออนระยะติดตอ 4.7 ตัวตอปูทะเล 1 ตัว ตัวออน
ระยะติดตอที่ไดนําไปใหสัตวทดลองกินคือไกอายุ 3
วัน จํานวน 3 ตัว กินตัวออน 200 ตัว และหนูอายุ 5
สัปดาห จํานวน 5 ตัวกินตัวออน 100 ตัว สวนตัวออน
ที่ออกจากถุงหุม (excyst) นํามา รักษาสภาพใน 10 %
neutral formalin หลังจากกินระยะตัวออนผานไป 5
วัน ฆาไกและหนูแลวนําลําไสเล็กมาแบงเปน 3 สวน
ตรวจดูภายใตกลอง stereomicroscope พบวาตัวเต็มวัย
ของพยาธิ Microphallus มีลักษณะแตกตางกับสปชีส
อื่น สวนตัวออนระยะติดตอมีลักษณะกลม มีผนังหนา
2 ชั้น และเมื่อ excyst ก็จะมีอวัยวะสืบพันธุสมบูรณ
พร อ มที่ จ ะสื บ พั น ธุไ ด ระยะตัว เต็ม วั ย ที่ ไ ดจ ากการ
ทดลองโดยให ติ ด เชื้ อ ในลู ก ไก พบว า ขนาดลํ า ตั ว
กวาง x ยาว เฉลี่ย 330-400 x 530-630 ไมโครเมตร
ภายในมดลูกมีไขจํานวนมาก สําไสมีลักษณะเปนรูป
สอม (bifurcate) แบบกวาง และเห็นโพรงของมดลูก
ยื่นเดนชัด หลังจากศึกษาลักษณะโครงสรางภายใน
อยางละเอียดก็สรุปไดวา Microplallus spp. ชนิดนี้มี
ความแตกตางจากชนิดอื่น ดวยเหตุผลตามลักษณะ

oral sucker หนึ่งอัน มี ventral sucker สองอัน [25,26]
ในป พ.ศ. 2554 Chung และคณะ [5] ไดรายงานพบ
ในคนเปนรายแรกของโลกจากการตรวจอุจจาระของ
คนที่อาศัยและกินปูตามชายฝง ซึ่งพยาธิตัวเต็มวัยมี
ขนาด กวาง x ยาว 245 x 460 ไมโครเมตร ซึ่งมีขนาด
เล็กกวาที่ไดจากนกและหนู นอกจากนี้พบวาสามารถ
อยูในรางกายคนไดมากกวา 10 วัน

5. การคนพบพยาธิในปู
จากการศึกษาถึงการพบตัวออนพยาธิใบไม
ระยะติ ดตอ (metacercariae) ในปูตามชายฝ งที่ กลาว
มาขางตนนี้จะเห็นไดวามีการศึกษาอยางตอเนื่องใน
หลายประเทศ ดังเชน Diaz และคณะ [6] ป พ.ศ. 2547
ศึกษาที่ ป ระเทศเวเนซุ เอลา เกี่ ย วกับ การติด ตอ ของ
พยาธิใบไม Microphallus sabanensis จากปู (Uca
rapax) 94 ตัว พบวาปู 36 ตัว มีตัวออน metacercariae
ที่ มี ลั ก ษณะเด น ชั ด ของ Microphallus คื อ รู ป รี
(elliptical cysts) ขนาด กวาง x ยาว 217-308 x 292297 ไมโครเมตร ผนังภายนอกหนา 2 ชั้น โปรงใส
และผนังดานในเปนเสนใย (fibrous inner wall) ในถุง
หุมจะมีการเคลื่อนที่ของ metacercaria คณะผูวิจัยได
ใหสัต วท ดลอง หนู rat (Rattus norvegicus) หนู
mouse (Mus musculus) และเปด (duck, Cairinia
moschata) กินปู ที่ มี ร ะยะ metacercaria หลังจาก 2-5
วัน ตรวจหาระยะตัวเต็มวัยของ M. sabanensis พบ
ระยะตัวเต็มวัยในสัตวทดลองซึ่งเปนตัวแทนของสัตว
ปกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมเหลานี้มีรูปรางทายใหญ
หัวเล็ก (pyriform shape) ขนาดลําตัว กวาง x ยาว
เฉลี่ย 212-343 x 390-555 ไมโครเมตร และขนาดไข
กวาง x ยาว เฉลี่ย 8-10 x 18-21 ไมโครเมตร พยาธิ
ใบไมระยะตัวเต็มวัยที่ไดจากสัตวทดลองจะเหมือน
กับที่ไดจากนกติดเชื้อพยาธินี้ที่นํามาจากธรรมชาติใน
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รู ป ร า งของตั วอ อ นระยะติ ด ตอ และลั กษณะรู ป ร า ง
คลายทัพพีตักขาว (rice scoop) ของตัวเต็มวัย ทาง
คณะผูวิจัยจึงสรุปไดวาเปนพยาธิใบไมชนิดใหม ซึ่งมี
ชื่อวา Microphallus koreana n. sp.
