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 การสํารวจในภาคสนามอยางจริงจังนําไปสูการคนพบพยาธิใบไมปอดที่มีการบันทึกคร้ัง
ใหมในประเทศไทย (จังหวัดจันทบุรี) ซึ่งมีลักษณะพิเศษทางสัณฐานวิทยาของเมตาเซอรคาเรีย
แตกตางอยางชัดเจนจากพยาธิใบไมปอดสปชีสอ่ืน ๆ ที่เคยมีรายงานมากอนหนาน้ีในประเทศไทย
คือ ลักษณะของ excretory bladder มีการแตกแขนงหลายแขนง ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้สอดคลองกับ
พยาธิใบไมปอด Paragonimus paishuihoensis ที่มีรายงานการคนพบในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จากการทดลองทําใหติดเชื้อ P. paishuihoensis ของไทยในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 2 ประเภท ไดแก 
หนูและแมว ปรากฏวาไมพบการติดเชื้อในหนู สวนในแมวพบการติดเช้ือและไดพยาธิในระยะ 
immature จํานวน 6 ตัว ผลการเทียบเคียงลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 และบางสวนของยีน 
COI ของพยาธิใบไมปอดที่พบในครั้งน้ีกับ P. paishuihoensis ที่พบในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พบวาพยาธิใบไมปอดทั้งสองกลุมมีความเหมือนกันสูงถึง 99.18% และ 97.09% 
ตามลําดับ  ดังนั้นจากขอมูลทางชีววิทยาระดับโมเลกุลทําใหสามารถยืนยันการคนพบ  
P. paishuihoensis ของไทย นอกจากนี้ผลการศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการโดยใชลําดับนิวคลี
โอไทดบริเวณ ITS2 และบางสวนของยีน COI ของ P. paishuihoensis กับพยาธิใบไมปอดสปชีส 
อ่ืน ๆ ที่พบในประเทศไทยพบวา P. paishuihoensis มีความสัมพันธใกลชิดกับพยาธิใบไมปอดใน
กลุม P. bangkokensis และ P. harinasutai   
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 Extensive field surveys have led to a finding of a lung fluke species as a new 
record in Thailand (Chanthaburi  Province).  This lung fluke possesses a distinguished 
morphological characteristic, i.e.  a dendritic excretory bladder which is remarkably different 
from other lung flukes previously reported in Thailand.  This characteristic is conforming 
with that of Paragonimus  paishuihoensis  which occurs in China. Experimental infections of  
these Thai P. paishuihoensis specimens were carried out using two types of mammalian 
host  which were rats and cat.  The results revealed no infection in the rats but a positive 
infection in the cat with six immature flukes obtained.  Pairwise comparison of ITS2 as well 
as partial COI nucleotide sequences between Paragonimus found in this study and P. 
paishuihoensis from Yunnan Province, China showed high similarities of 99.18% and 
97.09%, respectively.  Therefore, based on the nucleotide sequence data the identity of 
Thai P. paishuihoensis has been confirmed.  In addition, resulting molecular phylogenies 
using the ITS2 and partial COI nucleotide sequences among P. paishuihoensis and other 
Thai Paragonimus species illustrated a close relationship between P. paishuihoensis and a 
group of P. bangkokensis and P. harinasutai. 
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บทที่  1    
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
  พยาธิใบไมปอด (Paragonimus) เปนปรสิตที่มีระยะตัวเต็มวัยอาศัยอยูในเนื้อปอดของ 
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม และมีบางสปชีสที่กอใหเกิดโรคพยาธิใบไมปอด (paragonimiasis) ในคนซึ่งมี
อาการคลายกับวัณโรค (tuberculosis) คือ ไอเร้ือรังและมักมีเลือดปนออกมากับเสมหะ คนไดรับตวั
ออนของพยาธิในระยะติดตอเมตาเซอรคาเรีย (metacercaria) โดยการรับประทานอาหารที่ทํามา
จากปูหรือกุงนํ้าจืดแบบไมสุก จากน้ันตัวออนจะพัฒนาเปนตัวเต็มวัยและเขาไปอาศัยอยูในถุงซีสต 
(cyst) ในเน้ือปอดของคน (เดชา ศรีสนธิ์; จิตรา ไวคกุล; และ สน่ัน แยมพุฒ.  2540: 1) ในปจจุบันมี
รายงานการคนพบพยาธิใบไมปอดทั่วโลกมากกวา 40 สปชีส (Blair; Xu; & Agatsuma.  1999: 
113-222) สวนใหญอยูในทวีปเอเชีย แอฟริกาและอเมริกา (ภาพประกอบ 1) และมีประมาณ 14 สป
ชีสที่มีรายงานติดเชื้อในคน (Bunnag; & Harinasuta.  1984: 465-470) ในทวีปเอเชียสวนใหญ 
(ประมาณ 30 สปชีส)  ถูกคนพบในประเทศจีน (Li.  1999: 59-62) และมีอยางนอย 6 สปชีสที่
กอใหเกิดโรคในมนุษยคือ Paragonimus westermani, P. heterotremus, P. miyazakii,  
P. skrjabini, P. philippinensis และ P. hueitungensis (Miyazaki.  1974: 101-135)   
 

 
ภาพประกอบ 1 แหลงระบาดของโรคพยาธิใบไมปอด 

 
 ที่มา: Philip, E.S. P.  (2010).  The Imaging of Tropical Diseases.  (Online).    



2 
 
ปจจุบันประเทศไทยมีการศึกษาและรายงานการคนพบพยาธิใบไมปอดแลว 7 สปชีส  

ไดแก P. westermani, P. macrorchis, P. heterotremus, P. siamensis, P. bangkokensis, P. 
harinasutai (Vajrasthira.  1969: 299-304) และสปชีสที่คนพบลาสุดคือ P. pseudoheterotremus 
(Waikagul.  2007: 1496-1500)    

โรคพยาธิใบไมปอดมีรายงานการพบในผูปวยรายแรกของประเทศไทยโดยนายแพทย
เฉลิม พรหมมาศ ที่อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ (Prommas.  1928: 67-77) หลังจากน้ันไดมี
รายงานการพบพยาธิใบไมปอดในอีกหลายพ้ืนที่ตามมา ในปจจุบันมีรายงานการคนพบพยาธิใบไม
ปอดในประเทศไทยรวมทั้งหมด 23 จังหวัด (Waikagul; & Yoonuan.  2005: 139-148) (ภาพประ 
กอบ 2) โดยมีเพียงหนึ่งสปชีสไดแก P. heterotremus ที่มีรายงานการระบาดในคน (Vanijanonta; 
Bunnag; & Harinasuta.  1984: 1186-1188) 

จากการศึกษาตัวอยางปูน้ําตกบริเวณลําธารใกลน้ําตกตรอกนอง ในจังหวัดจันทบุรี ผูวิจัย
ไดตรวจพบเมตาเซอรคาเรียของพยาธิใบไมปอดที่มีลักษณะแตกตางจากเมตาเซอรคาเรียของพยาธิ
ใบไมปอดที่เคยรายงานกอนหนาน้ีในประเทศไทยคือ ซีสตรูปรางคอนขางกลม มีขนาดใหญ และท่ี
สาํคัญสวนของ excretory bladder มีการแตกแขนงเปนจํานวนมาก จากการท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนควาขอมูลพบวา ลักษณะของเมตาเซอรคาเรียดังกลาวมีความสอดคลองกับพยาธิใบไมปอด  
Paragonimus paishuihoensis ที่ไดเคยมีรายงานการคนพบท่ีมณฑลเสฉวนและมณฑลยูนนาน  
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ
ชีววิทยาระดับโมเลกุลเพ่ือยืนยันสปชีสของพยาธิใบไมปอดที่พบในครั้ง น้ี และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของพยาธิใบไมปอดสปชีสดังกลาวกับสปชีสอ่ืน ๆ ที่พบในประเทศไทย   
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ภาพประกอบ  2  การแพรกระจายของพยาธิใบไมปอดในประเทศไทย 

 
       ที่มา: ดัดแปลงจาก เดชา ศรีสนธิ์; จิตรา ไวคกุล; และ สน่ัน แยมพุฒ.  (2540).  พยาธิใบไม
ปอด.  หนา 67. 

 
 
 

1. อยุธยา 
2. สระบุรี 
3. นครนายก 
4. ปราจีนบุรี 
5. จันทบุรี 
6. เพชรบุรี 
7. ราชบุรี 
8. กาญจนบุรี 
9. เพชรบูรณ 
10. พิษณุโลก 
11. ตาก 
12. แมฮองสอน 
13. ลําพูน 
14. เชียงราย 
15. นาน 
16. เลย 
17. อุดรธานี 
18. หนองคาย 
19. สกลนคร 
20. ขอนแกน 
21. รอยเอ็ด 
22. ชุมพร 
23. สุราษฏรธานี 
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ความมุงหมายของงานวิจัย 
 1.  เพ่ือยืนยันสปชีสของพยาธิใบไมปอด (P. paishuihoensis) ที่ตรวจพบจากปูน้ําตกใน
จังหวัดจันทบุรี โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขอมูลที่ไดจากการศึกษาทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุล 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของ P. paishuihoensis กับพยาธิใบไมปอด 
สปชีสอ่ืน ๆ ที่พบในประเทศไทย โดยใชลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 และลําดับนิวคลีโอไทด
บริเวณบางสวนของยีน COI 

  
ความสําคัญของงานวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีจะทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพยาธิใบไม
ปอด P. paishuihoensis ซึ่งเปนการรายงานการพบสปชีสนี้เปนคร้ังแรกในประเทศไทย ขอมูล
เก่ียวกับปูซึ่งเปนโฮสตกึ่งกลางตัวที่สอง (second intermediate host) และทําใหทราบถึงความ 
สัมพันธเชิงวิวัฒนาการของพยาธิใบไมปอดสปชีสนี้กับพยาธิใบไมปอดสปชีสอ่ืน ๆ ที่พบในประเทศ
ไทย ซึ่งสามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาทางดานอนุกรมวิธานของพยาธิใบไมปอดท่ี
พบในประเทศไทยได 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 เก็บปูน้ําตกบริเวณลําธารใกลน้ําตกตรอกนองในอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือแยก 
เมตาเซอรคาเรียของพยาธิใบไมปอด ศึกษารูปรางลักษณะของเมตาเซอรคาเรีย ทําการติดเชื้อใน
สัตวทดลองที่เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 2 ประเภทไดแก หนู (Wistar) และแมว (Japanese cat)  
และศึกษาทางชีววิทยาระดับโมเลกุลโดยนําเมตาเซอรคาเรียมาสกัด DNA เพ่ิมปริมาณ DNA 
บริเวณ ITS2 และบริเวณบางสวนของยีน COI จากน้ันจึงวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดเพ่ือใชยืนยัน 
สปชีสของพยาธิใบไมปอดที่พบและศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาสัณฐานวิทยาของเมตาเซอรคาเรียและการศึกษาดานชีววิทยาระดับโมเลกุล 
โดยใชบริเวณ ITS2 และบางสวนของยีน COI จะสามารถยืนยันสปชีสของพยาธิที่ศึกษาในคร้ังน้ีวา
เปน P. paishuihoensis  ซึ่งเปนการคนพบครั้งแรกในประเทศไทย หลังจากที่กอนหนาน้ีมีการ
รายงานการพบพยาธิสปชีสนี้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเทาน้ัน   
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ลักษณะทางสัณฐานวทิยาของพยาธิใบไมปอด (ดัดแปลงจาก เดชา ศรีสนธิ;์ จิตรา  

ไวคกุล; และ สนั่น แยมพุฒ.  2540) 
 ตัวเต็มวัย 
  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพยาธิใบไมปอดตัวเต็มวัย (ภาพประกอบ 3) จะมีรูปราง
กลมรีคลายรูปไข ผิวนอกบางใสมองเห็นอวัยวะภายใน ลําตัวปกคลุมดวยหนามขนาดเล็ก   
ขณะท่ีมีชีวิตจะมีสีแดงอมนํ้าตาล ขนาดจะขึ้นกับอายุของพยาธิ ชนิดของโฮสต และจํานวนของ
พยาธิที่อยูในโฮสตเดียวกัน โดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร พยาธิใบไมปอดมีทั้งสอง
เพศในตัว (hermaphrodite) มีอวัยวะสําหรับเกาะรอบปาก (oral sucker) อยูปลายสุดดานหัว  
ปากเปดเชื่อมตอกับหลอดอาหาร (esophagus) ที่มีขนาดสั้นกอนจะแยกออกเปนลําไส (cecum)  
สองแขนงซ่ึงยาวและโคงไปมาเปนรูปคลื่น มีปลายตันส้ินสุดที่สวนทายลําตัวตรงบริเวณชองขับถาย
ของเสีย (excretory pore) ที่บริเวณทองประมาณกึ่งกลางลําตัวมีอวัยวะสําหรับเกาะดานทอง
(ventral sucker) และใกล ๆ บริเวณนั้นจะพบรังไข (ovary) ซึ่งมีลักษณะเปนกอนที่แตกเปนแขนง 
รังไขจะตอกับทอนําไข (oviduct) ที่มีขนาดสั้น และเชื่อมตอกับถุงรับอสุจิ (seminal receptacle) 
มดลูก (uterus) มีลักษณะเปนทอกลวง โดยสวนตนจะตอกับถุงรับอสุจิ ทอมดลูกคอนขางสั้นขดอยู
บริเวณกลางลําตัว มีชองปลอยไขออกสูภายนอกลําตัวตรงบริเวณใกลกับขอบลางของอวัยวะสําหรับ
เกาะดานทอง ตอมไขแดง (vitellaria) มีลักษณะเปนเม็ดขนาดเล็กมากมายกระจายอยูสองขางของ
ลําตัว ตั้งแตสวนหัวจรดสวนทายและมีทอแขนงรวบรวมเม็ดอาหาร (vitelline duct) ตอกันเปนทอ
รวมเม็ดอาหาร (common vitelline duct) ซึ่งเปดเชื่อมกับสวนตนของทอมดลูก มีอัณฑะ (testis) 
สองอันที่มีลักษณะแตกออกเปนหลายแขนงพบอยูระหวางกระเพาะขับถายของเสีย (excretory 
bladder) กับลําไส อัณฑะมีทออสุจิ (sperm duct) ที่เชื่อมตอรวมกันตรงบริเวณระหวางรังไขกับ
อวัยวะสําหรับเกาะดานทองและเปนถุงเก็บอสุจิ (seminal vesicle) ซึ่งมีลักษณะเปนทอที่มีกลามเน้ือ
สามารถยืดหยุนขยายขนาดใหญหรือเล็กไดตามปริมาณของอสุจิ ปลายอีกขางหน่ึงจะตอกับทอขับ
อสุจิ (ejaculatory duct) ซึ่งเปดเชื่อมกับสวนปลายของทอมดลูกกอนเปดออกสูภายนอกรางกายทาง
ชองเปดของอวัยวะสืบพันธุ (genital pore) ระบบขับถายประกอบดวยเฟลมเซลล (flame cell) ซึ่ง
ทําหนาที่ดูดซึมของเสียและสงไปยังทอรวบรวมของเสียที่เปดเขาสูกระเพาะขับถายของเสีย ของเสีย
จะถูกขับออกทางชองขับถายของเสีย 
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วงชีวิตของพยาธิใบไมปอด 

