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A. cantonensis

พยาธิหอยโข่ง ( Angiostrongylus cantonensis )
พยาธิหอยโข่ง
พยาธิห อยโข่ ง หรือ พยาธิป อดหนู เ ป็ น
พยาธิตัว กลมที่อ าศัย อยู่ใ นหลอดเลือดแดงของ
ปอดหนู ลักษณะของพยาธิหอยโข่ง พยาธิตวั เมีย
มีข นาดใหญ่ ล าตัว มีลัก ษณะลายแดงสลับ ขาว
คล้ายเครื่อ งหมายร้า นตัด ผม เกิด ภายในมดลูก
ซึง่ มีไข่บรรจุอยู่มองดูเป็ นสีขาวขุ่นพันเป็ นเกลียว
รอบล าไส้ ท่ี มีเ ลือ ดอยู่ พยาธิตั ว ผู้ มี ข นาดเล็ ก
พยาธิตวั แก่อาศัยอยู่ในเส้นเลือดแดงใหญ่ในปอด
หนู เมื่อผสมพันธุก์ นั ตัวเมียออกไข่ ไข่จะถูกพาไป
ตามกระแสโลหิตเข้าไปติดอยู่ตามเส้นเลือดฝอย
ของปอดหนู ไข่จะเจริญเติบโตและฟกั ออกเป็ นตัว
อ่อนระยะที่ 1 อยู่ภายในปอด หลังจากนัน้ ตัวอ่อน
จะไชทะลุผ่านถุงลมปอด ผ่านหลอดลมไปยังคอ
หอย และถูกกลืนผ่านหลอดอาหารไปยังกระเพาะ
อาหาร และลาไส้ ปนออกมาพร้อมกับอุจจาระของ
หนู
ตัว อ่ อ นระยะที่1 จะถู ก กินหรือ ไชเข้า สู่
หอยที่หากินบนบกเช่น หอยโข่ง หอยทากยักษ์
แอฟริกา พยาธิตวั อ่อนจะเจริญเป็ นตัวอ่อนระยะที่
2 และ ตัวอ่อนระยะติดต่อที่ 3 นอกจากพวกหอย
แล้วยังมีกุ้ง กบ ตะกวด ฯลฯ ซึ่งเป็ นโฮสต์สะสม
เชื้อที่มพี ยาธิตวั อ่อนระยะติดต่ อที่ 3 อยู่ เมื่อหนู
กิน เข้า ไปพยาธิจ ะไชผนัง สาไส้ห นู เ ข้า สู่ก ระแส
โลหิตผ่า นตับหัว ใจ ปอด สมอง และ ไขสันหลัง
เจริญและลอกคราบเป็ นตัวอ่อนระยะที่ 4 และ 5 ที่
สมองหลัง จากนัน้ เดิน ทางเข้า สู่ท่ีเ ส้น เลือ ดแดง
ใหญ่ในปอดเติบโตเป็ นตัวเต็มวัย
แหล่งทีพ
่ บ พยาธิหอยโข่ง
พยาธิห อยโข่ ง พบมากในแถบเอเชีย
โดยเฉพาะเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ หมู่ เ กาะ
แปซิฟิก มาดากัสการ์ อียปิ ต์ ออสเตรเลีย
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สหรัฐอเมริกา เปอร์โตริโก คิวบา สาหรับประเทศ
ไทยพบมากทางภาคอีส าน ภาคกลาง โดยพบ
ปนเปื้ อนอยู่ในหอยโข่ง (Pila spp.) หอยทากยักษ์
แอฟริกา (Achatina fulica) หอยเชอรี่ (Pomacea
cana) โดยเฉพาะหอยโข่งถือว่าเป็ นพาหะทีส่ าคัญ
ทีท่ าให้คนไทยติดโรคพยาธิหอยโข่ง
การเข้าสูร่ า่ งกาย
คนได้ ร ับ พยาธิเ ข้า สู่ ร่ า งกายโดยการ
บริโภคหอยทีม่ ตี วั อ่อนระยะติดต่อที่ 3 โดยไม่ปรุง
ให้สุกเสียก่อน เช่น เอาหอยโข่ง กุ้ง หรือ กบ มา
ทายาหรือพล่าตัวอ่อนระยะติดต่อที่ 3 จะเดินทาง
ไปที่สมองเช่นเดียวกับ หนู แต่ พยาธิไม่สามารถ
เจริญเติบโตต่อไปได้ตามปกติ เนื่องจากคนไม่ได้
เป็ นโฮสต์เฉพาะของพยาธิชนิดนี้ พยาธิมกั จะหยุด
การเจริญเติบโตทีต่ วั อ่อนระยะที่ 4 หรือ 5 ทีส่ มอง
ทาให้เกิดเยื่อหุม้ สมองอักเสบได้ในคน
อันตรายของ พยาธิหอยโข่ง
การติด เชื้อ จากพยาธิช นิ ด นี้ ก่ อ ให้เ กิด
