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พยาธิตวั จีด
๊

(Gnathostoma spp.)

พยาธิตัวจี๊ด
พยาธิตวั จีด๊ เกิดจากพยาธิตวั กลมในสกุล
Gnathostoma ซึง่ มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่ชนิด
ที่พ บมากที่สุด คือ Gnathostoma spinigerum
ซึง่ คนไม่ใช่โฮสต์เฉพาะของพยาธิ แต่คนเกิดโรค
จากการได้ร ับ ตัว อ่ อ นของพยาธิ เข้า สู่ร่ า งกาย
เรี ย กว่ า โรคพยาธิ ตั ว จี๊ ด (Gnathostomiasis)
พยาธิตวั เต็มวัยทัง้ เพศผู้และเพศเมียอาศัยอยู่ใน
ก้อนทูมทีผ่ นังกระเพาะอาหารของแมว สุนัข เสือ
และสัตว์กนิ เนื้อชนิดอื่นๆ ซึง่ จัดเป็ นโฮสต์ทแ่ี ท้จริง
ของพยาธิตวั จี๊ด ตัวเต็มวัยเพศเมียยาวประมาณ
25-54 มิลลิเ มตร กว้างประมาณ 1-2 มิลลิเมตร
ตัว เต็ม วัย เพศผู้ยาวประมาณ 11-25 มิลลิเมตร
กว้างประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร ส่วนหัวแยกออก
จากล าตัว ชัด เจน และมีห นามเรีย งอยู่ ร อบหัว
ประมาณ 8 แถว ตัวเต็มวัยจะผสมพันธุ์และเพศ
เมียออกไข่อยู่ในกระเพาะอาหารและเข้าสู่ทางเดิน
อาหาร เมื่อสัตว์ถ่ายอุจจาระ ก็จะมีไข่พยาธิปะปน
ออกมาด้วย ถ้าอุจจาระอยู่ในที่แห้งเป็ นเวลานาน
ไข่พยาธิกจ็ ะตาย แต่ถา้ อุจจาระถูกชะลงไปอยู่ในที่
ทีม่ คี วามชื้นและความร้อนพอเหมาะ เช่น ในแอ่ง
น้ า หนอง บึง ลาคลอง แม่น้ า ประมาณไม่เกิน 2
อาทิตย์ ไข่กจ็ ะกลายเป็ น ตัวอ่อนระยะที่ 1 ใน 4-5
วัน และฟกั เป็ นตัวออกมาว่ายไปมาในน้ า ซึ่งจะ
ตายภายใน 2-3 วัน ถ้ า ไม่ ไ ด้ ถู ก กิน โดยกุ้ ง ไร
(cyclop) เมื่อกุง้ ไร (โฮลต์ตวั กลางที่ 1) กินตัวอ่อน
ระยะที่ 1 เข้าไป ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตและลอก
คราบเป็ นตัวอ่อนระยะที่ 2 รูปร่างระยะนี้คล้ายตัว
เต็มวัย แต่ตวั เล็กกว่ามาก ตัวอ่อนระยะที่ 2 นี้ มี
ชีวติ อยู่ได้นานแม้ว่าตัวกุง้ ไรตายแล้ว เมื่อมันหลุด
ออกมาก็ย ังมีชีวิตอยู่ไ ด้ ต่ อ มามีสตั ว์หลายชนิ ด
(โฮลต์ตวั กลางที่ 2) มากินกุง้ ไรทีม่ ตี วั อ่อนระยะที่
2 เข้าไป
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ตัวอ่อนก็จะเจริญเติบโตและลอกคราบเป็ นระยะ
ที่ 3 ซึง่ มีความทนทานมากขึน้
แหล่งทีพ
่ บ พยาธิตว
ั จีด
๊
ส่วนใหญ่ มกั พบพยาธิตัวจี๊ดแถบเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เช่ น พบในประเทศไทย
มาเลเซีย จีน ญี่ ปุ่ น ออสเตรเลีย อิ น โดนี เ ซี ย
ฟิลปิ ปิ นส์ อิสราเอล และอินเดีย รวมทัง้ บางท้องที่
ของทวี ป อเมริ ก ากลางและทวี ป อเมริ ก าใต้
ในประเทศไทยมีสตั ว์ประมาณ 48 ชนิด ที่ตรวจ
พบว่ า มี ตั ว อ่ อ นระยะที่ 3 ซึ่ ง เป็ น ระยะติ ด ต่ อ
(infective stage) ของพยาธิตวั จี๊ดซึง่ ติดต่อสู่คน
ได้แก่ ปลาน้ าจืด เช่น ปลาไหล ปลาช่อน ปลาดุก
สัตว์ครึง่ บกครึ่งน้ า เช่น กบ สัตว์เลื้อยคลาน เช่น
