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ปรสติ : 

 

 

A. cantonensis  

 

พยาธิหอยโข่ง ( Angiostrongylus cantonensis ) 
 

พยาธิหอยโข่ง 
 พยาธิหอยโข่งหรือพยาธิปอดหนูเป็น 
พยาธิตัวกลมที่อาศยัอยู่ในหลอดเลือดแดงของ
ปอดหนู ลกัษณะของพยาธหิอยโข่ง พยาธติวัเมยี
มีขนาดใหญ่ ล าตัวมีลักษณะลายแดงสลับขาว
คล้ายเครื่องหมายร้านตัดผม เกิดภายในมดลูก      
ซึง่มไีข่บรรจุอยู่มองดูเป็นสขีาวขุ่นพนัเป็นเกลยีว
รอบล าไส้ที่มีเลือดอยู่  พยาธิตัวผู้มีขนาดเล็ก 
พยาธติวัแก่อาศยัอยู่ในเสน้เลอืดแดงใหญ่ในปอด
หนู เมื่อผสมพนัธุก์นัตวัเมยีออกไข ่ไขจ่ะถูกพาไป
ตามกระแสโลหติเข้าไปติดอยู่ตามเสน้เลอืดฝอย
ของปอดหนู ไขจ่ะเจรญิเตบิโตและฟกัออกเป็นตวั
อ่อนระยะที ่1 อยู่ภายในปอด หลงัจากนัน้ตวัอ่อน
จะไชทะลุผ่านถุงลมปอด ผ่านหลอดลมไปยงัคอ
หอย และถูกกลนืผ่านหลอดอาหารไปยงักระเพาะ
อาหาร และล าไส ้ปนออกมาพรอ้มกบัอุจจาระของ
หนู 

ตัวอ่อนระยะที่1 จะถูกกินหรือไชเข้าสู่
หอยที่หากินบนบกเช่น หอยโข่ง หอยทากยกัษ์
แอฟรกิา พยาธติวัอ่อนจะเจรญิเป็นตวัอ่อนระยะที ่
2 และ ตวัอ่อนระยะตดิต่อที ่3 นอกจากพวกหอย
แล้วยงัมกีุ้ง กบ ตะกวด ฯลฯ ซึ่งเป็นโฮสต์สะสม
เชื้อที่มพียาธิตวัอ่อนระยะติดต่อที่ 3 อยู่ เมื่อหนู
กินเข้าไปพยาธิจะไชผนังส าไส้หนูเข้าสู่กระแส
โลหิตผ่านตับหวัใจ ปอด สมอง และ ไขสนัหลัง 
เจรญิและลอกคราบเป็นตวัอ่อนระยะที ่4 และ 5 ที่
สมองหลังจากนัน้เดินทางเข้าสู่ที่เส้นเลือดแดง
ใหญ่ในปอดเตบิโตเป็นตวัเตม็วยั  
   

แหลง่ทีพ่บ พยาธหิอยโขง่ 
พยาธิหอยโข่ง พบมากในแถบเอเชีย

โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่ เกาะ
แปซฟิิก มาดากสัการ ์อยีปิต ์ออสเตรเลยี       

 

 
สหรฐัอเมรกิา เปอรโ์ตรโิก ควิบา ส าหรบัประเทศ
ไทยพบมากทางภาคอีสาน ภาคกลาง โดยพบ
ปนเป้ือนอยู่ในหอยโขง่ (Pila spp.) หอยทากยกัษ์
แอฟรกิา (Achatina fulica) หอยเชอรี ่(Pomacea 
cana) โดยเฉพาะหอยโขง่ถอืว่าเป็นพาหะทีส่ าคญั
ทีท่ าใหค้นไทยตดิโรคพยาธหิอยโขง่ 
 

การเขา้สูร่า่งกาย 
คนได้รับพยาธิเข้าสู่ร่างกายโดยการ

บรโิภคหอยทีม่ตีวัอ่อนระยะตดิต่อที ่3 โดยไม่ปรุง
ให้สุกเสยีก่อน เช่น เอาหอยโข่ง กุ้ง หรอื กบ มา
ท าย าหรอืพล่าตวัอ่อนระยะติดต่อที ่3 จะเดนิทาง
ไปที่สมองเช่นเดียวกบัหนู แต่พยาธิไม่สามารถ
เจรญิเตบิโตต่อไปไดต้ามปกติ เนื่องจากคนไม่ได้
เป็นโฮสตเ์ฉพาะของพยาธชินิดนี้ พยาธมิกัจะหยดุ
การเจรญิเตบิโตทีต่วัอ่อนระยะที ่4 หรอื 5 ทีส่มอง
ท าใหเ้กดิเยื่อหุม้สมองอกัเสบไดใ้นคน 
  