 พยาธิใบไมปอด มีการเจริญและเปลี่ยนแปลงรูปรางหลายแบบเปนขั้นเปนตอน
(ภาพประกอบ 8) โดยผานโฮสตอยางนอย 3 ชนิดคือ โฮสตจําเพาะ (definitive host) ไดแก  
คนหรือสัตวเลี้ยงลูกดวยนมซึ่งเปนที่อาศัยของพยาธิในระยะตัวเต็มวัย โฮสตก่ึงกลางตัวที่หน่ึง ไดแก 
หอยนํ้าจืดฝาเดียว (ภาพประกอบ 9) ซึ่งเปนที่อยูอาศัยและแพรขยายพันธุของพยาธิระยะแรกจนถึง
ระยะเซอรคาเรีย และโฮสตก่ึงกลางตัวที่สองคือ สัตวจําพวกปูหรือกุงนํ้าจืด (ภาพประกอบ 10) ซึ่ง
เปนที่อาศัยของพยาธิระยะติดตอเมตาเซอรคาเรีย 
 ตัวเต็มวัยของพยาธิใบไมปอดอยูในถุงซีสตในเนื้อปอดของโฮสตจําเพาะ โดยแตละซีสต
อาจจะมีพยาธิอาศัยอยูตั้งแต 1-6 ตัว แตสวนมากจะพบซีสตละ 2 ตัว ตัวเต็มวัยของพยาธิจะวางไข  
หลังจากน้ันไขจะถูกขับออกมาทางเสมหะหรืออุจจาระ เม่ืออยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
ไมราซิเดียมจะฟกตัวออกจากไขและวายอยูในน้ํา จากน้ันจะไชเขาไปอยูในหอยนํ้าจืดฝาเดียวซึ่ง
เปนโฮสตกึ่งกลางตัวที่หนึ่ง และพัฒนาไปเปนตัวออนระยะสปอรโรซีสต เรเดียและเซอรคาเรีย
ตามลําดับ จากน้ันจึงออกจากหอยเพ่ือไชเขาสูโฮสตก่ึงกลางตัวที่สองไดแก ปูและกุงน้ําจืด และเจริญ
เปนระยะเมตาเซอรคาเรียซ่ึงจะอยูภายในซีสต คนหรือสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่กินเนื้อปูหรือกุงนํ้าจืด
แบบดิบ ๆ ก็จะไดรับซีสตของพยาธิเขาไปในรางกาย ตัวออนจะออกจากซีสตบริเวณลําไสเล็กสวน
ตนและไชทะลุผานผนังลําไสออกมาในชองทอง ผานกะบังลมเขาไปฝงตัวอยูในเน้ือเยื่อของปอด 
(Bunnag; & Harinasuta.  1989: 459-477) 
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ภาพประกอบ 8 วงชีวติของพยาธิใบไมปอด 

 
 ที่มา:  อัจฉริยา รังษิรุจิ.; และคนอ่ืน ๆ.  (2547).  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
พยาธิใบไมปอดที่พบในภาคกลางและภาคใตของประเทศไทย.  วารสารวิจัยวทิยาศาสตร.  3(3): 
198. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.     ไขของพยาธิถูกขับออกทาง  
 เสมหะและทางอุจจาระ  

2.   ไขพัฒนาเปนตัวออน    
      miracidium  ซ่ึงเม่ือฟกออก  
      จากไข สามารถไชเขา         
      โฮสตกึ่งกลางตัวที่หน่ึง   
      ไดแก หอยนํ้าจืด 

3.  Miracidium พัฒนาหลาย 
 ข้ันตอน  จนเปน cercaria 

        เปน sporocyst, redia        
        และ cercaria 

4.      Cercaria ออกจากหอยและไชเขาโฮสตกึ่งกลางตวัที่สองไดแก ปู   
 และกุงนํ้าจืด  และพัฒนาภายใน cyst เปน metacercaria  ซ่ึงเปน 
 ระยะติดตอในคน 

5. คนไดรับ metacercaria  จากการกินปู
หรือกุงที่ไมสุก 

6.    Metacercaria  ออกจาก cyst ใน 
       ลําไสเล็กสวนตน ไชผานผนังลําไส 
       เขาสูชองทอง ผานกะบังลมเขาสูปอด 

7.     Metacercaria พัฒนาเปนตัวเต็มวัย 
       ที่สามารถวางไข 
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ภาพประกอบ 9 ตัวอยางหอยน้ําจืดฝาเดียวที่เปนโฮสตก่ึงกลางตวัที่หนึ่งของพยาธิใบไมปอด 

           ก: Tarebia granifera         ข: Melanoides tuberculata   
           ค: Brotia costula costula    ง: Semisulospira libertina 
 
 
  ที่มา:  
                  ก: ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง.  (2551).  ระบบ
ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรทางทะเล ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา กลุม
ทรัพยากร: สัตวไมมีกระดูกสันหลัง : สัตวกลุมหอย.  (ออนไลน).  
                  ข: Wikipedia.  (2011).  Red-rimmed melania.  (Online).   
                  ค, ง: สมพงษ สิทธิพรหม.  (2544).  ภาพตัวอยางหอยบกและหอยน้ําจืด ในเขต
อุทยานแหงชาติภูพาน.  (ออนไลน).  
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การจําแนกสปชีสของพยาธิใบไมปอดโดยใชลักษณะทางสัณฐานวทิยา 
 การจําแนกสปชีสของพยาธิใบไมปอดสวนใหญอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพยาธิ
ตัวเต็มวัยและเมตาเซอรคาเรีย โดยมีเกณฑดังนี้ (Miyazaki.  1991: 76-146)   
 พยาธิตัวเต็มวัย 
  -  การจัดเรียงของหนามที่ลําตัว (cuticular spine) เปนแบบเด่ียวหรือแบบกลุม 
(ภาพประกอบ 11) 
  -  ลักษณะและขนาดของรังไขและอัณฑะ  
  -  การเปรียบเทียบอัตราสวนของเสนผานศูนยกลางระหวาง oral sucker และ ventral 
sucker 

          ก        ข 
 
ภาพประกอบ 11 การจัดเรียงของหนามบริเวณลําตวัของพยาธิใบไมปอด 
      ก:  หนามจัดเรียงแบบเด่ียว    ข:  หนามจัดเรียงตัวแบบกลุม 
 
 ที่มา: Baker, J.R.; Muller, R.; & Rollinson, D.  (1999).  Paragonimiasis and the 
Genus Paragonimus.  In  Advances in Parasitology.  p. 117.  
 
 พยาธิระยะเมตาเซอรคาเรีย 
  -  รูปรางและลักษณะของซีสต 
  -  จํานวนชั้นและความหนาของผนังซีสต 
  -  สี รูปราง และขนาดของตัวออนในซีสต 
  -  การเปรียบเทียบอัตราสวนของเสนผานศูนยกลางระหวาง oral sucker และ ventral 
sucker 
  -  ความยาวของกระเพาะขบัถายของเสีย 
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พยาธิใบไมปอดสปชีสตาง ๆ ที่มีรายงานการคนพบในประเทศไทย (ดัดแปลงจาก  

เดชา ศรีสนธิ;์ จิตรา ไวคกุล; และ สนั่น แยมพุฒ.  2540) 

 
 1.  Paragonimus  westermani  (Kerbert,  1878) Braun, 1899 
  ลักษณะของตัวเต็มวัย  
   ตัวเต็มวัยของ P. westermani (ภาพประกอบ 12ก) มีรูปรางกลมรีคลายลูกรักบี้  
มีขนาดลําตัวประมาณ 6-9 x 4-5 มิลลิเมตร ผิวลําตัวมีหนามปกคลุมเปนหนามเด่ียว มี oral sucker 
ใหญกวา ventral sucker เล็กนอย อัณฑะแยกออกเปน 5-6 แขนงทอดขนานกับสวนทายของลําตัว  
สวนรังไขแตกแขนงยอยเปน 6 แขนงอยูทางดานบนของอัณฑะตรงกันขามกับมดลูก  
  ลักษณะของเมตาเซอรคาเรีย 
   เมตาเซอรคาเรียของ P. westermani (ภาพประกอบ 12ข) มีรูปรางกลม มีเสน   
ผานศูนยกลางประมาณ 430-450 ไมโครเมตร มีผนังซีสต 2 ชั้น โดยที่ชั้นนอกบาง สวนชั้นในหนา  
ระหวางเปลือกหุมกับตวัออนของพยาธิไมพบชองวาง ที่ลําตัวของพยาธิมองเห็นลําไสเปนทอยาวใส
ขดไปมาอยูสองขางของ excretory bladder ภายในบรรจุของเสียซ่ึงมีลักษณะเปนเม็ด granules  
สี ขาว แตจากรูปถายจะมองเห็นเม็ด granules เปนสีดํา 
 

 
ภาพประกอบ 12 สัณฐานวทิยาของพยาธิใบไมปอด P. westermani  
       ก:  ตัวเต็มวัย      ข: เมตาเซอรคาเรีย  
 

 
 

 

                                         ก              ข 
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 2.  Paragonimus  macrorchis  (Chen,  1962)  
  ลักษณะของตัวเต็มวัย 
   ตัวเต็มวัยของ P. macrorchis (ภาพประกอบ 13ก) มีขนาดลําตัวยาว 15-19
มิลลิเมตร และกวาง 6-10 มิลลิเมตร oral sucker มีขนาดเทากับ ventral sucker ผิวลําตัวปกคลุม
ดวยหนามเด่ียวกระจายกันอยูหางๆ รังไขแตกแขนงโดยละเอียด สวนอัณฑะมีขนาดใหญกวา 
รังไขและแตกแขนงยอยมากเชนเดียวกัน  
  ลักษณะของเมตาเซอรคาเรีย 
   เมตาเซอรคาเรียของ P. macrorchis (ภาพประกอบ 13ข) มีรูปรางกลม  
ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 440–500 ไมโครเมตร มีผนังซีสต 2 ชั้น แตทั้งชั้นนอกและชั้นใน
จะบางและขาดงาย ลําตัวเหยียดไมเต็มชองวางภายในเปลือกหุม ventral sucker มีขนาดใหญกวา 
oral sucker   
 

            
        ก                       ข 

 
ภาพประกอบ 13 สัณฐานวทิยาของพยาธิใบไมปอด P. macrorchis   
       ก:  ตัวเต็มวัย      ข: เมตาเซอรคาเรีย  
        
       ที่มา: เดชา ศรีสนธิ์; จิตรา ไวคกุล;  และ สน่ัน แยมพุฒ.  (2540).   พยาธิใบไมปอด. หนา 
74. 
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 4.  Paragonimus  siamensis (Miyazaki  and  Wykoff,  1965) 
  ลักษณะของตัวเต็มวัย 
   ตัวเต็มวัยของ P. siamensis (ภาพประกอบ 15ก) มีขนาดลําตัวยาว 7-10 
มิลลิเมตร และกวาง 4-5 มิลลิเมตร รังไขแตกเปน 6 แขนง สวนอัณฑะแตกเปน 5-6 แขนง หนามที่
ผิวลําตัวเรียงเปนกลุม โดยมีหนามเล็ก ๆ 3-5 อันตอกลุม พยาธิใบไมปอดสปชีสนี้มีลักษณะของ 
ตัวเต็มวัยคลายคลึงกับพยาธิใบไมปอด P. westermani แตแตกตางกันตรงหนามที่บริเวณผิวลําตัว 
  ลักษณะของเมตาเซอรคาเรีย 
   เมตาเซอรคาเรียของ P. siamensis (ภาพประกอบ 15ข) มีรูปรางกลมรีคลาย 
รูปไข มีผนังซีสต 2 ชั้น โดยชั้นนอกจะบางและขาดไดงาย ในขณะที่ช้ันในจะแข็งแรงและยืดหยุน
กวา ขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของผนังซีสตดานในคือ 480 x 340 ไมโครเมตร ลําตัวไมงอ และ
มีชองวางภายในเปลือกหุม  
 

   ก     ข 
 
ภาพประกอบ 15 สัณฐานวทิยาของพยาธิใบไมปอด P. siamensis 
       ก:  ตัวเต็มวัย      ข: เมตาเซอรคาเรีย  
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 5.  Paragonimus bangkokensis (Miyazaki and Vajrasthira, 1967) 
  ลักษณะของตัวเต็มวัย 
   ตัวเต็มวัยของ P. bangkokensis (ภาพประกอบ 16ก) มีขนาดลําตัวประมาณ   
6-13 x 3-5 มิลลิเมตร ขนาดของ oral sucker เล็กกวา ventral sucker เล็กนอย รังไขแตกแขนงยอย
มากมาย อัณฑะแตกแขนงสั้น ๆ จํานวน 5-6 แขนงและมีขนาดใกลเคียงกับขนาดของรังไข บริเวณ
ผนังลําตัวปกคลุมดวยกลุมของหนามเล็ก ๆ กลุมละ 3-5 อัน 
  ลักษณะของเมตาเซอรคาเรีย 
   เมตาเซอรคาเรียของ P. bangkokensis (ภาพประกอบ 16ข) มีลักษณะกลมและมี
เสนผานศูนยกลางประมาณ 350-475 ไมโครเมตร มีผนังซีสต 2 ชั้น โดยท่ีผนังซีสตชั้นนอกบาง 
และเปราะงายกวาผนังชั้นใน เสนผานศูนยกลางของผนังซีสตชั้นในเฉลี่ย 435 x 398 ไมโครเมตร 
ลําตัวงอคลายรูปตัวซี (C) มีจุดสีแดงชมพูกระจายอยูทั่วลําตัวและพบชองวางภายในซีสต   

 

                                                        ก             ข 
 
ภาพประกอบ 16 สัณฐานวทิยาของพยาธิใบไมปอด P. bangkokensis 
       ก:  ตัวเต็มวัย              ข: เมตาเซอรคาเรีย  
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 6.  Paragonimus  harinasutai (Miyazaki and Vajrasthira, 1968) 
  ลักษณะของตัวเต็มวัย 
   ตัวเต็มวัยของ P. harinasutai (ภาพประกอบ 17ก) มีขนาดลําตัวยาวประมาณ   
7-9 มิลลิเมตร และกวาง 3-4 มิลลิเมตร ventral sucker มีขนาดใหญกวา oral sucker เพียงเล็กนอย 
รังไขแตกเปนแขนงยอย แตมองเห็นแขนงไมชัดเจนเน่ืองจากแตละแขนงจะสั้น สวนอัณฑะแตกเปน
แขนงกลม ๆ จํานวน 5-6 แขนงและมีขนาดใกลเคียงกับรังไข ลําตัวปกคลุมดวยหนามเด่ียว........ 
   ลักษณะของเมตาเซอรคาเรีย 
   เมตาเซอรคาเรียของ P. harinasutai (ภาพประกอบ 17ข) มีรูปรางกลมใหญ  
ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 500-650 ไมโครเมตร ผนังซีสตมี 2 ชั้น โดยชั้นนอกจะเปราะขาด
งายกวาชั้นใน เสนผานศูนยกลางโดยเฉลี่ยของผนังซีสตชั้นในคือ 601 x 579 ไมโครเมตร มีชองวาง  
ภายในเปลือกหุมเล็กนอย ตัวพยาธิจะไมงอและมีสีแดงอมชมพู  
 

            ก    ข 
 
ภาพประกอบ 17 สัณฐานวทิยาของพยาธิใบไมปอด P.  harinasutai   
       ก:  ตัวเต็มวัย                      ข: เมตาเซอรคาเรีย  
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 7.  Paragonimus  pseudoheterotremus  (Waikagul, 2007) 
  พยาธิใบไมปอดสปชีสนี้เพ่ิงถูกคนพบในป ค.ศ. 2007 โดย Waikakul พบตัวออนระยะ
เมตาเซอรคาเรียในปู Larnaudia larnaudii ในจังหวัดกาญจนบุรี และไดตัวเต็มวัยจากการทําให
พยาธิติดเชื้อในแมว 
  ลักษณะของตัวเต็มวัย 
   ตัวเต็มวัยของ P. pseudoheterotremus (ภาพประกอบ 18ก) มีลักษณะรูปราง
คลายกับ P. heterotremus แตมีขนาดเล็กกวา ลําตัวแบน มีขนาดประมาณ 10.3 x 5.6  มิลลิเมตร 
oral sucker มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 570 ไมโครเมตร สวน ventral sucker มีขนาดเล็กกวาคือ 
มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 480 ไมโครเมตร อัณฑะแตกแขนง 5 แขนงโดยจะแตกแขนงละเอียด
นอยกวารังไข ผิวลําตัวถูกปกคลุมดวยหนามแบบเด่ียวซ่ึงจะคลายกับลักษณะหนามของ  
P. heterotremus แตขนาดของหนามจะใหญกวา  
  ลักษณะของเมตาเซอรคาเรีย 
   เมตาเซอรคาเรียของ P. pseudoheterotremus (ภาพประกอบ 18ข) มีรูปรางกลม 
ขนาดเล็ก มีเสนผานศูนยกลาง 180-204 ไมโครเมตร ซึ่งเล็กกวาขนาดของเมตาเซอรคาเรียของ  
P.  heterotremus  มีผนังซีสตสองชั้น ผนังชั้นในหนากวาผนังชั้นนอก  

 
 
ภาพประกอบ 18 สัณฐานวทิยาของพยาธิใบไมปอด P. pseudoheterotremus 
       ก:  ตัวเต็มวัย                               ข: เมตาเซอรคาเรีย 
 
       ที่มา: Waikagul, J.  (2007).  A New Species of Paragonimus (Trematoda:  
Troglotrematidae) from a Cat Infected with Metacercariae from Mountain Crabs Larnaudia 
larnaudii.  Journal of Parasitology.  93(6): 1497.   