งู ตะกวด สัต ว์ปี ก เช่ น นกกิน ปลาชนิ ด ต่ า งๆ
รวมทัง้ เป็ ดและไก่ สัตว์ฟนั แทะ เช่น หนู พุก หนู
ท้องขาว กระแต พยาธิตวั จีด๊ อาศัยสัตว์หลายชนิด
เป็ นรัง โดยเฉพาะสุนัขและแมว จากการสารวจ
ปลาไหลในเขตภาคกลางของประเทศไทย พบว่า
มีการแพร่กระจายของพยาธิตวั จีด๊ ในหลายจังหวัด
เช่ น นครนายก ปราจีน บุ รี พระนครศรีอ ยุ ธ ยา
อ่างทอง ราชบุรี สระบุรี ลพบุรี เป็ นต้น อาหารที่
ปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารหมักทีท่ าจากปลา
น้ าจืด เช่น ส้มฟกั ปลาร้า ปลาเจ่า หรือเนื้อสัตว์
อื่นๆ ก็พบว่ามีตวั อ่อนระยะติดต่อของพยาธิตวั จี๊ด
อยู่เช่นกัน
การเข้าสูร่ า่ งกาย
คนได้ ร ับ พยาธิเ ข้า สู่ ร่ า งกายโดยการ
บริโ ภคน้ า ที่มีก ารปนเปื้ อ นของกุ้งไรที่มีตัว อ่ อ น
ระยะที3่ หรือรับประทานเนื้อสัตว์ทม่ี พี ยาธิระยะที่
3 แบบสุกๆ ดิบๆ เช่น อาหารประเภท ยา ลาบ
ลาบก้อย แหนม หมก พล่า ปลาร้า ปลาเจ่า ส้ม
ฟกั หรืออาหารทีป่ รุงขึน้ ด้วยเนื้อปลาโดยเฉพาะ
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ปลาช่อน ปลาดุก ปลาไหล ไก่ เป็ ด กบ ตัวอ่อนจะ
ไชทะลุออกจากกระเพาะอาหารและลาไส้ และใน
เวลาไม่นานพยาธิตวั อ่อนซึง่ มีขนาดยาวประมาณ
0.4 – 0.9 ซม. จะคืบคลานและไชชอนเข้าไปใน
อวัยวะต่างๆ ของร่างกายของคน ซึง่ บางรายอาจ
เสี ย ชี วิ ต ไ ด้ ถ้ า พ ย าธิ ไ ช ไ ปที่ อ วั ย วะ ส า คั ญ
เนื่องจากคนไม่ใช่ โฮสต์โดยเฉพาะ พยาธิจงึ ไม่
สามารถเจริญตามขัน้ ตอนตามปกติ จนถึงตัวเต็ม
วัย และออกไข่ ไ ด้เ หมือ นที่เ กิด ขึ้น ใน เสือ สุ นั ข
หรือ แมว
อันตรายของ พยาธิตว
ั จีด
๊
เมื่อคนได้รบั ตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิ
ตัวจี๊ดเข้าไป ตัวอ่อนจะไชไปตามบริเวณต่ าง ๆ
ในร่างกายทาให้เกิดอาการแสดงตามตาแหน่ งทีม่ ี
พยาธิอยู่ เช่น ไชไปตามเนื้อเยื่อใต้ผวิ หนังก็เกิด
อาการบวมเคลื่อ นที่ หรือ เข้า สมองก็เ กิด สมอง
อักเสบ หรือไชไปที่ลูกตาอาจทาให้ตาบอด เป็ น
ต้น อาการของโรคนี้จงึ ต่างกันแล้วแต่พยาธิจะไป
อยู่สว่ นไหนของร่างกาย อาการทัวไปที
่
่มรี ายงาน
มีดงั นี้
 อาการบวม ซึ่ ง เห็ น ได้ ช ัด เมื่ อ พยาธิ
ขึ้นมาอยู่บริเ วณผิวหนัง ส่วนบริเ วณที่
บวม มักไม่แน่ นอนแล้วแต่ พยาธินัน้ จะ
ไปอยู่ท่ใี ดนานพอ อาจเป็ นบริเวณหน้ า
ส่ว นล าตัว มือ หนัง ตา เท้า ฯ แต่ เ มื่อ
พยาธิเ คลื่อ นที่ไปอยู่ท่ีใหม่ เช่น ลงไป
ลึ ก มากจาก ผิ ว ห นั ง อาการบวม ที่
ต าแหน่ งเดิ ม จะค่ อ ยๆ ยุ บ หายไป
บางครัง้ ก็ขน้ึ มาอยู่บริเวณผิวหนังทาให้
เกิดบวมขึน้ ทีบ่ ริเวณใหม่อกี
 อาการปวด ไม่เสมอไปทุกราย โดยมาก
มีอาการปวดจีด๊ ๆ หรือแปล๊บๆ คล้ายตัว
สัตว์กดั บางรายมีอาการปวดเป็ นพักๆ
และบางครัง้ ก็มากจนถึงกับรบกวน แต่
ตามปกติอาการปวดมักไม่รา้ ยแรงนัก
