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เป็นทีทราบกันดี อยู่แล้วว่า “โรคพยาธิ” ยังคงเป็นปั ญหาสาธารณสุขทีสําคัญของประเทศไทยทั งนี
สาเหตุหนึงก็เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารของคนไทย ทียังนิยมกินอาหารปรุงไม่สุก กินเนือสั ตว์กึ งสุก
กึงดิบ ทั งจากเนือหมู เนือวัว เนื อปลา หอย เช่น ลาบ หลู้ นําตก แหนม รวมถึงผักผลไม้ทีล้างไม่ส ะอาดด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิงประชาชนในภาคตะวั นออกเฉียงเหนือพบว่ามี อัตราการติดโรคพยาธิมากกว่าภาคอืนๆ
ของประเทศไทย อีกทั งการพบพยาธิในอาหารก็ย ังเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ เช่น ข่าวการพบพยาธิลักษณะลําตัว
กลมยาวในเนือหมูของร้านอาหารแห่งหนึง จึงทําให้เกิดความตืนตัว วิจรณ์
า ว่าเป็นไปได้หรือ ใช่พยาธิรึไม่
บางส่วนก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นพยาธิ แต่เป็ นเส้นเลือดของหมู ดังนั นในบทความนีเราจะมาคุยถึงเรืองพยาธิ
ในเนื อหมูกั น ในความเป็นจริ งเราอาจพบพยาธิในเนือหมูได้ ซึงพยาธิ ทีอาจพบแทรกอยู่ในเนือหมูมีอยู่
ชนิด คือ พยาธิตืดหมู (Pork tapeworm) และพยาธิทริคิ เนลลา สไปราลิ ส (Trichinella spiralis) โดยลักษณะ
ของพยาธิทั งสองตัวทีพบในเนือหมูก็จะมีล ักษณะเป็นถุงซีสต์ (cyst) ไม่ได้มีลักษณะเป็นตัวกลมยาวแต่อย่าง
ใด ในประเทศไทยสามารถพบพยาธินีได้ทั งสองชนิด แต่ในบทความนีจะกล่าวถึงเฉพาะพยาธิตืดหมูทพบได้
ี
บ่อย

พยาธิ ตืดหมู ส่วนหั ว (Scolex) ประกอบด้วยอวัยวะทีใช้ดูด (Sucker) และมีขอเกียว (Hooker)
ลักษณะและวงจรชีวิต
พยาธิตืดหมู (Pork tapeworm) มีชือวิ ทยาศาสตร์ว่า Taenia solium เป็นพยาธิตัวแบน พบได้ท ั ว
โลก พบได้บ่อยในประเทศด้อยพั ฒนา รวมถึงประเทศทีมีการสาธารณสุขทีไม่ดี ทั งนีพบผู้ป่ วยเป็นโรคพยาธิ
ตืดหมูได้ในทุกอายุ และโอกาสเกิดโรคใกล้เคี ยงกั นทั งในผู้หญิงและในผู้ชาย พยาธิ ต ืดหมูม ี ลักษณะตัวแบน
สีขาวขุ่น อาจยาวได้ถึง – เมตร ประกอบด้วย )ส่วนหัว (Scolex) รูปร่างกลม มีอวั ยวะทีใช้ดูด
(Sucker) และมีขอเกียว (Hooker) ใช้ในการยึดเกาะ )ส่วนคอ (Neck) และ )ส่วนปล้อง (Segment) มี
ลักษณะเป็นปล้องๆ ต่อกันยาว เมือปล้องแก่ ก็จะหลุดปนออกมากับอุจจาระ ซึงมีไข่บรรจุอยู่ภายในเป็ น
จํานวนมาก บางครั งอาจแตกทีลําไส้ใหญ่ทําให้สามารถตรวจพบไข่พยาธิในอุจจาระผู้ป ่ วยได้โดยพบพยาธิ
ตัวเต็มวั ยเฉพาะในลําไส้ของมนุ ษย์เท่านั น ไม่พบพยาธิต ัวเต็มวั ยในลําไส้ของหมู ดังนั นมนุษย์เป็นโฮสต์
เฉพาะ (Definitive host) และหมูเป็นโฮสต์กลาง (Intermediate host) ของพยาธิ ตืดหมู เมือหมูกินไข่พยาธิ

