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พยาธิคืออะไร
พยาธิ คือสิ่ งมีชีวิตที่มีช่วงชีวิตหนึ่งที่ตอ้ งอาศัย
อยูใ่ นร่ างกายของมนุษย์หรื อสัตว์ (Host) ซึ่งจะ
ไปอยูต่ ามอวัยวะต่างๆ และมักแย่งอาหารหรื อดูด
เลือดซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่ างกายที่มนั
อาศัยอยู่

โรคพยาธิ ที่สาํ คัญ
อาจารย์นายแพทย์ วัชรพงศ์ ปิ ยะภาณี
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, Dip Trav Med, MFTM RCPS (Glasgow)
ภาควิชาอายุรศาสตร์ เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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พยาธิเข้าสู่ ร่างกายได้อย่างไร

ชื่อและชนิดของพยาธิ
สามารถแบ่งได้หลายแบบ เช่น

เข้าทางปาก โดยการกินอาหารสุ กๆดิบๆ เช่น พยาธิ
ไส้เดือน พยาธิ แส้มา้ พยาธิ ใบไม้ในตับ พยาธิ ตวั จี๊ด
พยาธิ หอยโข่ง พยาธิ ตวั ตืดชนิดต่างๆ

• แบ่งตามรู ปร่ าง เช่น พยาธิตวั กลม (พยาธิไส้เดือน,
พยาธิเข็มหมุด) พยาธิตวั แบน (พยาธิตวั ตืด) พยาธิ
ใบไม้ ฯลฯ
• แบ่งตามอวัยวะที่อาศัย เช่น พยาธิในลําไส้ พยาธิใบไม้
ในตับ พยาธิใบไม้ในเลือด พยาธิใบไม้ในปอดพยาธิใน
กล้ามเนื้อ ฯลฯ

เข้าทางผิวหนัง เช่น พยาธิ ปากขอ พยาธิ เส้นด้าย
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อาการที่ชวนสงสัยว่าเป็ นโรคพยาธิ
หิ วบ่อย กินอาหารเก่ง
ผอม นํ้าหนักลด
ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ท้องเสี ย
มีอาการบวมเคลื่อนที่ได้ มีผนื่ ตามผิวหนัง
ไอเป็ นเลือด
ปวดศีรษะ ตาพร่ ามัว
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พยาธิที่สาํ คัญ

อาการจากโรคพยาธิจะขึ้นอยูก่ บั
ชนิดของพยาธิ
จํานวนของพยาธิ
ตําแหน่งที่พยาธิ อาศัยอยู่
ระยะของพยาธิ
ระยะเวลาที่เป็ นโรค
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พยาธิ ตวั จี๊ด
พยาธิ หอยโข่ง
พยาธิ ตวั ตืด
พยาธิ ไส้เดือน
พยาธิ ใบไม้ในตับ
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พยาธิตวั จี๊ด

พยาธิตวั จี๊ด (Gnathostomiasis)

ตัวอ่อนระยะติดต่อพบได้ใน ปลานํ้าจืด (เช่น ปลา
ไหล ปลาช่อน ปลาดุก) กบ งู ตะกวด นกกินปลา
ชนิดต่างๆ
ส่ วนใหญ่ในประเทศไทย พบมากในอาหารที่หมัก
จากปลานํ้าจืดที่ไม่ปรุ งสุ ก เช่น ปลาร้า ปลาเจ่า ส้ม
ฟัก
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การติดต่อของพยาธิตวั จี๊ด

อาการของพยาธิตวั จี๊ด

เกิดจากการกินตัวอ่อนระยะติดต่อ ที่ปะปนกับ
อาหารโดยเฉพาะจําพวกปลานํ้าจืดที่ปรุ งไม่สุก
นอกจากนี้พยาธิ ยงั สามารถไชเข้าทางปิ วหนังได้
โดยเฉพาะในคนบางกลุ่มที่ใช้เนื้อสัตว์สดๆ เช่นกบ
หรื อปลา มาพอกแผลเพราะเชื่อว่าจะทําให้หายเร็ ว
ขึ้น

อาการจะขึ้นอยูก่ บั ตําแหน่งที่พยาธิไชผ่าน
ถ้าผ่านบริ เวณผิวหนังจะทําให้มีอาการบวมแดง คัน
หรื อเห็นเป็ นรอยแดงๆตามที่พยาธิไชผ่านไป
อาการบวมแดงจะหายไปได้เองใน 1-2 สัปดาห์แม้วา่ จะ
ไม่ได้รักษา หลังจากนั้นอาจจะมีการบวมเคลื่อนที่ไปได้
ถ้าพยาธิไชไปที่สมอง จะมีอาการปวดศีรษะมาก ตาพร่ ามัว
คอแข็ง
ถ้าไชไปที่ตาอาจทําให้ตาบอดได้
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การวินิจฉัยและรักษาพยาธิตวั จี๊ด