 

ก                ข 
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การศึกษาทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 
 การระบุความแตกตางและการจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งของสัตวไมมี
กระดูกสันหลังจําพวกหนอนตัวแบน (tremotode) การใชวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาเพียงอยางเดียวอาจใหผลที่ไมแมนยํา ทั้งน้ีเนื่องจากลักษณะภายนอกที่เห็นเดนชัดอาจมี
คอนขางนอย ดังน้ันในปจจุบันจึงนําวิธีการศึกษาในระดับโมเลกุลมาชวยยืนยันการจัดหมวดหมูของ
สิ่งมีชีวิตใหถูกตองและแมนยํามากยิ่งขึ้น 
 การศึกษาทางชีววิทยาระดับโมเลกุลมีความกาวหนาอยางมากและสามารถนํามาประยุกต 
ใชไดอยางแพรหลาย ในการศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ (phylogenetic relationship) ของ
พยาธิใบไมปอดนั้น นิยมใชเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) ซึ่งเปนวิธีการเพ่ิมปริมาณ  
DNA ในบริเวณที่ตองการใหมีจํานวนมากขึ้นหลายเทาในหลอดทดลองรวมกับเทคนิคการหาลําดับ 
นิวคลีโอไทด (DNA sequencing) ของ PCR product ในปจจุบันการศึกษาความสัมพันธเชิง
วิวัฒนาการของพยาธิใบไมปอดในระดับโมเลกุลโดยสวนใหญอาศัยการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด
ของ nuclear ribosomal DNA (nrDNA) บริเวณ internal transcribed spacer (ITS) และยีนที่
กําหนดการสรางโปรตีนตาง ๆ เชน cytochrome c oxidase subunit I (COI) ในไมโทคอนเดรีย 
 Nuclear ribosomal DNA คือบริเวณที่จะถอดรหัสไปเปน rRNA และเปนบริเวณที่นิยม
นํามาประยุกตใชเพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ nrDNA ที่พบในยูคาริโอต (ภาพประกอบ
19) ประกอบดวยยีนที่มีหนวยซํ้าประมาณ 5,000 ซ้ํา โดยแตละหนวยซ้ํามีสวนที่เปนยีน (coding 
region) ไดแก 18S, 5.8S และ 28S rDNA และสวนที่ไมไดเปนยีน (non-coding region) ไดแก 
บริเวณ ITS1 ซึ่งอยูระหวางยีน 18S และ 5.8S rDNA และบริเวณ ITS2 ซึ่งอยูระหวางยีน 5.8S และ 
28S rDNA โดยจะมีเอนไซม RNA polymerase I ซึ่งทําหนาที่ถอดรหัสกลุมยีนขางตนใหได  
pre-rRNA ขนาด 45S ตอจากน้ันในขั้นตอน rRNA processing จะมีการตัดบริเวณ ITS1 และ ITS2 
ออก ทําใหได mature rRNA 3 ขนาด คือ 18S, 5.8S และ 28S โดยที่ 18S rRNA จะรวมกับโปรตีน
ประมาณ 30 ชนิดกลายเปน 40S (small ribosomal subunit) สวน 5.8S, 28S และ 5S rRNA  
เม่ือรวมกับโปรตีนประมาณ 50 ชนิด จะได 60S (large ribosomal subunit) ในที่สุด 40S และ 60S 
ribosomal subunit จะประกอบเปน 80S ribosome (Gerbi.  1985) 
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ในการศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของพยาธิใบไมปอด คือ COI ซึ่งกําหนดการสังเคราะห  
cytochrome c oxidase subunit I 
 

 
ภาพประกอบ 20 แผนที่จีโนมของไมโทคอนเดรียของ P.  westermani filipinus   
 
        ที่มา:  Sato, Y.; et al.  (2003).  Phylogenetic Status of a Lung Fluke in the 
Philippines Based on Mitochondrial Genome. Japanese Journal of Tropical Medicine and 
Hygiene.  31: 2.  
 
 
การศึกษาโดยใชลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 และบางสวนของยีน COI ในพยาธิใบไม
ปอด 
 แบลร และคนอ่ืน ๆ (Blair; et al.  1997: 411-417) ไดศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ 
ITS2 ของพยาธิใบไมปอดสปชีสตาง ๆ และนํามาสราง phylogenetic tree เพ่ือศึกษาความสัมพันธ
เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล โดยผลการศึกษาพบวาสามารถแบงพยาธิใบไมปอดเปนสองกลุม 
คือ  กลุมที่หน่ึงประกอบดวย P. westermani ที่มาจากไตหวนั ญี่ปุน ฟลิปปนส และมาเลเซีย และ
กลุมที่สองประกอบดวย P. skrjabini จากสาธารณรัฐประชาชนจีน P. ohirai และ P. miyazakii  ซึ่ง
มาจากประเทศญ่ีปุน โดยในกลุมแรกไดแบงออกเปนสองกลุมยอยคือ กลุมยอยที่ 1 ประกอบดวย  
P. westermani ที่มาจากประเทศไตหวันและประเทศญี่ปุน สวนกลุมยอยที่ 2 ประกอบดวย  
P. westermani จากประเทศฟลิปปนสและมาเลเซีย นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด
บริเวณบางสวนของยีน COI และผลการทดลองที่ไดก็สนับสนุนขอมูลของ ITS2 ดวย 
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. แบลร และคนอ่ืนๆ (Blair; et al.  1998: 643-647) ศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ
ระหวางสปชีสของพยาธิใบไมปอดที่พบในประเทศไทยและที่อ่ืน ๆ พบวา phylogenetic tree ที่ได 
แสดงใหเห็นวาพยาธิใบไมปอดมีการแยกออกเปน 2 กลุมอยางชัดเจน โดยกลุมแรกประกอบดวย 
P. westermani และ P. siamensis สวนกลุมที่สอง ประกอบดวยพยาธิใบไมปอดสปชีสอ่ืน ๆ ที่พบ
ในทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา 
 นอกจากนี้ยังมีการนําลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 และบางสวนของยีน COI เพ่ือใช
ศึกษาการจัดกลุมและความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของพยาธิใบไมปอดสปชีสตาง ๆ ซึ่งมีการ
แพรกระจายทางภูมิศาสตรที่แตกตางกัน เชน การศึกษาตัวอยางจากภาคกลางและภาคใตของ
ประเทศไทย (อัจฉริยา รังษิรุจิ; และคนอ่ืน ๆ.  2547: 195-206) จากประเทศอินเดีย (Tandon; et 
al.  2007: 21-28) และจากประเทศเวียดนาม (Doanh; et al.  2009a: 1149-1155) เปนตน ซึ่งผลท่ี
ไดใกลเคียงกับผลการศึกษาของแบลร และคนอ่ืน ๆ (Blair, et al.  1998: 643-647) ที่มีรายงานกอน
หนาน้ี 
 ในป ค.ศ. 2008 เทียนคํา และ ไวคกุล (Thaenkham; & Waikagul.  2008: 217-221) ได
ศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 และบางสวนของยีน COI เพ่ือยืนยันการคนพบพยาธิใบไม
ปอดสปชีสใหม คือ P. pseudoheterotremus ในประเทศไทยซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดกับ 
P. heterotremus แตจากการศึกษาทางชีววิทยาระดับโมเลกุลโดยใชยีนบริเวณ ITS2 และบางสวน
ของยีน COI ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวา P. pseudoheterotremus นั้นเปนเพียง sister 
species ของ P. heterotremus   
 ในป ค.ศ. 2009 โดแอน และคนอ่ืน ๆ (Doanh; et al.  2009b: 429-439) ไดศึกษา
ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการระหวางพยาธิใบไมปอดสปชีส P. bangkokensis และ P. harinasutai 
ที่พบในประเทศเวียดนาม  โดยใชลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 และบางสวนของยีน COI และ
สามารถสรุปไดวา พยาธิใบไมปอดทั้งสองสปชีสจัดอยูในกลุมเดียวกัน ซึ่งลาสุดนาวะ และ โดแอน 
(Nawa; & Doanh.  2009: 87-96) ไดใชขอมูลในระดับโมเลกุลพิสูจนแลววา P. bangkokensis และ  
P. harinasutai จัดเปน species complex 
 

งานวิจัยเก่ียวกับ  P.  paishuihoensis ในประเทศจีน  
 ในป ค.ศ. 1965  ฉาว และ ชุง (Ts' ao.; & Chung.  1965: 252-255) ไดรายงานการ
คนพบพยาธิใบไมปอดคือ P. paishuihoensis เปนครั้งแรกที่เมือง Pengxian ในมณฑลเสฉวน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเก็บรวบรวมเมตาเซอรคาเรียไดจากปูหิน Potamon denticulatus และ
ทําการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของซีสตในระยะเมตาเซอรคาเรีย ลักษณะของตัวออนที่
ออกมาจากซีสต และลกัษณะของตัวเต็มวัย ผลการศึกษาพอสรุปไดดังน้ี ลักษณะของพยาธิในระยะ
เมตาเซอรคาเรีย ซีสตมีขนาดใหญ รูปรางกลมรี มีขนาดประมาณ 617.0 x 552.8 ไมโครเมตร  
มีผนังซีสต 2 ชั้น ผนังซีสตชั้นนอกมีความหนาไมสมํ่าเสมอเฉลี่ยประมาณ  9.6 ไมโครเมตร  และมัก
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หลุดขาดไดงาย สวนผนังซีสตชั้นในจะบางกวาคือหนาประมาณ 4.2 ไมโครเมตร มีลักษณะใสและ
เหนียว มีชองวางระหวางผนังซีสตชั้นในกับตัวออนของพยาธิ นอกจากน้ีตัวออนของพยาธิที่อยูใน 
ซีสตมี excretory bladder ที่แตกแขนงเปนจํานวนมาก (มากกวา 10 แขนง) เรียกรูปรางของ 
excretory bladder ที่แตกแขนงแบบนี้วา dendritic shape ซึ่งเปนแขนงสีน้ําตาลเขม ลักษณะ
ดังกลาวถือเปนลักษณะพิเศษที่ใชเปนเกณฑในการจําแนกพยาธิใบไมปอดสปชีสนี้ได ลักษณะของ
พยาธิในระยะเมตาเซอรคาเรียที่ออกจากซีสต (excysted metacercaria) วัดขนาดไดประมาณ 
1212.4 x 462.3 ไมโครเมตร ภายในลําตัวจะเห็น dendritic excretory bladder ไดชัดเจน ผิวลําตัว
ถูกปกคลุมดวยหนามแบบเด่ียว oral sucker มีขนาดประมาณ 122.3 x 117.4 ไมโครเมตร ventral 
sucker มีขนาดประมาณ 163.0 x 157.2 ไมโครเมตร ในการศึกษาระยะตัวเต็มวัยของพยาธิสปชีสนี้ 
ผูวิจัยไดทําการทดลองโดยทําใหเกิดการติดเชื้อพยาธิในแมวโดยวิธีการกินเมตาเซอรคาเรีย  
แมวตัวแรกตายหลังจากการทดลองได 62 วัน และเมื่อผาพิสูจนแมวตัวดังกลาวไดพบพยาธิระยะ 
immature 1 ตัว มีขนาด 10.5 x 3.0 มิลลิเมตร สวนแมวตัวที่เหลือไดตรวจหาไขพยาธิแตไมพบ  
เม่ือผาพิสูจนก็ไมพบพยาธิในระยะตัวเต็มวัยพบเพียงพยาธิระยะ immature จํานวน 1 ตัว สําหรับ
การศึกษาวงชีวิตของพยาธิใบไมปอด P.  paishuihoensis จากขอมูลที่ไดจากการทดลองน้ีผูวิจัยได
สรุปวา โฮสตกึ่งกลางตัวที่หน่ึงคาดวานาจะเปนหอย Tricula สวนโฮสตก่ึงกลางตัวที่สองคือ ปูหิน 
Potamon  denticulatus และสรุปวาแมวอาจจะเปนโฮสตที่ไมเหมาะสมสําหรับการเจริญเปนตัวเต็ม
วัยของพยาธิใบไมปอดสปชีสนี้ 
 ในป ค.ศ. 2002 หวาง และคนอ่ืน ๆ (Wang; et al.  2002: 62-64) ไดรายงานการคนพบ 
เมตาเซอรคาเรียของพยาธิใบไมปอด P. paishuihoensis จากปูน้ําจืด Potamon chinghungense  
ซึ่งเก็บไดจากเมือง Mengla ในมณฑลยูนนาน จากการศึกษาพบวา นอกจากปูสปชีสดังกลาวน้ีจะ
พบเมตาเซอรคาเรียของ P. paishuihoensis แลว ยังตรวจพบเมตาเซอรคาเรียของพยาธิใบไมปอด
อีกสปชีสหนึ่งคือ P. macrorchis และจากการเปรียบเทียบลักษณะเมตาเซอรคาเรียของทั้งสอง 
สปชีส พบวามีความคลายกันหลายประการ เชน ขนาดของเมตาเซอรคาเรีย จํานวนของผนังซีสต 
การมีชองวางระหวางผนังซีสตชั้นนอกกับผนังซีสตชั้นในกวาง ความหนาของผนังซีสตชั้นนอกและ
ผนังซีสตชั้นใน แตอยางไรก็ตามยังคงมีความแตกตางที่สามารถนํามาใชเปนเกณฑในการจําแนก
สองสปชีสนี้ไดคือ P. paishuihoensis มี excretory bladder ที่แตกแขนงเปนจํานวนมากอยูภายใน
ลําตัว  ในขณะที่ P. macrorchis ไมมีลักษณะดังกลาว และจากการเปรียบเทียบลักษณะเมตาเซอร
คาเรียของ P. paishuihoensis ที่มาจากมณฑลเสฉวนกับที่มาจากมณฑลยูนนาน พบวามีลักษณะ
ดังตอไปน้ีเหมือนกัน ขนาดและรูปรางของซีสต จํานวนชั้นของผนังซีสต ลักษณะ dendritic 
excretory bladder แตก็มีความแตกตางของความหนาของผนังซีสตชั้นในคือ ตัวอยางพยาธิ  
 P. paishuihoensis ที่นํามาจากมณฑลยูนนานมีความหนาของผนังซีสตชั้นในประมาณ 12.5 
ไมโครเมตร สวนตัวอยางที่มาจากมณฑลเสฉวนมีความหนาของผนังซีสตชั้นในประมาณ 4.2 
ไมโครเมตร แตอยางไรก็ตามยังคงถือวาตัวอยางที่ เก็บไดมาจากทั้งสองบริเวณยังคงเปน 
สปชีสเดียวกัน  
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 

 
อุปกรณและสารเคมี 
 

1. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 
-  เคร่ืองเพ่ิมปริมาณ DNA  
-  เคร่ืองบดเน้ือ  
-  เคร่ืองผสมสารโดยใชแมเหล็กไฟฟา  
-  เคร่ืองนึ่งฆาเชื้อ  
-  เคร่ืองปนเหวี่ยง   
-  เคร่ืองชั่งสาร  
-  กลองสเตอริโอ  
-  กลองจุลทรรศนพรอมอุปกรณถายภาพ   
-  ตูเย็น 4°C และ -20°C  
-  เข็มเขี่ย  
-  กระจก (ขนาด 8 x 10 มิลลิเมตร)  
-  บีกเกอร  
-  กระชอนสําหรับกรอง  
-  กรงสําหรับเลี้ยงหนู  
-  หลอดไมโครเซนทริฟวจ ขนาด 0.2 และ 1.5 มิลลิลิตร 
-  หลอดเซนทริฟวจขนาด 50 มิลลิลิตร 
-  แผนสไลดพรอมกระจกปดสไลด 
-  ชุดอุปกรณการทําเจลอิเล็กโทรโฟลิซิส 
-  อางนํ้าปรับอุณหภูมิ 
-  ไมโครปเปต  
-  เคร่ืองกําเนิดแสงอัลตราไวโอเล็ต 
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2. สารเคมี 
  สารเคมีที่ใชในการทดลอง แสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 สารเคมีที่ใชในการทดลอง 
 