โรคเยื่อหุ้ม สมองอักเสบที่มีภ าวะอิโ อซิโ นฟิ ลสูง
(eosinophilic meningitis) อาการของโรคเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ จะมีการอักเสบของสมองและเยื่อหุม้
สมอง ท าให้เ กิด อาการปวดศีร ษะอย่ า งรุ น แรง
บริเวณหน้าผากและขมับทัง้ สองข้าง มีอาการคอ
และหลัง แข็ง ร่ ว มกับ อาการมีไ ข้ท่ีเ ป็ น ๆ หายๆ
คลื่น ไส้ อาเจีย น มีอ าการอัม พาตของแขนขา
ความรุนแรงของโรคขึน้ อยู่กบั พยาธิสภาพที่เกิด
และจ านวนพยาธิท่ีผู้ป่ว ยได้ร ับ เข้า ไป ในรายที่
ผู้ป่ว ยมีอ าการไม่ ม ากผู้ป่ว ยจะค่ อ ยๆ ดีข้นึ และ
หายในทีส่ ดุ ในระยะทีร่ ุนแรงผูป้ ว่ ยอาจเสียชีวติ ได้
นอกจากระบบประสาทแล้ว อาจเกิดที่อวัยวะอื่น
ได้อกี เช่น มีรายงานพบว่าพยาธิเดินทางเข้าตา
ทาให้ผปู้ ว่ ยมีอาการตาพร่า มองเห็นไม่ชดั เจน
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โรคนี้สามารถหายได้เองภายใน 4-6 สัปดาห์ โดย
การรัก ษาส่วนใหญ่ จ ะเป็ นการรัก ษาตามอาการ
และความรุนแรงของโรค เช่น ให้ยาแก้ปวดเพื่อ
ลดอาการของผูป้ ่วย ในกรณีทผ่ี ปู้ ่วยมีอาการปวด
ศีร ษะรุ น แรง การเจาะน้ า ไขสัน หลัง เป็ น ระยะๆ
เพื่อลดความดันของน้าไขสันหลังจะช่วยลดอาการ
ปวดศีรษะรุนแรงได้ ในผู้ป่วยที่มีพยาธิในลูกตา
ควรทาการผ่าตัดเพื่อเอาพยาธิออกทันที
โรคพยาธิห อยโข่ ง พบได้ทุ ก ภาคของ
ประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
กลุ่มประชาชนทีน่ ิยมบริโภคหอยทีป่ รุงดิบๆ หรือ
สุก ๆ ดิบๆ ที่เ รีย กว่า ก้อ ยหอย ซึ่งนิ ยมบริโ ภค
เป็ นกับแกล้มในการดื่มสุราในเทศกาลต่ างๆ เมื่อ
มีการศึกษาพบว่าเหล้าและเครื่องปรุงก้อยหอยทา
ให้ตัว อ่อนระยะติดต่ อในหอยตาย(Eansobhana
et al., 2009) ดังนัน้ การบริโภคก้อยหอยหลังการ
ปรุ ง เสร็จ แล้ว ระยะเวลาหนึ่ ง จะช่ ว ยลดการติ ด
พยาธิหอยโข่งได้ ในแต่ ละปี มคี นที่ ต้องสงสัยว่า
เป็ นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มภี าวะอิโอซิโนฟิ ล
สูงหลายร้อยคน โดยในปี พ.ศ. 2552 2553 และ
2554 พบว่ า มีค นเป็ น โรคนี้ เท่ า กับ 0.43 0.35
และ 0.19 ราย ตามล าดับ ต่ อ ประชากรจ านวน
100,000 ราย (สานักระบาดวิทยา, 2554)
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วิธป
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้ งกัน
 เลือกบริโภคอาหารจากหอยน้ าจืดทีป่ รุง
หรือ ท าให้สุ ก ก่ อ นทุ ก ครัง้ โดยเฉพาะ
หอยโข่ง หอยเชอรี่
 พืชผักที่จะรับประทานสดๆ ควรล้างให้
ส ะ อ า ด ล้ า ง ผั ก ส ด ใ ห้ ส ะ อ า ด ก่ อ น
รับประทานเนื่องจากอาจมีการปนเปื้ อน
ของตัวอ่อนระยะติดต่อที่ 3
 ท าลายหนู น าที่ เ ป็ น โฮสต์ ท่ี ส าคัญ ต่ อ
วงจรชีวติ ของพยาธิหอยโข่งที่มอี ยู่ตาม
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