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 อาการคั น บางรายมี เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย
หรือไม่มเี ลย แต่โดยมากมักมีจนชวนให้
เกา อาการคันบริเวณดังกล่าวจะหายไป
เมื่อพยาธิเคลื่อนไปทีอ่ ่นื แต่มกั จะทาให้
คันอีกเมื่อยังเคลื่อนอยู่ใต้ผวิ หนังตืน้ ๆ
 อาการอื่น ๆ แล้ว แต่ พ ยาธิจ ะเข้า ไปสู่
อวัยวะใด ถ้าเข้าสู่สมองอาจทาให้หมด
สติ แ ละอาจถึ ง แก่ ก รรมได้ มี ค วาม
ร้ายแรงมากน้อยและเกิดอาการอีกหลาย
อย่าง แล้วแต่อวัยวะที่พยาธิเดินทางไป
อาศัยอยู่
วิธป
ี อ
้ งกัน
 ดื่มน้าสะอาดทีไ่ ม่มกี ารปนเปื้ อนของกุง้ ไร
 ไม่รบั ประทานอาหารทีป่ รุงจากเนื้อสัตว์
สุ ก ๆ ดิบ ๆ เช่ น อาหารประเภท ย า
ลาบ ลาบ ก้อย แหนม หมก พล่า ปลาร้า
ปลาเจ่า ส้มฟกั หรืออาหารทีป่ รุงขึน้ ด้วย
เนื้ อปลา และเ นื้ อสั ต ว์ ท่ี ส งสั ย อื่ น ๆ
โดยเฉพาะ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาไหล
ไก่ เป็ ด กบ ควรทาให้สกุ ก่อน โดยทาให้
เป็ นชิน้ เล็กพอสมควรแล้วต้มในน้ ากาลัง
เดือดนานอย่างน้อย 5 นาที หรือ ทอด
ปิ้ ง ย่าง ให้สกุ ทัวถึ
่ งดีดว้ ยความร้อนสูงๆ
จึง จะท าให้ตัว อ่ อ นพยาธิซ่ึง อยู่ ใ นเนื้ อ
ลึกๆ ตายได้ น้ าส้มสายชูและน้ ามะนาว
ทีใ่ ช้ปรุงอาหารกันตามปกติ ไม่สามารถ
ฆ่าพยาธิเหล่านี้ได้
 ไม่ใช้เนื้อสด โดยเฉพาะเนื้อกบ เนื้อปลา
พอกบริเวณบาดแผล
 คนทีส่ มั ผัสกับเนื้อสด เช่นคนแล่หรือหัน่
เนื้ อ ปลา หรือ เนื้ อ สัต ว์ อ่ืน ๆ ไม่ ค วรมี
บาดแผลทีม่ อื ถ้าจาเป็ นต้องทาให้ใส่ถุง
มือยางชนิดหนา

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. 0-2886-8088 ต่อ 3106 - 5500

2/3

ปรสิต :

Gnathostoma spp.

เอกสารอ้างอิง
1. Report of a Joint FAO/WHO expert
meeting. Multicriteria-based ranking
for risk management of foodborne
parasites. 24 October 2012.
2. รศ.เวช ชูโชติ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่. โรคพยาธิตวั จีด๊
(Gnathostomiasis) [ออนไลน์]. เข้าถึง
ได้จาก : http://www.med.cmu.ac.th/
dept/parasite/public/Gnathostomiasis.
htm. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2558.
3. ศ.ดร.พีรพรรณ ตันอารีย.์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2557. มาทาความ
รูจ้ กั โรคพยาธิตวั จีด๊ (Gnathostomiasis).
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.sc.mahidol.ac.th/usr/?p=6
3. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2558.

ศูนย์วิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย

http://fic.nfi.or.th/foodsafety

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. 0-2886-8088 ต่อ 3106 - 5500

3/3