 
 
 
 
 

สารเคมี บริษัท 

2-Log DNA Ladder BioLabs 
6x Gel loading dye Bioline 
10x z-Taq buffer Takara 
Absolute ethanol Merck 
Agarose 
Boric acid 
Canada balsam 
Carmine 

GibcoBRL 
Promega 
Merck 
Fluka 

DNeasy® Tissue Kit Qiagen 
dNTP mixture Takara 
Ethanol Merck 
Ether J.T. Baker 
Ethidium bromide 
Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) 

BIO-RAD 
Promega 

Formalin 
Hydrochloric acid (HCl) (concentrated) 

Carlo Erba 
Merck 

Nuclease-free water GibcoBRL 
Pepsin Nacalai tesque 
Proteinase K Qiagen 
QIAquick® PCR Purification Kit Qiagen 
RNase A Qiagen 
Sodium acetate Carlo Erba 
Sodium chloride (NaCl) Univar 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

สารเคมี                บริษัท 

Sodium dodecyl sulfate (SDS) 
Sodium tetraborate 
Tris base 

             Promega 
             Carlo Erba 
             Promega 

z-taq DNA polymerase              Takara 

 
 

วิธีการทดลอง 
 1.  การเก็บตัวอยางปูนํ้าจืดและการตรวจสอบสปชีส  
  ในการศึกษาครั้งน้ีไดเก็บตัวอยางปูน้ําตกจากบริเวณลําธารใกลน้ําตกตรอกนอง 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ชวงเวลาที่เก็บตัวอยางคือเดือนมิถุนายนและธันวาคม พ.ศ. 2553 สปชีส
ของปูจะไดรับการตรวจสอบและยืนยันโดย Dr. Masatsune Takeda ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย 
Teikyo Heisei ประเทศญ่ีปุน 
  
 2.  การตรวจหาเมตาเซอรคาเรียและการตรวจสอบสปชีสเบื้องตน 
  การตรวจหาเมตาเซอรคาเรียทําได 2 วิธีคือ 
  2.1  วิธีใชกระจก 2 แผนกด (ตรวจอวัยวะภายในและเหงือก) 
   2.1.1.  นําปูที่จะทําการตรวจมาวัดขนาดและแยกเพศผูกับเพศเมีย 
   2.1.2.   ฉีกกระดองปูออกแลวนําสวนของอวัยวะภายในทั้งหมดวางบนแผน
กระจกใชปากคีบเขี่ยใหกระจายออก หยด 0.9% NaCl แลวนํากระจกอีกแผนกดทับ 
   2.1.3. วางสวนที่เปนเหงือก (gill) ลงบนแผนกระจก หยด 0.9% NaCl แลวปด
ทับดวยกระจกอีกหน่ึงแผน 
   2.1.4. นําสวนของอวัยวะภายในทั้งหมดและเหงือกที่เตรียมไดจากขั้นตอน
ขางตนไปตรวจดวยกลองสเตอริโอโดยใชกําลังขยาย 8 เทา 
   2.1.5. เก็บรวบรวมและลางเมตาเซอรคาเรียดวย 0.9% NaCl กอนนําไปเก็บ
รักษาไวที่อุณหภูมิ 4oC 
  2.2   วิธีปนและตกตะกอน (ตรวจกลามเน้ือ) 
   2.2.1. นําปูที่ตองการตรวจมาฉีกกระดองออกแลวนําสวนกลามเนื้อใสเครื่องบด
และบดใหละเอียด 
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   2.2.2. เติมเอนไซม pepsin (pepsin 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ใน 0.1 N HCl)  
จากน้ันนําไปคนโดยตั้งบนเครื่องผสมสารโดยใชแมเหล็กไฟฟา ที่อุณหภูมิ 37oC เปนเวลา 1-2 
ชั่วโมง 
   2.2.3.  นําสวนผสมดังกลาวมากรองผานกระชอนเพื่อแยกสวนกระดองปูออก  
จากน้ันจึงนําสวนที่ผานการกรองแลวมากรองอีกครั้งดวยกระชอนท่ีมีความกวางของชองตะแกรง 
500, 300 และ 150 ไมโครเมตรตามลําดับ จากน้ันตั้งทิ้งไวใหตกตะกอน เทน้ําดานบนทิ้งและเติม 
0.9% NaCl ลงไปใหม ทําซํ้าประมาณ  5-6 คร้ัง หรือจนกวาของเหลวที่อยูดานบนจะใส 
   2.2.4. เทของเหลวดานบนทิ้งและนําตะกอนที่เหลือมาตรวจหาเมตาเซอรคาเรีย 
ภายใตกลองสเตอริโอ และถายรูปเมตาเซอรคาเรียกอนจะเก็บรวบรวมไวที่อุณหภูมิ 4oC 
 
 3.  การทดลองทําใหสัตวเลี้ยงลูกดวยนมติดพยาธิ  
  3.1  การทําใหสัตวทดลองติดเชื้อพยาธิ P. paishuihoensis    
   เน่ืองจากในวงชีวิตของพยาธิใบไมปอดมีสัตวเลี้ยงลูกดวยนมเปนโฮสตจําเพาะ 
และ เพ่ือใหไดตัวเต็มวัยของพยาธิใบไมปอดจึงมีการทดลองทําใหสัตวเลี้ยงลูกดวยนมติดพยาธิโดย
วิธีการดังน้ี  นําเมตาเซอรคาเรียที่ไดมาฉีดใหกับสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่ปราศจากเชื้อจําเพาะ 
(specific  pathogen free) 2 ประเภทไดแก หนู (Wistar rat) เพศเมียอายุ 5 สัปดาห จํานวน 2 ตัว 
และแมว (Japanese  cat) เพศเมีย อายุ 2 ป จํานวน 1 ตัว โดยฉีดเขาทางชองทองประมาณตัวละ 
20 ซีสต เลี้ยงหนูและแมวเปนเวลา 8 สัปดาห เม่ือครบกําหนดแลวจึงนําอุจจาระมาตรวจหาไขของ
พยาธิและทําการผาพิสูจนเพ่ือตรวจหาตัวเต็มวัยของพยาธิใบไมปอด  นําพยาธิใบไมปอดที่ไดมาทํา
สไลดถาวรเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ในการทดลองนี้การเลี้ยงหนูไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสัตวทดลองคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สวนการเลี้ยงแมว 
ที่ประเทศญ่ีปุนไดรับการอนุญาตจาก National Institute of Infectious Diseases   
  3.2  วิธีการตรวจหาไขพยาธิจากอุจจาระ  
   3.2.1. เก็บรวบรวมอุจจาระของสัตวทดลองนํามาแชน้ําทิ้งไว 1 คืน 
   3.2.2. เติม 10% formalin ใหทวม จากน้ันนํามากรองดวยผาขาวบาง 
   3.2.3. นําสวนของเหลวที่ผานการกรองใสหลอดเซนทริฟวจขนาด 15 มิลลิลิตร  
นําไปปนเหวี่ยง หลังจากนั้นดูดของเหลวสวนบนทิ้งและเติม 10% formalin ลงไป 4/5 สวนของ
หลอด เติม ether ลงไป 1/5 สวน เขยาใหเขากันและนําไปปนเหวี่ยงโดยการปนเหวี่ยงแตละครั้งใช
ความเร็ว 1,545 xg เปนเวลา 15 นาที 
   3.2.4. เทนํ้าและตะกอนที่ลอยอยูดานบนทิ้งไป เหลือไวเฉพาะตะกอนที่อยู
บริเวณกนหลอด จากน้ันจึงนําตะกอนดังกลาวมาตรวจหาไขของพยาธิภายใตกลองจุลทรรศน   
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  3.3  วิธีการตรวจหาตัวเต็มวัยของ P. paishuihoensis      
   3.3.1. ผาหนูเพ่ือตรวจหาพยาธิใบไมปอด โดยจะทําการตรวจอวัยวะภายใน 
ไดแก ปอดและตับ บริเวณโพรงเยื่อบุปอด (pleural cavity) กะบังลม (diaphragm) และกลามเน้ือ 
โดยตัวเต็มวัยของพยาธิใบไมปอดมักจะพบจับคูอยูดวยกันในถุงหุมภายในเน้ือปอด สวนอวัยวะอ่ืน 
ๆ หรอืบริเวณกลามเน้ือมักจะพบพยาธิในระยะ larva หรือ immature  
   3.3.2. เม่ือนําพยาธิออกจากถุงหุมแลว จะนํามาทําความสะอาดดวย 0.9% NaCl  
กอนจะนําไปศึกษาในขั้นตอนตอไป 
 
 4.  การศึกษาดานสัณฐานวิทยาของ P. paishuihoensis    
      โครงสรางตาง ๆ และอวัยวะภายในของพยาธิศึกษาไดโดยการทํา whole mount ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ 
  4.1  ข้ันตอนการ  fixation  
    ลางทําความสะอาดพยาธิโดยใช 0.9% NaCl จากน้ันวางบนสไลด และนําสไลด
อีกแผนมาวางทับลงไป โดยใชแผนกระดาษมาวางสอดไวระหวางแผนสไลดทั้งสอง นําเสนยางวงมา
รัดแผนสไลดทั้งสองใหติดกัน กอนนําไปแชใน 70% ethanol ทิ้งไว 1 คืน 
  4.2  ข้ันตอน staining  และ  mounting 
    หลังจากแชพยาธิไวใน 70% ethanol เปนเวลา 1 คืน แกะพยาธิออกจากแผน
สไลดและนําไปแชใน Borax Carmine (2% carmine (w/v), 4% sodium tetraborate (w/v)) ทิ้งไว 1 
คืน หลังจากนั้นจึงลางสีสวนเกินออกโดยใช acid alcohol (1% conc. HCl ใน 70% ethanol) 
จนกระทั่งสังเกตเห็นตัวของพยาธิมีสีชมพูออน จึงนํามาลางใน 70% ethanol เพ่ือเอากรดออก และ
ดึงนํ้าออกจากเซลลโดยแชตัวอยางพยาธิใน 80% ethanol, 90% ethanol, absolute ethanol และ 
xylene ตามลําดับ โดยแตละขั้นตอนจะแชทิ้งไว 3 ชั่วโมง และใช Canada balsam เพ่ือยึดตรึงตัว
พยาธิไวใหอยูกับที่  
 
 5.  การศกึษาดานชีววิทยาระดับโมเลกุล 

5.1  การสกัด DNA 
    การสกัด DNA จากตัวอยางเมตาเซอรคาเรียและตัวเต็มวัยของพยาธิมี
รายละเอียดตามขั้นตอนดังตอไปน้ี  
   5.1.1  การสกัด DNA จากเมตาเซอรคาเรีย   
    5.1.1.1. นําเมตาเซอรคาเรียซีสตเด่ียวๆ จํานวน 3 ซีสต แยกใสในหลอด 
ไมโครเซนทริฟวจขนาด 1.5 มิลลิลิตร 
    5.1.1.2. เติม extraction buffer (SDS : Proteinase K ในอัตราสวน 99 : 1)   
70 ไมโครลิตร หลังจากน้ันจึงนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 13,800 xg  เปนเวลา 30 วินาที 
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    5.1.1.3. นําไปบมที่อุณหภูมิ 60oC เปนเวลา 1-3 ชั่วโมง 
    5.1.1.4. เติม RNase A (10 mg/ml) 5 ไมโครลิตร และนําไปบมที่อุณหภูมิ 
95oC เปนเวลา 10 นาที 
    5.1.1.5. ตกตะกอน DNA โดยการเติม sodium acetate (3M) 10 
ไมโครลิตร และ absolute ethanol 20 ไมโครลิตร 
    5.1.1.6. จากน้ันนําไปไวที่อุณหภูมิ -70oC เปนเวลา 15 นาที และนําไปปน
เหวี่ยงที่ความเร็ว 13,800 xg โดยแบงออกเปน 3 รอบคือ รอบท่ี 1 ใชเวลา 15 นาที รอบท่ี 2 ใช
เวลา 2 นาที และรอบสุดทายใชเวลา 2 นาที เสร็จแลวดูดสวนใสดานบนทิ้งไป  
    5.1.1.7. ลางตะกอน DNA โดยเติม 70% ethanol 100 ไมโครลิตร จากน้ัน
จึงนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 13,800 xg 3 คร้ัง คร้ังละ 2 นาที แลวดูด ethanol ทิ้งไปใหเหลือ
เฉพาะตะกอน 
    5.1.1.8. นํา DNA pellet ที่ไดไปทําใหแหงที่อุณหภูมิ 60oC เปนเวลา 5 
นาที  จากน้ันจึงเติม TE buffer (10 mM Tris-HCl, (pH 8.0), 1 mM EDTA) และนําไปเก็บไวใน
อุณหภูมิ  -20 oC  
   5.1.2  การสกัด DNA จากพยาธิระยะ immature   
    ในการสกัด DNA จากพยาธิระยะ immature ใชชุด DNeasy® Tissue Kit ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ 
    5.1.2.1. นําพยาธิใสลงไปในหลอดไมโครเซนทริฟวจ และบดพยาธิให
ละเอียด 
    5.1.2.2. เติม ATL buffer 180 ไมโครลิตร ตามดวยการเติม Proteinase K  
20 ไมโครลิตร   
    5.1.2.3. นําไปบมที่อุณหภูมิ 55oC เปนเวลา 3 ชั่วโมง     
    5.1.2.4. เติม AL buffer 200 ไมโครลิตร       
    5.1.2.5 เติม absolute ethanol 200 ไมโครลิตร และผสมสารทั้งหมดใหเขา
กัน  
    5.1.2.6 ดูดสารผสมดังกลาวใสลงใน DNeasy mini column และนําไปปน
เหวี่ยงที่ความเร็ว 5,220 xg เปนเวลา 1 นาที ยาย column มาใสใน collection tube อันใหม 
    5.1.2.7 ลาง column คร้ังแรกดวยการเติม AW1 buffer 500 ไมโครลิตร 
และนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 5,220 xg เปนเวลา 1 นาที 
    5.1.2.8 ลาง column คร้ังที่สองดวยการเติม AW2 buffer 500 ไมโครลิตร 
และนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 13,800 xg เปนเวลา 3 นาที 
    5.1.2.9 ยาย column มาใสในหลอดไมโครเซนทริฟวจอันใหม จากน้ันเติม  
nuclease-free water ปริมาตร 30 ไมโครลิตร ลงไปใน column และวางไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา  
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1 นาที กอนนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 5,220 xg เปนเวลา 1 นาที เสร็จแลวจึงเก็บ DNA ไวที่
อุณหภูมิ -20oC   
  5.2  การเพิ่ม DNA บริเวณ  ITS2 และ บางสวนของยีน COI โดยวิธี PCR  
    Primer ที่ใชในการทดลองคร้ังน้ีสังเคราะหจากบริษัท aitbiotech Pte. Ltd. โดย 
primer 3S และ A28 ใชสําหรับเพ่ิมปริมาณ DNA บริเวณ ITS2 และ primer JB3 และ JB4.5 ใช
สําหรับเพ่ิมปริมาณ DNA บริเวณบางสวนของยีน COI (ตาราง 2) 
 
ตาราง 2 Primer สําหรับทํา PCR  
 
Primer ลําดับนิวคลีโอไทด ทิศทาง แหลงอางอิง 

3S 5´- GGT-ACC-GGT-GGA-TCA-CTC-GGC-TCG-
TG - 3´ 

forward Bowles; et al.  1993. 

A28 5´- GGG ATC CTG GTT AGT TTC TTT TCC  
TCC GC - 3´ 

reverse Blair; Agatsuma; & Watanobe.  
1997. 

JB3 5´ - TTT TTT GGG CAT CCT GAG GTT TAT - 3´ forward Bowles; Blair; & McManus.  
1995. 

JB4.5 5´- TAA AGA AAG AAC ATA ATG AAA ATG - 3´ reverse Bowles; Blair; & McManus.  
1995. 