เข้าไปเปลือกไข่จะถูกย่อยทีกระเพาะอาหารปล่อยตัวอ่อนพยาธิ (Cysticercus) ออกมา ซึงตัวอ่อนนีจะไช
ผนังกระเพาะ หรือผนังลําไส้เข้ าไปในเส้นเลื อดและไปฝ ั งตัวอยู่ตามอวัยะต่ว างๆ โดยเฉพาะกล้ามเนือของหมู
กลายเป็นถุงซี สต์ (cyst) สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีสีขาวคล้ายเม็ดสาคูเมือคนรับประทานเนือหมูดิบ
หรือปรุงไม่สุกทีมีตัวอ่อนพยาธิระยะนีเข้ าไป พยาธิก็จะเจริญไปเป็นตัวเต็มวัยอยู่ในลําไส้มนุษย์ คอยแย่ง
อาหารและแพร่พั นธุ์ เรียกว่าเป็นโรค Taeniasis แต่บางครั งถ้ามนุษย์ได้รับไข่พยาธิเข้าไปจะทําให้ม ี ตัวอ่อน
ไชออกมาจากผนังกระเพาะอาหาร หรื อผนังลําไส้แล้วไปฝ ั งตัวเป็ นถุซง ีสต์ตามอวัยวะต่างๆ เช่น ตา
กล้ามเนือ และสมอง เรียกว่าเป็นโรค Cysticercosis ทําให้เป็นอันตรายถึงชีว ิตได้

วงจรชีวิตของพยาธิ ตืดหมู (Taenia solium) (ดัดแปลงจาก www.cdc.gov/parasites)
วงจรชีวิตที : หมูกินไข่พยาธิเข้ าไปเปลื อกไข่จะถูกย่อยทีกระเพาะอาหารปล่อยตัวอ่อนพยาธิ ออกมา ตัว
อ่อนนีจะไชผนังกระเพาะแล้วไปฝ ั งตัวอยู่ตามอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะกล้ามเนือของหมูกลายเป็นถุงซีสต์

(cyst) เมือคนรับประทานเนือหมูปรุงไม่สุกนีเข้ าไป พยาธิจะเจริญเป็นตัวเต็มวั ยเกาะอ
ยู่ภายในลําไส้ของคน
คอยแย่งอาหารและแพร่พ ั นธุ์ เรียกว่าเป็นโรคTaeniasis;
วงจรชีวิตที : คนกินไข่พยาธิเข้าไปหรือปล้องแก่ขย้อนจากลําไส้กลับขึนมาทีกระเพาะจากนั นเปลือกไข่จะ
ถูกย่อยทีกระเพาะอาหารปล่อยตัวอ่อนพยาธิออกมา ไชผนังกระเพาะแล้วไปฝ ั งตัวกลายเป็นถุงซี สต์(cyst)
อยู่ตามอวั ยวะต่างๆ เช่น ตา กล้ามเนื อ และสมอง เรียกว่าเป็นโรค Cysticercosis
อาการของโรค
ผู้ป ่ วยทีเป็นโรค Taeniasis ส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อยเช่น ปวดท้อง ท้องอืด นําหนัก
ลด อ่อนเพลี ย แต่ถ้าเป็นโรค Cysticercosis มักจะมีอาการรุนแรงขึนอยู่ก ับอวัยวะทีมี ถซีุง สต์ เช่น มีถุงซี สต์
ในสมองก็อาจมีอาการปวดหัว ชัก ความจําเสือม หรือเป็นอัมพาต ถ้ามีถุงซีสต์ที ตาอาจทําให้ตาบอดได้ เป็น
ต้น
การวิ นิจฉัย
ตรวจหาปล้องแก่ของพยาธิ หรือไข่พยาธิในอุจจาระ ถ้าจําเป็ นอาจถ่ายภาพเอกซเรย์เพือหาถุงซีสต์พยาธิ
ตามอวัยวะต่างๆ
การรั กษาและการป้ องกัน
โรคพยาธิ ต ัวตืดสามารถรักษาได้โดยรับประทานยา niclosamide หรือ praziquantel ตามทีแพทย์ส ั ง และ
อาจจะต้องผ่าตัดเอาถุงนําออกในผู้ป ่ วยทีเป็นโรค Cysticercosis ทีสําคัญโรคนีสามารถป้ องกันได้โดยการ
รักษาสุขอนามั ยที ดี ขับถ่ายในห้องนําทีถูกสุขลักษณะ ล้างมื อให้สะอาดรับประทานเนือหมูท ีปรุงสุก
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