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พยาธิใบไม้ตับ ( Opisthorchis viverrini )
พยาธิใบไม้ตับ
เป็นพยาธิใบไม้ ตัวเต็มวัยจะมีลักษณะ
รูปร่างคล้ายใบหอกผิวลาตัวเรียบ ยาว 1.0 - 2.5
เซนติเมตร กว้าง 0.3 - 0.5 เซนติเมตร มีลาตัว
บางแบนและโปร่งแสง พยาธิใบไม้ตับจะมีอวัยวะ
สืบพันธุ์ของทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน
จะอาศัยอยู่ในทางเดินน้าดี
แหล่งทีพ
่ บ พยาธิใบไม้ตบ
ั
พยาธิใบไม้ตับ พบมากในประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ลาว
กัมพูชา และเวียดนามใต้ โดยพบปนเปื้อนอยู่ใน
ปลาน้าจืดในแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ปลาตะเพียน
ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาขาวนา และปลาแก้มช้า
การเข้าสูร่ า่ งกาย
คนได้รับพยาธิใบไม้ตับเข้าสู่ร่างกายโดย
การบริโภคปลาน้าจืดตระกูลปลาตะเพียนที่มีระยะ
ติดต่อ (metacercaria) แบบดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ
เช่น ปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาขาวนา
และปลาแก้มช้า เป็นต้น ปรสิตจะเจริญเป็นตัวเต็ม
วัยอาศัยอยู่ในท่อน้าดีในตับ เมื่อไข่ที่ปนออกมา
กับอุจจาระตกลงไปในน้า ตัวอ่อนจะออกจากไข่
แล้วเข้าไปในโฮสต์ตัวกลางตัวที่หนึ่ง คือ หอยน้า
จืด ตัวอ่อนออกจากหอยแล้วเข้าสู่โฮสต์ตัวกลาง
ตัวที่สอง คือ ปลาน้าจืดและเจริญเป็นระยะติดต่อ
ต่อไป
อันตรายของ พยาธิใบไม้ตบ
ั
อาการของคนที่ติดพยาธิชนิดนี้จะขึ้นอยู่
กับจานวนของพยาธิที่มีอยู่ในร่างกาย ผู้ป่วยส่ วน
ใหญ่จะไม่มีอาการเด่นชัดถ้าติดพยาธิจานวนน้อย
ส่วนผู้ป่วยที่ติดพยาธิจานวนมากจะมีอาการตับโต
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ตัวเหลือง จนถึงอาหารไม่ย่อย เป็นต้น นอกจากนี้
ยังพบว่าการติด พยาธิใบไม้ตับ แบบเรื้อรังอาจมี
ความเสี่ยงต่ อการเกิดมะเร็ง ท่อ น้าดี( cholangiocarcinoma) (Kurathong et al., 1985) ซึ่งเป็น
มะเร็ง ตั บชนิ ด ที่พ บได้ บ่ อ ยที่ สุดในประเทศไทย
(Sripa & Pairojkul, 2008) อุบัติการณ์ของมะเร็ง
ท่อน้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่
ระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับในผู้ชายและผู้หญิง
สูงถึง 97.8 และ 39.0 คน ต่อประชากร 100,000
คน ตามลาดับ (Parkin et al., 1997)
ในประเทศไทยพยาธิใบไม้ตับเป็นพยาธิ
ที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข มีรายงานผู้ติด
พยาธิชนิดนี้ประมาณ 8 ล้านคน (Sripa et al.,
2011) โดยพบว่ า ภาคเหนือ และภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ เป็นแหล่งระบาดหลักและมีค วามชุ ก
ของพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าภาคอื่น รายงานเมื่อปี
พ.ศ. 2546 พบความชุกในภาคเหนือร้อยละ 19.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 15.7 ภาคกลาง
ร้อยละ 3.8 ส่วนภาคใต้ไม่มีรายงานการติดพยาธิ
(Jongsuksuntigul & Imsomboon, 2003) จาก
รายงานในปี พ.ศ. 2554 พบความชุ ก ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 20.39 (Wattanayingcharoenchai et al., 2011) ซึ่งสูงกว่าที่ได้
รายงานไว้ และพบว่ าการระบาดของโรคพยาธิ
ใบไม้ ตั บ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะทางภู มิ
ประเทศ เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ มีแ หล่ง น้าจืด จานวนมากซึ่ งเป็น ที่อ ยู่
ของปลาและหอย อีกทั้งการสุขาภิบาลในชนบทยัง
ไม่ดีพอ ประชาชนไม่ถ่ายอุจจาระลงในห้องสุขา
ทาให้ไข่พยาธิตกลงสู่แหล่งน้า
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วิธป
ี อ
้ งกัน
 ไม่ส่งเสริมการใช้ดินที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
เช่ น อุ จ จาระของมนุ ษ ย์ เ ป็ น อาหารใน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลา
 ตาแหน่งของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจาเป็น
ต้ อ งอยู่ ใ นบริ เ วณที่ ห่ า งจากการปน
เปื้อนน้าจากการชะล้างสิ่งปฏิกูล
 เลือกบริโภคอาหารจากปลาน้าจืดที่ปรุง
หรื อ ท าให้ สุ ก ก่ อ นทุ ก ครั้ ง โดยเฉพาะ
ปลาน้าจืดตระกูลปลาตะเพียน
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