 
 
 สวนประกอบในการทํา PCR บริเวณ ITS2 และบางสวนของยีน COI สําหรับ PCR 
reaction ปริมาตร 25 ไมโครลิตร ซึ่งบรรจุในหลอดไมโครเซนทริฟวจขนาด 0.2 มิลลิลิตร แสดงใน
ตาราง 3 
 
ตาราง 3  สวนประกอบในการทํา PCR บริเวณ ITS2 และบางสวนของยีน COI 
 

 

สวนประกอบ ความเขมขนสุดทาย 
10x PCR buffer  1x 
dNTP mixture (10 mM)           0.2 mM (แตละชนิด) 
Forward primer (20 μM)           0.5 μM 
Reverse primer (20 μM)           0.5 μM 
DNA template           2 ng/μL 
Taq DNA polymerase            0.05U/μL 
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 นําสวนผสมทั้งหมดของ PCR reaction เขาเครื่อง thermal cycler (Eppendorf) โดย
กําหนดอุณหภูมิและเวลาดังตอไปน้ี 
  Denaturing   98oC   5 วินาที 
  Annealing   55oC  10 วินาที 
  Extension   72oC  10 วินาที 
  Final extension  72oC   2 นาที 
  5.3 การหาขนาดของ PCR product 
   นํา PCR product มาตรวจหาขนาดโดยวิธี gel electrophoresis โดยใช 1% 
agarose (w/v) ใน 1x TBE buffer (เจือจางจาก 10x TBE stock: 89 mM Tris-HCl, 89 mM boric 
acid, 2 mM EDTA) ความตางศักยไฟฟาที่ใชคือ 100 โวลต เปนเวลา 60 นาที หลังจากน้ันจึงนํา
แผนเจลไปยอมดวย ethidium bromide และนําไปสองดูภายใตแสงอัลตราไวโอเล็ต เทียบขนาดของ 
PCR product กับ DNA มาตรฐานคือ 2-Log DNA Ladder   
  5.4 การทํา PCR product ใหบริสุทธ์ิ 
   ทํา PCR product ใหบริสุทธิ์โดยใช QIAquick™ PCR Purification Kit ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ 
   5.4.1   นํา PCR product ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ใสลงในหลอดไมโครเซนทริ
ฟวจขนาด1.5 มิลลิลิตร เติม PB  buffer  ปริมาตร 5 เทาของ PCR product ผสมใหเขากัน  
   5.4.2   นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 5,220 xg นาน 1 นาที  
   5.4.3   ดูดสารผสมที่ไดใสใน spin column และตั้งทิ้งไว 1 นาที 
   5.4.4   นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 13,800 xg นาน 1 นาที 
   5.4.5   เทสวนที่ผาน filter ทิ้งไป 

5.4.6 เติม PE buffer ปริมาตร 750 ไมโครลิตร และตั้งทิ้งไว 3 นาที 
   5.4.7   นําไปปนเหวี่ยง 1 นาที ที่ความเร็ว 13,800 xg และเทสวนที่ผาน filter 
ทิ้ง และนําไปปนเหวี่ยงอีกคร้ังที่ความเร็ว 13,800 xg เปนเวลา 1 นาที 
   5.4.8 ยาย column มาวางในหลอดไมโครเซนทริฟวจขนาด 1.5 มิลลิลิตร  

5.4.9 เติม nuclease-free water 35 ไมโครลิตร  ตั้งทิ้งไว 2 นาที 
   5.4.10 นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 13,800 xg นาน 1 นาที แลวจึงเก็บ PCR 
product ที่บริสุทธิ์ไวที่อุณหภูมิ -20oC เพ่ือนําไปหาลําดับนิวคลีโอไทดตอไป 
  5.5  การหาลําดับนิวคลีโอไทด 
     สงตัวอยาง PCR product ซึ่งผานการทําใหบริสุทธิ์แลวไปยังบริษัท Macrogen 
Inc.  ประเทศเกาหลีใตเพ่ือทําการวิเคราะหหาลําดับนิวคลีโอไทด โดยใช primer ในตาราง 2 
 
 

30 รอบ 
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  5.6  การวิเคราะหขอมูลและสราง phylogenetic tree 
   นําลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 และบางสวนของยีน COI  ของพยาธิใบไม
ปอดที่ไดจากการศึกษาในครั้งน้ีจากเมตาเซอรคาเรียจํานวน 3 ซีสต แตละบริเวณมาเทียบเคียงกัน
โดยใชโปรแกรม ClustalX (Jeanmougin.  1998: 403-405) และใชลําดับนิวคลีโอไทดที่เปน 
เอกฉันท (consensus sequence) ของบริเวณ ITS2 และบางสวนของยีน COI มาเทียบเคียงกับ
ลําดับนิวคลีโอไทดของ  P. paishuihoensis  ที่พบในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (Dr. 
David Blair, pers. comm.) และพยาธิใบไมปอดสปชีสอ่ืน ๆ ที่พบในประเทศไทยดังรายละเอียดใน
ตาราง 4 สราง phylogenetic tree โดยใชโปรแกรม PAUP* version 4.0b (Swofford.  1998) ดวย
วิธี parsimony (branch-and-bound search) โดยใชพยาธิใบไมตับ Fasciola hepatica (ตารางที่ 4) 
เปน outgroup และวิเคราะหความเช่ือม่ันในความสัมพันธของกลุมพยาธิใบไมปอดที่ศึกษาโดย 
bootstrap analysis (Felsenstein.  1985: 783-791) 
 
ตาราง 4  รายละเอียดของพยาธิใบไมปอดและพยาธิใบไมตับที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 
      

 
สปชีส 

 
แหลงที่มา 

GenBank accession number 
ITS2 COI 

P. bangkokensis สระบุร ี Unpublished data AB354228 
P. harinasutai สระบุร ี AB354219 AB354226 
P. heterotremus สระบุร ี AF159603 AB354230 
P. macrorchis จันทบุร ี AF159608 AF159598 
P. paishuihoensis มณฑลยูนนาน  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
Pers. comm. Pers. comm. 

P. pseudoheterotremus กาญจนบุรี EF014340 EF446317 
P. siamensis ปราจีนบุร ี AB354222 AB354231 
P. westermani สระบุร ี AB354214 AB354223 
Fasciola hepatica ประเทศออสเตรเลีย AB207148 AF216697 
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บทที่  4 
ผลการทดลอง 

 
การศึกษาทางดานสัณฐานวิทยา 
การเก็บตัวอยางปูนํ้าตกและการตรวจสอบสปชีส 
 จากการเก็บตัวอยางปูน้ําตกบริเวณลําธารใกลน้ําตกตรอกนองในอําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรีในชวงเดือนมิถุนายนและธันวาคม พ.ศ. 2553 ไดตัวอยางปูน้ําตกจํานวนทั้งหมด 212 ตัว 
และผลการศึกษารายละเอียดทางสัณฐานวิทยาของปูโดย Dr. Masatsune Takeda ผูเชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัย Teikyo Heisei ประเทศญี่ปุน สามารถยืนยันไดวาสปชีสของปูดังกลาวคือ Potamon 
boonyaratae (Naiyanetr. 1987) (ภาพประกอบ 23)   
 

 
 
ภาพประกอบ 23 ปูน้ําตก Potamon boonyaratae (Naiyanetr.  1987)  
       เพศผู (ก และ ข) และเพศเมีย (ค และ ง) 
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เมตาเซอรคาเรียและการตรวจสอบสปชีสเบื้องตน 
 จากตัวอยางปูน้ําตกที่เก็บไดทั้งหมด 212 ตัว สามารถตรวจพบเมตาเซอรคาเรียของพยาธิ
ใบไมปอดทั้งหมด 133 ซีสต ซึ่งมีลักษณะดังภาพประกอบ 24 ซีสตมีรูปรางคอนขางกลม  
และเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 624.45 x 647.00 ไมโครเมตร มีผนังซีสต 2 ชั้นประกอบดวยผนังซีสต
ชั้นในที่มีลักษณะคอนขางบางใสและเหนียว ความหนาเฉลี่ย 4.60 ไมโครเมตร สวนผนังซีสต
ชั้นนอกมีความหนาไมสมํ่าเสมอเฉลี่ย 3.37 ไมโครเมตรและถูกทําลายหรือหลุดขาดไดงาย ตัวออน
ของพยาธิอยูติดกับผนังซีสตชั้นในและมีลักษณะของ excretory bladder แตกแขนงหลายแขนง 
(dendritic shape) ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนลักษณะพิเศษที่แตกตางจากเมตาเซอรคาเรียของพยาธิ
ใบไมปอดสปชีสอ่ืน ๆ ที่เคยมีรายงานในประเทศไทย และสอดคลองกับลักษณะที่พบในพยาธิใบไม
ปอด P. paishuihoensis ที่มีรายงานการคนพบในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังน้ันผลการตรวจสอบ 
สปชีสเบื้องตนโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมตาเซอรคาเรียซ่ึงมีลักษณะของ excretory 
bladder ที่มีการแตกแขนงหลายแขนง สามารถบงชี้ไดวาพยาธิใบไมปอดท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ P. paishuihoensis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 24 เมตาเซอรคาเรียของ P. paishuihoensis จากจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีลักษณะพิเศษ  
      ของ dendritic excretory bladder 

 
 
 
 
 

ผนังซีสตชั้นนอก 

ผนังซีสตชั้นใน 

dendritic excretory bladder 
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ภาพประกอบ 26 พยาธิใบไมปอด P. paishuihoensis จากจังหวัดจันทบุรีในระยะ immature ที่ได 
       จากการติดเชื้อในแมว 
 
 

การศึกษาดานชีววิทยาระดับโมเลกุล 
การสกัด DNA และการเพ่ิมปริมาณ DNA บริเวณ ITS2 และบริเวณบางสวนของยีน COI ดวย
เทคนิค PCR 
 เม่ือนําเมตาเซอรคาเรียของพยาธิใบไมปอด P. paishuihoensis จากจังหวัดจันทบุรี
จํานวน 3 ซีสต และพยาธิในระยะ immature จํานวน 1 ตัว ซึ่งไดมาจากแมว มาสกัด DNA จากน้ัน
เพ่ิมปริมาณ DNA บริเวณ ITS2 และบางสวนของยีน COI ดวยวิธี PCR  โดยใชคู primer สําหรับ
บริเวณ ITS2 (3S และ A28) และบริเวณบางสวนของยีน COI (JB3 และ JB 4.5) ผลการตรวจสอบ
ขนาดของ PCR product พบวาบริเวณ ITS2 มีขนาดประมาณ 500 คูเบส สวนบริเวณบางสวนของ
ยีน COI มีขนาดประมาณ 450 คูเบส (ภาพประกอบ 27)  
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     Taxon                                                                    
                                10         20        30        40             50       
P. paishuihoensis (CH)   ATATTGCGGCCACGGGTTAGCCTGTGGCCACGCCTGTCCGAGGGTCGGCT  
P. paishuihoensis (YN)   ATATTGCGGCCACGGGTTAGCCTGTGGCCACGCCTGTCCGAGGGTCGGCT  
                                                   **************************************************                     
                                                                                  
                                  60        70          80        90         100       
P. paishuihoensis (CH)  TATAAACTATCGCGACGCCCAAAAAGTCGCGGCTTGGGTTTTGCCAGCTG  
P. paishuihoensis (YN)  TATAAACTATCGCGACGCCCAAAAAGTCGCGGCTTGGGTTTTGCCAGCTG  
                        **************************************************                    
                                                                                  
                                  110         120        130        140     150       
P. paishuihoensis (CH)  GCGTGATTTCCCCGATCTGACCTTGCGTCGGTGGGGTGCCAGATCTATGG  
P. paishuihoensis (YN)  GCGTGATTTCCCCGATCTGACCTTGCGTCGGTGGGGTGCCAGATCTATGG  
                        **************************************************                    
                                                                                  
                                160           170        180        190      200       
P. paishuihoensis (CH)  CGTTTCCCTAACCTATCCGGGCGTACCCATGTTGTGGCTGAAGGCCTTGG  
P. paishuihoensis (YN)  CGTTTCCCTAACCTATCCGGGCGTACCCATGTTGTGGCTGAAGGCCTTGG  
                        **************************************************                    
                                                                                  
                                  210         220         230       240      250       
P. paishuihoensis (CH)  TGGGGATGTGGCAACGGAATCGTGGCTCAGTGAGTTATTTATGTGCGCGT  
P. paishuihoensis (YN)  TGGGGATGTGGCAACGGAATCGTGGCTCAGT--GTTATTTATGTGCGCGT  
                        *******************************  *****************                    
                                                                                  
                                    260          270         280       290     300       
P. paishuihoensis (CH)  TCCGTCGTTTTATCATCGTCATCTATGGTTGATGCTGCGTATGGTGTGCG  
P. paishuihoensis (YN)  TCCGTCGTTTTATCATCGTCATCTATGGTTGATGCTGCGTATGGTGTGCG  
                        **************************************************                    
                                                                                  
                                310           320        330        340     350       
P. paishuihoensis (CH)  TGCGATGCTGACCTACGTGTGTGCCATGTGGCTCATTCTCCTGACCTCGG  
P. paishuihoensis (YN)  TGCGATGCTGACCTACGTGTGTGCCATATGGCTCATTCTCCTGACCTCGG  
                        *************************** **********************                    
                                                
                                 360             
P. paishuihoensis (CH)  ATCAGACGTGAGTACC [366] 
P. paishuihoensis (YN)  ATCAGACGTGAGTACC [364] 
                        **************** 

 
 
ภาพประกอบ 28 ผลการเทียบเคียงลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 ระหวาง P. paishuihoensis  
      (CH) จากจังหวัดจันทบุรีกับ P.  paishuihoensis (YN) จากมณฑลยูนนาน เครื่องหมาย*   
      แสดงตําแหนงที่มีนิวคลีโอไทดเหมือนกัน 
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     Taxon                                                                   
                                   10        20         30         40       50       
P. paishuihoensis (CH)   CCGGGGTTTGGGATTGTGAGGCATATTTGCATGACTTTAACTAATAAAGA  
P. paishuihoensis (YN)   CCTGGGTTTGGGATTGTGAGGCATATCTGCATGACTTTGACCAATAAAGA  
                         ** *********************** *********** ** ********                   
                                                                                  
                                     60          70         80         90       100       
P. paishuihoensis (CH)   TTCCCTGTTTGGTTATTATGGGTTGGTGTTTGCCATGGGGGCTATCGTGT  
P. paishuihoensis (YN)   TTCCCTGTTTGGTTACTATGGGTTGGTGTTTGCCATGGGGGCTATCGTGT  
                         *************** **********************************                   
                                                                                  
                                   110         120       130         140      150       
P. paishuihoensis (CH)   GTTTGGGAAGTGTTGTTTGGGCTCATCACATGTTTATGGTTGGTCTGGAT  
P. paishuihoensis (YN)   GTTTGGGAAGTGTTGTTTGAGCTCATCACATGTTCATGGTTGGTCTGGAT   
                         ******************* ************** ***************                   
                                                                                  
                                     160       170       180        190      200       
P. paishuihoensis (CH)   GTTAAGACTGCGGTGTTTTTCAGGTCTGTTACAGGAGTAATAGGTATCCC  
P. paishuihoensis (YN)   GTTAAGACTGCGGTGTTTTTCAGGTCTGTTACAGGAGTAATAGGTATCCC  
                         **************************************************                   
                                                                                  
                                   210         220       230         240     250       
P. paishuihoensis (CH)   GACAGGGATTAAGGTTTTTTCCTGGTTATTCATGTTGGGTGGGACTCGTT   
P. paishuihoensis (YN)   GACAGGGATTAAGGTTTTTTCCTGGTTATTCATGTTGGGTGGGACTCGTT  
                         **************************************************                   
                                                                                  
                                      260       270       280       290       300       
P. paishuihoensis (CH)   TACGGTTCTGAGATCCTGTGGTGTGATGAATTCTGGGGTTTATATTCTTG  
P. paishuihoensis (YN)   TACGGTTTTGAGATCCTGTGGTGTGGTGAATTCTGGGGTTTATCTTCTTG  
                         ******* ***************** ***************** ******                   
                                                                                  