อนัตรายของ พยาธหิอยโขง่ 
 การติดเชื้อจากพยาธิชนิดนี้ก่อให้เกิด
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีภาวะอิโอซิโนฟิลสูง 
(eosinophilic meningitis) อาการของโรคเยื่อหุ้ม
สมองอกัเสบ จะมกีารอกัเสบของสมองและเยื่อหุม้
สมอง ท าให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง
บรเิวณหน้าผากและขมบัทัง้สองขา้ง มอีาการคอ
และหลังแข็ง ร่วมกับอาการมีไข้ที่เป็นๆ หายๆ 
คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการอัมพาตของแขนขา 
ความรุนแรงของโรคขึน้อยู่กบัพยาธิสภาพที่เกิด
และจ านวนพยาธิที่ผู้ป่วยได้รับเข้าไป ในรายที่
ผู้ป่วยมีอาการไม่มากผู้ป่วยจะค่อยๆ ดีขึ้นและ
หายในทีส่ดุ ในระยะทีรุ่นแรงผูป้ว่ยอาจเสยีชวีติได ้
นอกจากระบบประสาทแล้ว อาจเกดิที่อวยัวะอื่น
ได้อกี เช่น มรีายงานพบว่าพยาธิเดนิทางเขา้ตา
ท าใหผู้ป้ว่ยมอีาการตาพร่า มองเหน็ไม่ชดัเจน  



 

    ศูนย์วิจัยและประเมินความเส่ียงด้านอาหารปลอดภัย                       สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  

    http://fic.nfi.or.th/foodsafety                                                  โทร. 0-2886-8088 ต่อ  3106 - 5500               

 

   2/2 

 

ปรสติ : 
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โรคนี้สามารถหายไดเ้องภายใน 4-6 สปัดาห ์โดย
การรกัษาส่วนใหญ่จะเป็นการรกัษาตามอาการ 
และความรุนแรงของโรค เช่น ให้ยาแก้ปวดเพื่อ
ลดอาการของผูป้่วย ในกรณีทีผู่ป้่วยมอีาการปวด
ศีรษะรุนแรง การเจาะน ้าไขสนัหลังเป็นระยะๆ 
เพื่อลดความดนัของน ้าไขสนัหลงัจะช่วยลดอาการ
ปวดศีรษะรุนแรงได้ ในผู้ป่วยที่มีพยาธิในลูกตา 
ควรท าการผ่าตดัเพื่อเอาพยาธอิอกทนัท ี

โรคพยาธิหอยโข่งพบได้ทุกภาคของ
ประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใน
กลุ่มประชาชนทีน่ิยมบรโิภคหอยทีป่รุงดบิๆ หรอื
สุกๆ ดิบๆ ที่เรียกว่า ก้อยหอย ซึ่งนิยมบริโภค
เป็นกบัแกล้มในการดื่มสุราในเทศกาลต่างๆ เมื่อ 
มกีารศกึษาพบว่าเหลา้และเครื่องปรุงกอ้ยหอยท า
ให้ตัวอ่อนระยะติดต่อในหอยตาย(Eansobhana 
et al., 2009) ดงันัน้การบรโิภคกอ้ยหอยหลงัการ
ปรุงเสร็จแล้วระยะเวลาหนึ่งจะช่วยลดการติด
พยาธิหอยโข่งได้ ในแต่ละปีมคีนที่ ต้องสงสยัว่า
เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบที่มภีาวะอโิอซโินฟิล
สงูหลายร้อยคน โดยในปี พ.ศ. 2552 2553 และ 
2554 พบว่ามีคนเป็นโรคนี้ เท่ากับ 0.43 0.35 
และ 0.19 ราย ตามล าดับต่อประชากรจ านวน 
100,000 ราย (ส านกัระบาดวทิยา, 2554) 
 

วธิปีอ้งกนั 

 เลอืกบรโิภคอาหารจากหอยน ้าจดืทีป่รุง
หรือท าให้สุกก่อนทุกครัง้ โดยเฉพาะ
หอยโขง่ หอยเชอรี ่

 พชืผกัที่จะรบัประทานสดๆ ควรล้างให้
ส ะ อ า ด ล้ า ง ผัก ส ด ใ ห้ ส ะ อ า ดก่ อ น
รบัประทานเนื่องจากอาจมกีารปนเป้ือน
ของตวัอ่อนระยะตดิต่อที ่3  

 ท าลายหนูนาที่เป็นโฮสต์ที่ส าคัญต่อ
วงจรชวีติของพยาธิหอยโข่งที่มอียู่ตาม
ธรรมชาต ิ 
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