พยาธิหอยโข่ง (Angiostrongyliasis)
ติดต่อโดยการรับประทานอาหารสุ กๆดิบๆ ที่มีพยาธิ
ตัวอ่อนระยะติดต่ออยู่
อาหารที่เสี่ ยงคือ หอยนํ้าจืด หอยทาก กุง้ ปูน้ าํ จืด
นอกจากนี้อาจพบตัวอ่อนของพยาธิ ปนเปื้ อนในผักสด
พยาธิ หลังเข้าสู่ ตวั คนแล้ว จะไชไปที่ระบบประสาท
เช่น สมอง ไขสันหลัง ตา

แพทย์จะซักประวัติและตรวจร่ างกาย ร่ วมกับการตรวจ
เลือดเพื่อช่วยวินิจฉัย
การวินิจฉัยที่แน่นอนคือต้องตรวจพบตัวพยาธิ โดยมัก
พบไชออกทางผิวหนัง แต่ส่วนใหญ่มกั จะไม่พบตัว
การรักษาทําได้โดยการให้ยาฆ่าพยาธิ Albendazole
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อาการของพยาธิหอยโข่ง
ปวดศีรษะรุ นแรง
คลื่นไส้ อาเจียน
ตาพร่ ามัว
คอแข็ง หลังแข็ง
ชัก หมดสติ
ถ้าไชไปที่ตา อาจทําให้ตาบอดได้
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การรักษา

พยาธิตวั ตืด

จําเป็ นต้องพบแพทย์เพื่อเจาะหลังเพื่อเอานํ้าไขสัน
หลังมาตรวจ และเป็ นการช่วยลดแรงดันในสมอง
ส่ วนใหญ่อาการของผูป้ ่ วยจะดีข้ ึนเอง
แพทย์จะพิจารณาให้ยาตามความเหมาะสม
ยาฆ่าพยาธิ มกั จะได้ผลไม่ดี
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พยาธิตวั ตืด
เป็ นพยาธิตวั แบนชนิดหนึ่งที่มีลกั ษณะตัวยาว อาจยาวเป็ น
5-10 เมตร หรื ออาจยาวถึง 24 เมตร ซึ่งมีส่วนที่เป็ นหัว คอ
ปล้องซึ่งมีท้ งั ปล้องอ่อนและปล้องแก่
มี 2 ชนิดที่สาํ คัญคือพยาธิตวั ตืดหมู และตัวตืดวัว
เกิดจากการที่คนกินเนื้อวัวหรื อเนื้อหมูที่มีลกั ษณะเป็ นถุง
เรี ยกว่าถุงสาคู
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อาการของโรคพยาธิตวั ตืด
อ่อนเพลีย
ปวดท้อง
ท้องอืด
ผอมลง นํ้าหนักลด
ถ่ายอุจจาระมีปล้องของพยาธิหลุดออกมา
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การวินิจฉัยและรักษา

โรคถุงตัวตืดหมู

วินิจฉัยได้โดยตรวจพบปล้องของพยาธิตวั ตืดหลุดออกมากับ
อุจจาระ

ในพยาธิตวั ตืดหมู ถ้าคนกินไข่หรื อปล้องสุกโดยบังเอิญ หรื อเกิด
จากการขย้อนปล้องสุกในลําไส้เข้าสู่กระเพาะอาหาร จะทําให้
เกิดโรคถุงตัวตืด (Cysticercosis) กระจายอยูต่ ามกล้ามเนื้อ หรื อ
ไปที่สมองได้

รักษาโดยกินยาถ่ายพยาธิ Praziquantel
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Neurocysticercosis
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พยาธิไส้เดือน
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พยาธิไส้เดือน
เป็ นพยาธิตวั กลม รู ปร่ างคล้ายไส้เดือนดิน
ขนาดยาวประมาณ 15-35 ซม.
ติดต่อได้โดยการกินไข่พยาธิที่ปนเปื้ อนมากับผักสดหรื อ
อาหารที่สุกๆดิบๆ
จะทําให้มีอาหารปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ผอม ท้องเสี ย
นํ้าหนักลด
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การวินิจฉัยและการรักษา
วินิจฉัยได้โดย การตรวจอุจจาระพบไข่ของพยาธิ
ในรายที่เป็ นมากอาจเห็นพยาธิออกมาทางทวารได้
การรักษาทําได้โดยการกินยาถ่ายพยาธิ
– Albendazole
– Mebendazole
– Praziquentel
– Ivermectin
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ไข่พยาธิชนิดต่างๆที่พบได้ในอุจจาระ
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การป้องกันโรคพยาธิ

คําถามที่พบบ่อย

รับประทานอาหารที่สุก สะอาด
ดื่มนํ้าที่สะอาด ปราศจากสิ่ งเจือปน
ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร
สวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน
ถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุ ขลักษณะ
ไม่ควรนําอุจจาระมารดผักโดยตรง
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ถ้าชอบกินอาหารสุ กๆดิบๆ ควรกินยาถ่ายพยาธิหรื อไม่
ยาถ่ายพยาธิที่วางขายตามท้องตลาด สามารถถ่ายพยาธิได้
ทุกชนิด จริ งหรื อ
การกินยาถ่ายพยาธิผดิ ประเภทจะเกิดผลเสี ยอะไรบ้าง
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