                                 310       320       330       340      350      
P. paishuihoensis (CH)   TTCACCATAGGGGGTGTGACTGGGATTATTCTTTCCTCTTCCATTTTGGA  
P. paishuihoensis (YN)   TTCACCATAGGGGGTGTGACTGGGATTATTCTTTCCTCTTCCATTTTGGA  
                         **************************************************                   
                                                            
                                  360       370               
P. paishuihoensis (CH)   TAGCTTGTTGCATGACACCTGATTTGTT [378] 
P. paishuihoensis (YN)   TAGCTTGTTGCATGACACCTGATTCGTT [378] 
                         ************************ ***                                  
 
 
 
 

ภาพประกอบ 29 ผลการเทียบเคียงลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ COI ระหวาง P. paishuihoensis  
      (CH) จากจังหวัดจันทบุรีกับ P.  paishuihoensis (YN) จากมณฑลยูนนาน เครื่องหมาย*   
      แสดงตําแหนงที่มีนิวคลีโอไทดเหมือนกัน 
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การวิเคราะหความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของ P. paishuihoensis กับพยาธิใบไมปอด 
สปชีสอ่ืน ๆ ในประเทศไทยโดยใชลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 
 ผลการเทียบเคียงลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 ของ P. paishuihoensis กับพยาธิใบไม
ปอดสปชีสอ่ืน ๆ ของไทยโดยใชพยาธิใบไมตับ F. hepatica เปน outgroup พบวามีความยาว
เทากับ 445 คูเบส มี indel (insertion และ deletion) ทั้งหมด 17 ตําแหนง (a-q) (ภาพประกอบ 30) 
จากผลการเทียบเคียงลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 สามารถสรุปไดดังตาราง 5 โดยพบวามี
ตําแหนงของ constant site = 332 (74.61%) จํานวน uninformative character = 57 (12.81%) 
จํานวน informative character = 56 (12.58%) sequence divergence ของ ingroup กับ outgroup 
ซึ่งไดจากการวิเคราะห pairwise distance อยูระหวาง 22.5-26.1% G+C content มีคาเฉลี่ย = 
55.1% และมีอัตราสวนของ transition/transversion = 3.50 
 การสราง phylogenetic tree ดวยโปรแกรม PAUP* version 4.0b โดยอาศัยหลักการ
parsimony (branch-and-bound search) ผลคือได 1 most parsimonious tree (ภาพประกอบ 31) 
ที่มีความยาว 153 step มีคา consistency index (CI) = 0.856, homoplasy index (HI) = 0.144, 
retention index (RI) = 0.788 และ rescaled consistency index (RC) = 0.675  โดยผลการทํา
phylogenetic tree แสดงความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการและการจัดกลุมที่สําคัญ 3 clade คือ clade I 
(BS = 94%) แสดงความสัมพันธใกลชิดกันระหวาง P. paishuihoensis จากจังหวัดจันทบุรีกับ 
 P. paishuihoensis จากมณฑลยูนนาน (BS = 100%) และยังพบวา P. paishuihoensis  จากทั้ง
สองแหลงมีความใกลชิดกับ P. bangkokensis และ P. harinasutai อีกดวย สวน clade II (BS = 
89%) ประกอบดวย P. heterotremus, P. pseudoheterotremus และ P. macrorchis ซึ่ง  
P. heterotremus และ P. pseudoheterotremus นั้นมีความสัมพันธใกลชิดกันมากกวา (BS = 
100%) และ clade III (BS = 86%) ประกอบดวย P. westermani และ P. siamensis  
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     Taxon                                                                    
                                  10        20          30        40        50      
P. paishuihoensis (CH)  ATATTGCGGCCACGGGTTAGCCTGTGGCCACGCCTGTCCGAGGGTCGGCT    
P. paishuihoensis (YN)  ATATTGCGGCCACGGGTTAGCCTGTGGCCACGCCTGTCCGAGGGTCGGCT    
P. bangkokensis         ATATTGCGGCCACGGGTTAGCCTGTGGCCACGCCTGTCCGAGGGTCGGCT    
P. harinasutai          ATATTGCGGCCACGGGTTAGCCTGTGGCCACGCCTGTCCGAGGGTCGGCT    
P. heterotremus         ATATTGCGGCCACGGGTTAGCCTGTGGCCACGCCTGTCCGAGGGTCGGCT    
P. pseudoheterotremus   ATATTGCGGCCACGGGTTAGCCTGTGGCCACGCCTGTCCGAGGGTCGGCT    
P. macrorchis           ATATTGCGGCCACGGGTTAGCCTGTGGCCACGCCTGTCCGAGGGTCGGCT    
P. westermani           ATATTGCGGCCACGGGTTAGCCTGTGGCCACGCCTGTCCGAGGGTCGGCT    
P. siamensis            ATATTGCGGCCACGGGTTAGCCTGTGGCCACGCCTGTCCGAGGGTCGGCT    
Fasciola hepatica       ATATTGCGGCCATGGGTTAGCCTGTGGCCACGCCTGTCCGAGGGTCGGCT    
                                                                                
                                                                                
                                  60           70         80         90      100      
P. paishuihoensis (CH)  TATAAACTATCGCGACGCCCAAAAAGTCGCGGCTTGGGTTTTGCCAGCTG   
P. paishuihoensis (YN)  TATAAACTATCGCGACGCCCAAAAAGTCGCGGCTTGGGTTTTGCCAGCTG   
P. bangkokensis         TATAAACTATCGCGACGCCCAAAAAGTCGCGGCTTGGGTTTTGCCAGCTG   
P. harinasutai          TATAAACTATCGCGACGCCCAAAAAGTCGCGGCTTGGGTTTTGCCAGCTG   
P. heterotremus         TATAAACTATCGCGACGCCCAAAAAGTCGCGGCTTGGGTTTTGCCAGCTG   
P. pseudoheterotremus   TATAAACTATCGCGACGCCCAAAAAGTCGCGGCTTGGGTTTTGCCAGCTG   
P. macrorchis           TATAAACTATCGCAACGCCCAAAAAGTTGCGGCTTGGGTTCTGCCAGCTG   
P. westermani           TATAAACCATCGCGACGCCCAAAAAGTCGCGGCTTGGGTTTTGCCAGCTG   
P. siamensis            TATAAACTATCGCGACGCCCAAAAAGTCGCGGCTTGGGTCTTGCCAGCTG   
Fasciola hepatica       TATAAACTATCACGACGCCCAAAAAGTCGTGGCTTGGGTTTTGCCAGCTG   
                                                                                
                                                                                
                                  110           120           130          140     150      
P. paishuihoensis (CH)  GCGTGATTTCCCCGATCTGACCTTGCGTCGGTGGGGTGCCAGATCTATGG   
P. paishuihoensis (YN)  GCGTGATTTCCCCGATCTGACCTTGCGTCGGTGGGGTGCCAGATCTATGG   
P. bangkokensis         GCGTGATTTCCCCGATCTGACCTTGTGTCGGTGGGGTGCCAGATCTATGG   
P. harinasutai          GCGTGATTTCCCCGGTCTGACCTTGTGTCGGTGGGGTGCCAGATCTATGG   
P. heterotremus         GCGTGATTTCCCCAACGTGGCCTTGTGTCTGTGGGGTGCCAGATCTGTGG   
P. pseudoheterotremus   GCGTGATTTCCCCAACGTGGCCTTGTGTCTGTGGGGTGCCAGATCTGTGG   
P. macrorchis           GCGTGATTTCCCCAACCTGGCCTCGTGTCTGTGGGGTGCCGGATCTGTGG   
P. westermani           GCGTGATCTCCCCAATCTGGTCTTGTGCCTGTGGGGTGCCAGATCTATGG   
P. siamensis            GCGTGATCTCCCCAATCAGGTCTCGTGCCTGTGGGGTGTCAGATCTATGG   
Fasciola hepatica       GCGTGATCTCCTCTATGAGTAATCATG----TGAGGTGCCAGATCTATGG   
                                                   |a |                                      
          
 
 

ภาพประกอบ 30 ผลการเทียบเคียงลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 ของพยาธิใบไมปอดทั้ง 9 taxa  
      และ outgroup โดยเครื่องหมาย – แสดงตําแหนงที่เกิด indel (a-q) ตัวเลขในวงเล็บที่อยู 
      ปลายสุดของแตละลําดับนิวคลีโอไทด คือความยาวที่แทจริงของแตละ taxon   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
     

  



47 
 
    Taxon                                                     
                                    160       170          180        190     200      
P. paishuihoensis (CH)  CGTTTCCCTAACCTATCCGGGCGTACCCATGTTGTGGCTGAAGGCCTTGG   
P. paishuihoensis (YN)  CGTTTCCCTAACCTATCCGGGCGTACCCATGTTGTGGCTGAAGGCCTTGG   
P. bangkokensis         CGTTTCCCTAACCTGTCCGGGCGTACCCATGTTGTGGCTGAAGGCCTTGG   
P. harinasutai          CGTTTCCCTAACCTGTCCGGGCGTACCCATGTTGTGGCTGAAGGCCTTGG   
P. heterotremus         CGTTTCCCTAACAAATCCGGGCGTATCCATGTTGTGGCTGAAAGCCTTGA   
P. pseudoheterotremus   CGTTTCCCTAACAAATCCGGGCGTATCCATGTTGTGGCTGAAAGCCTTGA   
P. macrorchis           CGTTTCCCTAAAAAATCCGGACGTACCCGTGTTGTGGCTGAAAGCCTTGA   
P. westermani           CGTTTCCCTAACATACTCGCGCGCACCCACGTTGCGGCTGAAAGCCTTGA   
P. siamensis            CGTTTCCCTAACATACTCGGGCGCACCCACGTTGCGGCTGAAAGCCTTGA   
Fasciola hepatica       CGTTTCCCTAATGTATCCGGATGCACCCTTGTCTTGGCAGAAAGCCGTGG   
                                                                          
                                                                                
                                  210         220       230         240     250      
P. paishuihoensis (CH)  TGGGGATGTGGCAACGGAATCGTGG-------------------CTCAGT   
P. paishuihoensis (YN)  TGGGGATGTGGCAACGGAATCGTGG-------------------CTCAGT   
P. bangkokensis         TGGGGATGTGGCAACGGAATCGTGG-------------------CTCAGT   
P. harinasutai          TGGGGATGTGGCAACGGAATCGTGG-------------------CTCAGT   
P. heterotremus         TGGGGATGTGGCAACGGAGTCGTGG-------------------CTCAGT   
P. pseudoheterotremus   TGGGGATGTGGCAACGGAGTCGTGG-------------------CTCAGT   
P. macrorchis           TGGGGATGTGGCAACGGAGTCGTGG-------------------CTCAGT   
P. westermani           CGGGGATGTGGCAACGGAATCGTGG-------------------CTCAGT   
P. siamensis            CGGGGATGTGGCAACGGAATCGTGG-------------------CTCAGT   
Fasciola hepatica       TGAGG-TGCAGTGGCGGAATCGTGGTTTAATAATCGGGTTGGTACTCAGT   
                             b                  |        c          |                         
                                                                                
                                 260         270               280       290    300      
P. paishuihoensis (CH)  GA-----------------------------------GTTATTTATGTGC   
P. paishuihoensis (YN)  -------------------------------------GTTATTTATGTGC   
P. bangkokensis         GA-----------------------------------ATTATTTATGTGC   
P. harinasutai          GA-----------------------------------ATTATTTATGTGC   
P. heterotremus         GA-----------------------------------ATGATTTATGTGC   
P. pseudoheterotremus   GA-----------------------------------ATGATTTATGTGC   
P. macrorchis           GA-----------------------------------AAAATTTATGTGC   
P. westermani           AA-----------------------------------ATGATTTATGTGC   
P. siamensis            AG-----------------------------------ATGAATTATGTGC   
Fasciola hepatica       TGTCAGTGTGTTTGGCGATCCCCTAGTCGGCACACTTATGATTTCTGGGA   
                        |d|               e                  |                                
                                                                                
                                310       320         330        340        350      
P. paishuihoensis (CH)  GCGTTCCGT--------CGTTTTATCATCGTCA-----TCTATGGTT-GA   
P. paishuihoensis (YN)  GCGTTCCGT--------CGTTTTATCATCGTCA-----TCTATGGTT-GA   
P. bangkokensis         GCGTTCCGT--------CGTCCTATCA---TCA-----TCTATGGTT-GA   
P. harinasutai          GCGTTCCGT--------CGTCCTATCA---TCA-----TCTATGGTT-GA   
P. heterotremus         ACGTTCCGC--------TGTCCCGTCA---TCA-----TCTATGGTT-GA   
P. pseudoheterotremus   ACGTTCCGC--------TGTCCCGTCA---TCA-----TCTATGGTT-GA   
P. macrorchis           GCGTTCCGC--------TGTCCTGTCA---TCA-----TCTTTGGTT-GA   
P. westermani           GCGTTTCGC--------TGTCCTGTCT---TCA-----TCTGTGGTT-CA   
P. siamensis            GCGTTCCGT--------TGTCCTGTCT---TCA-----TCTGTGGTT-TA   
Fasciola hepatica       TAATTCCATACCAGGCACGTTCCGTCACTGTCACTTTGTCATTGGTTTGA   
                                 |    f  |        | g |  | h  |        i                      
    
 
 

ภาพประกอบ 30 (ตอ) 
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    Taxon 
                                                                             
                                 360          370          380       390     400      
P. paishuihoensis (CH)  TGCTGCGTATGGTG-TGCGTGCGATGCTGACCTACGTGT-------GTGC   
P. paishuihoensis (YN)  TGCTGCGTATGGTG-TGCGTGCGATGCTGACCTACGTGT-------GTGC   
P. bangkokensis         TGCTGCGTGTGGTG-TGCGTCTGATGCTGACCTGAGTAT-------GTGC   
P. harinasutai          TGCTGCGTGTGGTG-TGCGTCTGATGCTGACCTGAGTAT-------GTGC   
P. heterotremus         AGTTGCGCGTGGTG-T--GTCCGATGCTGACCTATATAT-------GTGC   
P. pseudoheterotremus   AGTTGCGCGTGGTG-T--GTCCGATGCTGACCTATATAT-------GTGC   
P. macrorchis           TGTTGCATGTGGTG-----TCCGATGCTGACCTATGTTT-------GTGC   
P. westermani           TGTTGCGCGTGGTC-TGCGTTCGATGCTGACCTACGTAT-------GTGC   
P. siamensis            TGTTGCGCGTGGTC-TGTGTTCGACGTTGACCTATCTAT-------GTGC   
Fasciola hepatica       TGCTGAACTTGGTCATGTGTCTGATGCT-ATTTTCATATAGCGACGGTAC   
                                      J klm         n         |   o   |                       
                                                                           
                                  410         420          430          440           
P. paishuihoensis (CH)  CAT--GTGGCTCATTCTCCTGACCTCGGATCAGA-CGTGAGTACC  [366] 
P. paishuihoensis (YN)  CAT--ATGGCTCATTCTCCTGACCTCGGATCAGA-CGTGAGTACC  [364] 
P. bangkokensis         CAT--GTGGCTCATTCTCCTGACCTCGGATCAGA-CGTGAGTACC  [363] 
P. harinasutai          CAT--GTGGCTCATTCTCCTGACCTCGGATCAGA-CGTGAGTACC  [363] 
P. heterotremus         CAT--GTGGCTCATTTTCCTGACCTCGGATCAGA-CGTGAGTACC  [361] 
P. pseudoheterotremus   CAT--GTGGCTCATTTTCCTGACCTCGGATCAGATCGTGAGTACC  [362] 
P. macrorchis           CGT--GCGGCTCATTCTCCTGACCTCGGATCAGA-CGTGAGTACC  [359] 
P. westermani           CAT--GTGGTCCATTCTTCTGACCTCGGATTAGA-CGTGAGTACC  [363] 
P. siamensis            CAT--ATGGTTCATTCTCCTGACCTCGGATCAGA-CGTGAGTACC  [363] 
Fasciola hepatica       CCTTCGTGGTCTGTCTTCCTGACCTCGGTTCAGA-CGTGATTACC  [438] 
                           |p|                            q                                   
 
 
 