ในป พ.ศ. 2553 Chung และคณะ [5] ไดศึกษา
พยาธิใบไม Maritrema jebuensis n. sp. ในปูทะเล
(Hemigrapsus sanguineus) ที่อาศัยอยูชายฝงทะเล
ของประเทศเกาหลี ซึ่งจับไดในพื้นที่ที่เปนโคลนอยู
ในระหวางชวงน้ําขึ้นน้ําลง นําปูจํานวน 40-50 ตัว บด
ดวยสากในครก จากนั้นก็กรองปูที่บดไดดวยตาขาย
กรอง ขนาด 60-500 ไมโครเมตร น้ําที่ไดจากการ
กรองลางดวย PBS หลายครั้ง แลวนําตะกอนที่ไดไป
สองภายใตกลอง stereomicroscope เพื่อหาตัวออน
ระยะติ ด ต อ และได นํ า ตั ว อ อ นบางส ว นเก็ บ ไว ใ น
10 % neutral formalin เพื่อดูลักษณะรูปรางหลังจาก
ย อ มด ว ยสี acetocarmine ส ว นที่ เ หลื อ ก็ นํ า ไป infect
เขาสูสัตวทดลองเพื่อดูตัวเต็มวัยตอไปโดยทางคณะ
ผูวิจัยไดนําตัวออนที่ไดจากปูไปทําการติดเชื้อในหนู
mice ที่มีอายุ 5 สัปดาห จํานวน 20 ตัว กินตัวออน
เปนจํานวน 100 ตัว ตรวจหาตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม
ภายใตกลอง stereomicroscope โดยฆาหนู ครั้งละ 4
ตัว ภายหลังจากการติดเชื้อ 1, 3, 5, 7 และ 9 วัน ไดผล
ดังนี้ วันที่ 1 พบตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม 4.3 % วันที่
3 พบตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม 1.3 % วันที่ 5 พบตัว
เต็มวัยของพยาธิใบไม 3.0 % วันที่ 7 พบตัวเต็มวัยของ
พยาธิใบไม 1.0 % วันที่ 9 ไมพบตัวเต็มวัยของพยาธิ
ใบไม ซึ่งแสดงใหเห็นวาพยาธิตัวเต็มวัยนาจะมีการ
ถูกขับ ออกก อ นเมื่ออายุได 9 วั น และพยาธิ microphallid นี้มีกระบวนการ maturation ไดเร็ว พยาธิตัว
เต็มวัยที่พบจากการทดลองมีรูปรางคลายลิ้น (linguiform or tongue shape) ขนาดลําตัว กวาง x ยาว เฉลี่ย
228-287 x 614-762 ไมโครเมตร และไขในมดลูกมี

ขนาด กวาง x ยาว เฉลี่ย 11 x 22 ไมโครเมตร
ถึงแมจะยังไมมีรายงานการกอโรคในคนที่ติด
เชื้อพยาธิที่พบในกลุม microphallid แตเนื่องจาก
รูปรางและขนาดของไขรวมถึงระยะตัวเต็มวัย มีขนาด
ใกล เ คี ย งมากกั บ พยาธิ ใ บไม ลํ า ไส ข นาดเล็ ก (MIF,
minute intestinal fluke) ก็อ าจก อ ให เ กิ ด โรคเลื อ ด
ออกในลํา ไส ห รื อ แผลเรื้ อ รั ง ในลํา ไส ค นได ห าก
มี ก ารติ ด เชื้ อ จํา นวนมาก และไขที่ใ บเล็ก ขนาด
ประมาณ 20-30 ไมโครเมตร ก็สามารถหลุดลอยไป
ในกระแสเลือดและไปที่ส มองได จึงอาจทําให เกิด