ภาพประกอบ 30 (ตอ) 
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ตาราง 5 Sequence characteristics ของบริเวณ ITS2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sequence characteristics ITS2 
Length range (total) (bp) 359-438 
Length mean (total) (bp) 370.2 
Length range (ingroup) (bp) 359-366 
Length  (outgroup) (bp) 438 
Aligned length (bp) 445 
G+C content range (%) 50.5-56.2 
G+C content mean (%) 55.1 
Sequence divergence range (ingroup) (%) 0-13.9 
Sequence divergence range (total) (%) 22.5-26.1 
Number of indels (total) 17 
Size of indels (total) (bp)   1-35 
Number of constant sites (%) 332 (74.61%) 
Number of variable sites (%) 113 (25.39%) 
Number of informative sites (%) 56 (12.58%) 
Number of uninformative sites (%) 57 (12.81%) 
Transition/transversion ratio (ts/tv ratio) 3.50 
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 ในการสราง phylogenetic tree ดวยโปรแกรม PAUP* version 4.0b และใชหลักการ
parsimony (branch-and-bound search) ผลที่ไดคือ 2 equally parsimonious tree (ภาพประกอบ 
33) ที่มีความยาว 311 step มีคา consistency index (CI) = 0.646, homoplasy index (HI) = 
0.354, retention index (RI) = 0.447 และ rescaled consistency index (RC) = 0.289  ซึ่งแสดง
ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการและการจัดกลุมของ P. paishuihoensis ที่สอดคลองกับผลการศึกษา
โดยใชบริเวณ ITS2 คือ P. paishuihoensis จากจังหวัดจันทบุรีมีความใกลชิดกับ P. paishuihoensis 
จากมณฑลยูนนาน  (BS = 100%) และ P. paishuihoensis จากท้ังสองแหลงมีความใกลชิดกับ  
P. bangkokensis และ P. harinasutai (BS = 55%) 
 
 
     Taxon                                                                   
                                  10          20           30          40       50      
P. paishuihoensis (CH)  CCGGGGTTTGGGATTGTGAGGCATATTTGCATGACTTTAACTAATAAAGA    
P. paishuihoensis (YN)  CCTGGGTTTGGGATTGTGAGGCATATCTGCATGACTTTGACCAATAAAGA    
P. bangkokensis         CCGGGATTTGGGGTTGTGAGCCATATTTGCATGACTTTAACTAATAATGA    
P. harinasutai          CCGGGATTTGGAGTTGTAAGCCATATTTGCATGACTTTGACTAATAAAGA    
P. westermani           CCGGGGTTTGGTATTGTGAGTCACATCTGCATGACTTTGACTAACAATGA    
P. siamensis            CCTGGTTTTGGGATTGTGAGACATATTTGTATGACTTTGACGAATAATGA    
P. heterotremus         CCTGGATTTGGTGTTGTGAGACATATCTGCATGACTTTGACTAATAAAGA    
P. pseudoheterotremus   CCCGGGTTTGGTGTTGTGAGACATATTTGCATGACTCTAACTAACAAAGA    
P. macrorchis           CCAGGGTTTGGTGTTGTGAGACATATTTGTATGACGTTAACTAATAACGA    
Fasciola hepatica       CCCGGGTTTGGGGTTATTAGTCATATTTGTGTGACTTTAACTAATAATGA                   
                                                                                
                                  60          70         80         90       100      
P. paishuihoensis (CH)  TTCCCTGTTTGGTTATTATGGGTTGGTGTTTGCCATGGGGGCTATCGTGT   
P. paishuihoensis (YN)  TTCCCTGTTTGGTTACTATGGGTTGGTGTTTGCCATGGGGGCTATCGTGT   
P. bangkokensis         TTCGCTGTTTGGTTATTATGGGTTGGTGTTCGCCATGGGGGCGATTGTTT   
P. harinasutai          TTCGCTGTTTGGTTACTATGGGTTGGTGTTCGCTATGGGGGCGATTGTTT   
P. westermani           TTCCTTGTTTGGGTATTACGGGTTAGTGTTTGCGATGGGGGCCATCGTGT   
P. siamensis            TTCTCTGTTTGGTTATTATGGGTTAGTGTTTGCGATGGGAGCTATTGTGT   
P. heterotremus         TTCTTTGTTTGGTTATTATGGCTTGGTTTTTGCCATGGGGGCTATTGTGT   
P. pseudoheterotremus   TTCTCTGTTTGGGTATTATGGCTTGGTTTTTGCTATGGGGGCTATTGTGT   
P. macrorchis           CTCTTTGTTTGGTTATTATGGTTTAGTTTTTGCCATGGGGGCTATTGTTT   
Fasciola hepatica       TTCTTTGTTTGGTTATTATGGTCTTATTTTAGCTATGGCTGCTATAGTAT   
 
 
ภาพประกอบ 32 ผลการเทียบเคียงลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณบางสวนของยีน COI ของพยาธิใบไม   
      ปอดทั้ง 9 taxa และ outgroup โดยเคร่ืองหมาย – แสดงตําแหนงที่เกิด indel (a) ตัวเลขใน 
      วงเล็บที่อยูปลายสุดของแตละลําดับนิวคลีโอไทด คือความยาวที่แทจริงของแตละ taxon  
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     Taxon                                                                   
                                                                                
                                110           120         130         140     150           
P. paishuihoensis (CH)  GTTTGGGAAGTGTTGTTTGGGCTCATCACATGTTTATGGTTGGTCTGGAT   
P. paishuihoensis (YN)  GTTTGGGAAGTGTTGTTTGAGCTCATCACATGTTCATGGTTGGTCTGGAT   
P. bangkokensis         GTTTGGGCAGTGTTGTATGGGCTCATCACATGTTTATGGTTGGTCTGGAT   
P. harinasutai          GTTTGGGTAGTGTTGTGTGAGCCCATCATATGTTTATGGTTGGTTTAGAT   
P. westermani           GCTTGGGCAGTGTTGTGTGGGCGCACCACATGTTTATGGTTGGTTTGGAT   
P. siamensis            GTTTGGGAAGTGTTGTGTGGGCGCATCATATGTTTATGGTTGGTTTGGAT   
P. heterotremus         GTTTGGGAAGGGTTGTTTGAGCGCACCATATGTTTATGGTTGGTTTAGAT   
P. pseudoheterotremus   GTTTGGGGAGGGTTGTTTGAGCGCATCATATGTTTATGGTTGGTTTAGAT   
P. macrorchis           GTTTGGGGAGTGTGGTTTGGGCGCATCATATGTTTATGGTTGGTCTTGAT   
Fasciola hepatica       GTTTAGGTAGTGTTGTTTGGGCTCATCATATGTTTATGGTGGGTTTGGAT   
                                                                                
                                                                                
                                  160         170       180         190      200      
P. paishuihoensis (CH)  GTTAAGACTGCGGTGTTTTTCAGGTCTGTTACAGGAGTAATAGGTATCCC   
P. paishuihoensis (YN)  GTTAAGACTGCGGTGTTTTTCAGGTCTGTTACAGGAGTAATAGGTATCCC   
P. bangkokensis         GTTAAGACCGCGGTGTTTTTTAGATCTGTTACTGGGGTGATAGGTATCCC   
P. harinasutai          GTTAAGACCGCGGTGTTTTTTAGATCTGTTACTGGGGTGATAGGTATCCC   
P. westermani           GTTAAGACTGCTGTCTTTTTTAGCTCTGTCACTGGGGTGATTGGGATACC   
P. siamensis            GTTAAGACTGCTGTGTTTTTTAGTTCTGTCACCGGGGTTATTGGGATACC   
P. heterotremus         GTTAAGACTGCTGTTTTTTTTAGTTCTGTTACTGGGGTGATTGGGATTCC   
P. pseudoheterotremus   GTTAAGACTGCTGTCTTTTTTAGCTCTGTTACTGGTGTGATTGGTATTCC   
P. macrorchis           GTTAAGACTGCTGTTTTTTTTAGCTCTGTTACGGGGGTGATTGGTATTCC   
Fasciola hepatica       GTGCATACTGCTGTTTTTTTTAGTTCTGTTACTATGGTTATTGGTATTCC   
                                                                                      
                                                                         
                                 210          220          230        240     250          
P. paishuihoensis (CH)  GACAGGGATTAAGGTTTTTTCCTGGTTATTCATGTTGGGTGGGACTCGTT   
P. paishuihoensis (YN)  GACAGGGATTAAGGTTTTTTCCTGGTTATTCATGTTGGGTGGGACTCGTT   
P. bangkokensis         GACAGGGATTAAGGTTTTTTCTTGGTTGTTTATGTTGGGGGGCACTCGTT   
P. harinasutai          GACAGGGATTAAGGTTTTTTCCTGGTTGTTTATGTTGGGTGGCACTCGTT   
P. westermani           TACGGGGATTAAGGTCTTCTCTTGGTTGTTCATGTTGGGTGGGTCTCGTT   
P. siamensis            TACGGGTATTAAGGTTTTTTCTTGATTATTCATGTTAGGTGGGGCTCGTT   
P. heterotremus         CACAGGGATTAAGGTTTTTTCTTGGTTGTTTATGTTGGGGGGCACTCGTT   
P. pseudoheterotremus   TACGGGGATTAAGGTTTCTTCTTGATTGTTTATGTTGGGAGGAACTCGTT   
P. macrorchis           TACGGGTATTAAGGTTTTTTCTTGGTTGTTTATGCTAGGGGGAACTCGCT   
Fasciola hepatica       TACAGGTATTAAGGTCTTTTCCTGGTTGATAATGTTGGGGGGGGGTAGTT   
                                                                                
                                                                                
                                 260            270         280       290     300      
P. paishuihoensis (CH)  ---TACGGTTCTGAGATCCTGTGGTGTGATGAATTCTGGGGTTTATATTC   
P. paishuihoensis (YN)  ---TACGGTTTTGAGATCCTGTGGTGTGGTGAATTCTGGGGTTTATCTTC   
P. bangkokensis         ---TACGGTTTTGAGATCCTGTAATATGGTGAATTTTGGGGTTTATCTTT   
P. harinasutai          ---TGCGGTTTTGAGATCCTGTAATATGGTGAATTTTGGGGTTTATTTTT   
P. westermani           ---TACGATTTTGAGATCCTGTTTTGTGGTGGATCCTTGGGTTCATTTTT   
P. siamensis            ---TGCGTCTTTGGGATCCTGTCTTGTGGTGGATTCTTGGTTTCATTTTC   
P. heterotremus         ---TACGGTTTTGAGATCCGGTGGTTTGGTGAATTTTAGGCTTTATTTTT   
P. pseudoheterotremus   ---TACGATTTTGAGATCCGGTGGTTTGATGGATTTTGGGCTTTATCTTT   
P. macrorchis           ---TACGGTTTTGGGATCCCGTAATTTGATGAATTTTGGGATTTATTTTT   
Fasciola hepatica       CTGTTCGTATATGGGATCCTGTTGTGTGGTGAATTATAGGGTTTATTGTT   
                        |a|                                                        
     
 
 

ภาพประกอบ 32 (ตอ) 
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    Taxon                                                                            
                                    310       320       330         340       350      
P. paishuihoensis (CH)  TTGTTCACCATAGGGGGTGTGACTGGGATTATTCTTTCCTCTTCCATTTT   
P. paishuihoensis (YN)  TTGTTCACCATAGGGGGTGTGACTGGGATTATTCTTTCCTCTTCCATTTT   
P. bangkokensis         CTGTTTACCATTGGGGGTGTAACTGGGATTATCTTGTCTTCTTCTATCTT   
P. harinasutai          CTGTTTACTATTGGGGGTGTGACTGGAATTATTTTGTCTTCTTCTATTTT   
P. westermani           CTGTTCACCATAGGGGGTGTGACTGGCATCATTTTGTCTTCTTCCATCCT   
P. siamensis            TTGTTTACTATAGGTGGTGTGACCGGTATTGTTTTGTCCTCTTCAATATT   
P. heterotremus         CTTTTTACTATTGGTGGTGTAACTGGGATTATTTTGTCTTCTTCTATTTT   
P. pseudoheterotremus   TTGTTTACTATCGGTGGTGTTACTGGAATTATTTTGTCTTCCTCTATTTT   
P. macrorchis           CTTTTTACTATAGGTGGGGTGACGGGGATTATTTTGTCTTCTTCTATTTT   
Fasciola hepatica       TTATTTACTATTGGTGGGGTTACTGGTATTATGCTTTCTGCTTCTCTTTT   
                                                                                
                                                             
                                    360       370         380       
P. paishuihoensis (CH)  GGATAGCTTGTTGCATGACACCTGATTTGTT  [378]   
P. paishuihoensis (YN)  GGATAGCTTGTTGCATGACACCTGATTCGTT  [378]   
P. bangkokensis         GGACAGTTTGTTGCATGACACTTGATTTGTT  [378]   
P. harinasutai          GGATAGTTTGTTGCATGATACCTGATTTGTT  [378]   
P. westermani           GGATAGTCTGTTGCATGACACGTGGTTTGTT  [378]   
P. siamensis            GGATAGTTTGTTGCATGATACGTGGTTTGTG  [378]   
P. heterotremus         GGATAGTCTGTTACATGATACCTGGTTTGTT  [378]   
P. pseudoheterotremus   GGATAGTTTGCTGCATGACCCTTGGTTCGTT  [378]   
P. macrorchis           AGATAGTTTGTTGCATGATACTTGGTTTGTT  [378]   
Fasciola hepatica       GGATACTTTGCTTCATGATACATGGTTTGTG  [381]   
                                                                   

 
ภาพประกอบ 32 (ตอ) 
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ตาราง 6 Sequence characteristics บริเวณบางสวนของยีน COI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sequence characteristics Partial COI region 
Length range (total) (bp) 378-381 
Length mean (total) (bp) 378.3 
Length range (ingroup) (bp) 378 
Length  (outgroup) (bp) 381 
Aligned length (bp) 381 
G+C content range (%) 36.8-46.6 
G+C content mean (%) 41.2 
Sequence divergence range (ingroup) (%) 3.0-23.7 
Sequence divergence range (total) (%) 22.8-30.5 
Number of indels (total) 1 
Size of indels (total) (bp)   3 
Number of constant sites (%) 242 (63.5%) 
Number of variable sites (%) 139 (36.5%) 
Number of informative sites (%) 92 (24.2%) 
Number of uninformative sites (%) 47 (12.3%) 
Transition/transversion ratio (ts/tv ratio) 3.96 
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ภาพประกอบ 33 Strict consensus tree ซึ่งไดมาจาก 2 equally parsimonious tree (ความยาว   
      311 step) ที่ไดจากการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณบางสวนของยีน COI ของ  
        P. paishuihoensis และพยาธิใบไมปอดสปชีสอ่ืน ๆ ในประเทศไทยโดยมี F. hepatica เปน   
      outgroup และใชวิธี parsimony (branch-and-bound) ขอมูลทางสถิติเก่ียวกับ tree  มีดังน้ี  
      CI = 0.646, RI = 0.447 และ RC = 0.289  ตัวเลขท่ีอยูบนกิ่งแสดงความยาวของกิ่ง (branch    
      length) และตัวเลขที่อยูในวงเล็บแสดง bootstrap support (%BS) จาก 1,000 ซ้ํา
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดคนพบเมตาเซอรคาเรียของพยาธิใบไมปอด (Paragonimus 
sp.) ที่มีรูปรางของซีสตคอนขางกลม มีขนาดใหญและมีลักษณะพิเศษที่สําคัญซ่ึงแตกตางไปจาก 
เมตาเซอรคาเรียของพยาธิใบไมปอดสปชีสอ่ืน ๆ ที่เคยคนพบในประเทศไทยคือ มีลักษณะของ 
excretory bladder แตกแขนงหลายแขนง (dendritic shape) ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะเฉพาะ 
ที่พบในพยาธิใบไมปอด P. paishuihoensis ซึ่งมีรายงานการคนพบในมณฑลเสฉวน (Ts' ao; & 
Chung.  1965: 252-255) และในมณฑลยูนนาน (Wang; et al.  2002: 62-64) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ดังน้ันจากผลการตรวจสอบสปชีสเบื้องตนโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมตา
เซอรคาเรีย สามารถบงชี้ไดวาพยาธิใบไมปอดท่ีพบจากการศึกษาในครั้งน้ีคือ P. paishuihoensis  
และงานวิจัยน้ีจึงเปนรายงานการคนพบพยาธิใบไมปอดสปชีส P. paishuihoensis เปนคร้ังแรกใน
ประเทศไทย  
 จากการเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของเมตาเซอรคาเรีย (รูปราง ขนาด จํานวนชั้นของ
ผนังซีสต) ระหวาง P. paishuihoensis ที่พบในจังหวัดจันทบุรีกับในมณฑลเสฉวนและมณฑล 
ยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน พบวามีความคลายคลึงกันมากโดยเฉพาะการมี excretory bladder 
ที่มีลักษณะแตกแขนงหลายแขนง แตอยางไรก็ดียังมีลักษณะบางประการที่แตกตางกัน เชน ความ
หนาของผนังซีสตชั้นนอกของ P. paishuihoensis ที่พบในมณฑลเสฉวนมีความหนาโดยเฉลี่ย 9.6 
ไมโครเมตร สวนที่พบในมณฑลยูนนานและจังหวัดจันทบุรีมีความหนาโดยเฉลี่ย 4.8 และ 4.6 
ไมโครเมตร ตามลําดับ และความหนาของผนังซีสตชั้นในพบวา P. paishuihoensis จากมณฑล 
ยูนนานมีความหนาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 12.5 ไมโครเมตร สวนที่พบในมณฑลเสฉวนกับจันทบุรีจะมี
ความหนาที่ใกลเคียงกันคือ 4.2 และ 3.37 ไมโครเมตร ตามลําดับ 
 จากผลการศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบวาสปชีสของปูน้ําตกที่เปนโฮสตกึ่งกลางตัวที่สองของ  
P. paishuihoensis ที่พบในประเทศไทยคือ Potamon boonyaratae  สวนสปชีสของปูน้ําตกที่เปน
โฮสตก่ึงกลางตัวที่สองของ P. paishuihoensis ที่พบในมณฑลเสฉวนและยูนนานคือ Potamon 
denticulatus และ Potamon chinghungense ตามลําดับ จะเห็นไดวาปูน้ําตกที่เปนโฮสตกึ่งกลางตัว
ที่สองของ P. paishuihoensis จากทั้ง 3 บริเวณนั้นอยูในจีนัสเดียวกัน 
 จากการทดลองเพ่ือใหไดตัวเต็มวัยของ P. paishuihoensis ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  
ผลปรากฏวาไมพบการติดพยาธิ P. paishuihoensis ในหนู สวนในแมวมีการตรวจพบเฉพาะพยาธิ
ระยะ immature เทาน้ัน ซึ่งสอดคลองกับการทดลองกอนหนาน้ีในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Ts' ao; 
& Chung.  1965: 252-255) และเปนไปไดวาหนูและแมวอาจจะไมใชโฮสตสุดทายที่จําเพาะกับ
พยาธิใบไมปอดสปชีสนี้  
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 ในการอธิบายความแตกตางของสิ่งมีชีวิตภายในสปชีส (intraspecific variation) และ
ระหวางสปชีส (interspecific variation) โดยใชลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 และบริเวณบางสวน
ของยีน COI จะพิจารณาจากจํานวนนิวคลีโอไทดที่ตางกัน กลาวคือถาเปนความแตกตางในระดับ 
intraspecific variation จะมีความตางของจํานวนนิวคลีโอไทดอยูในชวง 1-10 ตําแหนง (สําหรับ
บริเวณ ITS2) และ 1-46 ตําแหนง (สําหรับบริเวณบางสวนของยีน COI) แตถาส่ิงมีชีวิตน้ันมีความ
แตกตางในระดับ interspecific variation จะมีจํานวนนิวคลีโอไทดที่ตางกันอยูในชวง 6-48 ตําแหนง 
(สําหรับบริเวณ ITS2) และ 30-81 ตําแหนง (สําหรับบริเวณบางสวนของยีน COI) (Iwagami; et al.  
2003: 239-245; Park; Im; & Yong.  2003: 47-55; Sugiyama; et al.  2002: 229-234) จากผล
การเทียบเคียงลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 ของ P. paishuihoensis จากจังหวัดจันทบุรีกับ
มณฑลยูนนานพบวามีจํานวนนิวคลีโอไทดตางกัน 3 ตําแหนง (0.82%) สวนในบริเวณบางสวนของ
ยีน COI มีจํานวนนิวคลีโอไทดตางกัน 11 ตําแหนง (2.91%) ซึ่งคาความตางที่ไดนี้อยูในชวงที่ถือวา
เปนความตางในระดับ intraspecific variation ดังนั้นหากพิจารณาจากเกณฑขางตนที่กลาวมาแลว 
จึงสามารถสรุปไดวาพยาธิใบไมปอดที่พบจากจังหวัดจันทบุรีกับมณฑลยูนนานเปนสปชีสเดียวกัน 
 จากการศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของ P. paishuihoensis กับพยาธใิบไมปอด 
สปชีสอ่ืน ๆ ที่พบในประเทศไทย โดยใชลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 และบางสวนของยีน COI 
พบวา P. paishuihoensis มีความสัมพันธใกลชิดกับ P. bangkokensis  และ P. harinasutai ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Cui และคนอ่ืน ๆ ในป ค.ศ.  2003 (Cui; et al.  2003: 27-30)
อยางไรก็ดีจากผลการศกึษาคร้ังนี้เปนที่นาสังเกตวา phylogenetic tree ที่ไดจากขอมูลลําดับนิวคลี
โอไทดบริเวณ  ITS2 และบริเวณบางสวนของยีน COI นั้น มีคาของขอมูลบางอยางแตกตางกัน เชน 
บริเวณบางสวนของยีน COI ถึงแมวาจะมีคา informative character (24.2%) สูงกวาประมาณสอง
เทาของบริเวณ ITS2 (12.58%) แตก็มีคา homoplasy index (HI= 0.354) สูงกวา ITS2 (HI= 
0.144) ดวย ซึ่งระดับการเกิด homoplasy ที่ไดนี้มีคาใกลเคียงกับที่เคยมีรายงานในพยาธิใบไมเลือด 
Schistosoma (Bowles; Blair; & McManus.  1995: 103-109) สงผลให phylogenetic tree ที่ได
จากขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 มีความแมนยําและนาเชื่อถือมากกวา นอกจากน้ียังพบ
คาเฉลี่ยของ G+C content ที่ไดจากขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 (55.1%) สูงกวาคาเฉลี่ย
ที่ไดจากบางสวนของยีน COI (41.2%) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาใน P. westermani, P. miyazakii 
และ P. ohirai โดยพบวาพยาธิใบไมปอดทั้ง 3  สปชีสมีคาเฉลี่ยของ G+C content ที่ไดจากขอมูล
ลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 เทากับ 54.5% สวน คาเฉลี่ยของ G+C content ที่ไดจากบางสวน
ของยีน COI เทากับ 49% (Iwagami; et al.  2000: 315-322) นอกจากน้ีถาพิจารณารูปแบบการ
เกิดมิวเทชันจะพบวาในบริเวณ ITS2 มีการเกิด indel (17 indel) สูงกวาบริเวณบางสวนของยีน 
COI (1 indel) ซึ่งตรงกันขามกับอัตราการเกิดtransition/transversion ที่แสดงวาบริเวณบางสวน
ของยีน COI (3.96) เกิดขึ้นสูงกวาบริเวณ ITS2 (3.50)   
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ขอเสนอแนะ  
 การคนพบพยาธิใบไมปอด P. paishuihoensis ในจังหวัดจันทบุรีนับวาเปนการบันทึกคร้ัง
ใหม (new record) ของพยาธิใบไมปอดสปชีสที่ 8 ในประเทศไทย รายละเอียดเก่ียวกับพยาธิใบไม
ปอดสปชีสนี้ยังมีรายงานคอนขางนอย ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับสัณฐานวทิยาของ
พยาธิตัวเต็มวัย สัตวที่เปนโฮสตก่ึงกลางตัวที่หนึ่ง และโฮสตจําเพาะ  รวมถึงขอมูลที่เก่ียวกับการกอ
โรคในมนุษยดวย 
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ตารางภาคผนวก 1 Sequence divergence matrix ของลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2  
 

Species origin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  P. paishuihoensis Thailand 
(Chanthaburi) 

-          

2  P. paishuihoensis China (Yunnan) 0.00276 -         

3  P. bangkokensis Thailand 0.03111 0.03428 -        

4  P. harinasutai Thailand 0.03402 0.03724 0.00276 -       

5  P. heterotremus Thailand 0.09281 0.09683 0.07978 0.08302 -      

6  P. pseudoheterotremus Thailand 0.09276 0.09677 0.07974 0.08296 0.00000 -     

7  P. macrorchis Thailand 0.10947 0.11378 0.09941 0.10279 0.06761 0.06760 -    

8  P. westermani Thailand 0.12241 0.12306 0.11545 0.11890 0.10277 0.10286 0.13034 -   

9  P. siamensis Thailand 0.13934 0.12935 0.12867 0.13220 0.11222 0.11235 0.13671 0.05789 -  

10 Fasciola hepatica Australia 0.24334 0.24090 0.22461 0.22883 0.23055 0.23046 0.26111 0.25420 0.24550 - 
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ตารางภาคผนวก 2 Pairwise differences ของลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2  
 

Species origin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 P. paishuihoensis Thailand 
(Chanthaburi) 

- 1 11 12 31 31 36 40 45 73 

2 P. paishuihoensis China (Yunnan) 1/0 - 12 13 32 32 37 40 42 72 

3 P. bangkokensis Thailand 9/2 10/2 - 1 27 27 33 38 42 68 

4 P. harinasutai Thailand  10/2 11/2 1/0 - 28 28 34 39 43 69 

5 P. heterotremus Thailand  24/7 25/7 20/7 21/7 - 0 23 34 37 69 

6 P. pseudoheterotremus Thailand  24/7 25/7 20/7 21/7 0/0 - 23 34 37 69 

7 P. macrorchis Thailand  27/9 28/9 24/9 25/9 17/6 17/6 - 42 44 76 

8 P. westermani Thailand  32/8 32/8 30/8 31/8 27/7 27/7 33/9 - 20 75 

9 P. siamensis Thailand  35/10 32/10 32/10 33/10 28/9 28/9 33/11 16/4 - 73 

10 Fasciola hepatica  Australia  45/28 45/27 40/28 41/28 43/26 43/26 48/28 48/27 46/27 - 

 
หมายเหตุ  ตัวเลขเหนือแนวทแยงมุมแสดงจํานวนนิวคลีโอไทดที่ตางกัน   ตัวเลขใตแนวทแยงมุม แสดงอัตราการเกิด transition/transversion 
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ตารางภาคผนวก 3 Sequence divergence matrix ของลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณบางสวนของยีน COI  
 

Species origin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 P. paishuihoensis Thailand 
(Chanthaburi) 

-          

2 P. paishuihoensis China (Yunnan) 0.02995 -         

3 P. bangkokensis Thailand 0.12701 0.14430 -        

4 P. harinasutai Thailand 0.14930 0.14908 0.07173 -       

5 P. heterotremus Thailand 0.18483 0.17794 0.14152 0.12491 -      

6 P. pseudoheterotremus Thailand 0.19545 0.20406 0.17580 0.16521 0.11650 -     

7 P. macrorchis Thailand 0.20848 0.23729 0.16199 0.17247 0.12710 0.14678 -    

8 P. westermani Thailand 0.18329 0.19061 0.18787 0.20376 0.18384 0.20216 0.22630 -   

9 P. siamensis Thailand 0.18613 0.19042 0.21614 0.19710 0.18767 0.20913 0.18620 0.16508 -  

10 Fasciola hepatica Australia 0.26512 0.29083 0.26210 0.25395 0.22791 0.25946 0.23570 0.30447 0.24338 - 
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 ตารางภาคผนวก 4 Pairwise differences ของลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณบางสวนของยีน COI  
 

Species origin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  P. paishuihoensis Thailand 
(Chanthaburi) 

- 11 43 49 60 63 66 60 61 83 

2  P. paishuihoensis China (Yunnan) 9/2 - 48 49 58 65 73 62 62 89 

3  P. bangkokensis Thailand 30/13 35/13 - 25 48 58 54 61 69 82 

4 P. harinasutai Thailand 38/11 38/11 23/2 - 43 55 57 65 64 80 

5 P. heterotremus Thailand 37/23 37/21 24/24 19/24 - 39 43 60 61 73 

6 P. pseudoheterotremus Thailand 39/24 43/22 31/27 28/27 32/7 - 49 65 67 81 

7 P. macrorchis Thailand 43/23 50/23 28/26 29/28 27/16 30/19 - 71 61 75 

8 P. westermani Thailand 36/24 38/24 38/23 42/23 35/25 39/26 44/27 - 54 92 

9 P. siamensis Thailand 32/29 35/27 37/32 32/32 33/28 36/31 29/32 37/17 - 77 

10 Fasciola hepatica Australia 33/50 41/48 33/49 29/51 26/47 35/46 28/47 44/48 30/47 - 

 
หมายเหตุ  ตัวเลขเหนือแนวทแยงมุมแสดงจํานวนนิวคลีโอไทดที่ตางกัน   ตัวเลขใตแนวทแยงมุม แสดงอัตราการเกิด transition/transversion 
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อภิธานศัพท 
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อภิธานศัพท 
 
 
Alignment  
       การเทียบเคียงลําดับนิวคลีโอไทด 2 ชุดหรือมากกวา พรอมทั้งตรวจหาความเหมือนและความ
ตางในลําดับนิวคลีโอไทดนั้น ๆ  
Bootstrap 
        วิธีการที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกันระหวางชุดขอมูลกับแบบจําลองที่ได เชน การ
ตรวจสอบความถูกตองของ phylogenetic tree ที่พยากรณไวโดยการสุมตัวอยางคอลัมนของ
ลักษณะในสิ่งมีชีวิตที่ศึกษาเพื่อสรางขอมูลใหมและนําตัวอยางคอลัมนเหลาน้ันกลับไวที่ชุดขอมูล
เดิม (sampling with replacement) และสราง phylogenetic tree จากชุดขอมูลที่ไดใหมนี้ การทํา 
bootstrap นิยมสุมตัวอยางคอลัมนเพ่ือสรางชุดขอมูลใหมจํานวน 1,000 ชุด จากนั้นทําการ
ตรวจสอบความเชื่อม่ันของกิ่ง (branch) ที่ปรากฏใน phylogenetic tree ใหมที่ไดในแตละครั้ง  
Cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene 
       ยีนหนึ่งที่กําหนดการสังเคราะหเอนไซม cytochrome c oxidase ซึ่งพบที่บริเวณเยื่อหุมชั้นใน
ของไมโทคอนเดรีย และทําหนาที่เก่ียวกับการถายทอดอิเล็กตรอน 
DNA sequencing 
       การหาลําดับนิวคลีโอไทดของ DNA โดยอาศัยหลักการของ Sanger 
Internal transcribed spacer 2 (ITS2) 
       DNA บริเวณ non-coding ท่ีอยูระหวาง 5.8S rDNA และ 28S rDNA 
Parsimony 
       วิธีการสราง phylogenetic tree ตามหลักเกณฑของคลาดิสติกส (cladistics) ซึ่งอาศัยหลักการ
ของการลดจํานวนของเหตุการณที่จําเปนในการสราง phylogenetic tree ดังน้ัน phylogenetic tree 
ที่ดีที่สุดจึงมีจํานวนการเปลี่ยนแปลงของสถานะของลักษณะนอยที่สุด เชน การเกิดมิวเทชัน 
(mutation) ของลําดับนิวคลีโอไทดในสิ่งมีชวีิตที่ศึกษานอยที่สุด 
Phylogenetic tree 
       ตนไมแหงวิวัฒนาการที่แสดงการจัดกลุมและความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต 
Polymerase Chain Reaction (PCR)   
       เทคนิคที่ใชในการเพ่ิมปริมาณชิ้น DNA โดยให oligonucleotide primer ไปจับที่ตําแหนงใกล
กับบริเวณ DNA ที่สนใจ เทคนิคนี้ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ denaturation, annealing และ  
extension 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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