อัน ตรายไดเช นเดีย วกับ ที่เกิ ดจากพยาธิใบไมลําไส
ขนาดเล็ก (MIF) [28]
นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2549 Hansen และ
Poulin [29] ศึกษาตามชายฝ งทะเลของประเทศ
นิ ว ซี แ ลนด ถึ ง พยาธิ ใ บไม microphallid
ทั้ ง
Microphallus spp. และ Maritrema spp. ในโฮสต
กึ่ ง กลางตั ว ที่ ห นึ่ ง และโฮสต กึ่ ง กลางตั ว ที่ ส องของ
วงจรชีวิตเพื่อใชติดตามถึงระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ดวย [29] แตในประเทศไทยมีการรายงานหรือ มี
การศึกษาถึงพยาธิใบไมวงศ Microphallidae เชน
Microphallus spp. หรือ Maritrema spp. หรือ
Gynaecotyla spp.นอยมากทั้ง ๆ ที่ปูแสมซึ่งเปนโฮสต
กึ่ ง กลางตัว ที่ ส องจัด เปน ปู ต ามชายฝ งทะเล ซึ่ง เป น
กลุมปูที่พบมากที่สุดในบริเวณปาชายเลนและยังเปน
อาหารชนิดหนึ่งที่มนุษยนิยมรับประทาน รวมถึง
ประเทศไทยมีชายฝงทะเลถึง 2 ดาน คือ ฝงทะเลอัน
ดามั น ด า นตะวั น ตก นั บ ตั้ ง แต เ ขตแดนประเทศที่
จังหวัดระนองลงไปทางใตจนจรดเขตแดนประเทศ
มาเลเซียที่จังหวัดสตูล มีระยะทางยาวประมาณ 937
กิ โ ลเมตร ฝ ง ทะเลอ า วไทยด า นตะวั น ออก ได แ ก
บริเวณฝงทะเลตั้งแตจุดกึ่งกลางระหวางปากแมน้ําทา
จีนกับแมน้ําเจาพระยาไปทางตะวันออก ไปจนจรด
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เขตแดนประเทศกัมพูชา บริเวณบานหาดเล็ก จังหวัด
ตราด ความยาวประมาณ 544 กิโลเมตร และอาวไทย
ดานตะวันตก เริ่มจากจุดกึ่งกลางระหวางปากแมน้ําทา
จีนกับแมน้ําเจาพระยาไปทางตะวันตก วกลงไปทาง
ใตจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียที่ปากแมน้ําสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทางยาวประมาณ 1,334
กิโลเมตร รวมความยาวทั้งหมดของชายฝงประมาณ
2,815 กิโลเมตร [30] ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของปูจํานวน
มาก ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงควรใหความสนใจที่
จะศึกษาถึงความชุกของระยะติดตอของพยาธิชนิดนี้
ในปู แ สมหรื อ ปู ต ามชายฝ ง เพื่ อ เป น ข อ มู ล ติ ด ตาม
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ขอมูลทางสถิติและระบาด
วิทยาตอไป
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