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ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
มีรายงานข่าวผู้ป่วยโรคพยาธิหอยคัน โรคหอยคัน หรือ โรคนํ าคัน
(ภาษาอังกฤษเรียกว่า cercarial dermatitis, schistosome dermatitis หรือ swimmer’s itch) ในทางภาคใต้
ของประเทศไทย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีผนและตุ
ื
่มคันตามร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิงบริเวณแขนและขาที
สัมผัสกับนํ าผู้ป่วยบางรายยังสามารถตรวจพบตัวอ่อนของพยาธิใบไม้เลือดในสัตว์จากเนือเยือผิวหนังทีส่ง
ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร นอกจากนียังสามารถตรวจพบตัวอ่อนของพยาธิดงั กล่าวในหอยคันซึงเป็ น
หอยขนาดเล็กทีพบในนาข้าวและพบในตัวอย่างนํ าทีเก็บจากนาข้าวเช่นกัน
โรคพยาธิ หอยคัน เป็ นโรคทีเกิดขึนบริเวณชันผิวหนังภายหลังการติดเชือจากตัวอ่ อนของพยาธิ
ใบไม้เลือดในสัตว์ระยะ“เซอร์คาเรีย (cercaria)” ซึงโรคนีสามารถพบได้ในทุกพืนทีของโลกรวมถึงในประเทศ
ไทย การระบาดมักพบในพืนทีทีเคยมีนําท่วมมาก่ อนหรือมีนําท่วมขังเป็ นเวลานานทีทําให้เอือต่อการเพิม
จํานวนของหอยคันรวมถึงพบในพืนทีทีมีโอกาสทําให้เกิดการแพร่กระจายของไข่พยาธิใบไม้เลือดของสัตว์
ในนําได้ง่าย
โดยทัวไปแล้วพยาธิใบไม้เลือดในสัตว์จะพบระยะตัวเต็มวัยหรือการติดเชือในระบบไหลเวียนโลหิต
ของสัตว์ปีกหรือสัตว์เลียงลูกด้วยนมเช่น เป็ ด ห่าน นกนางนวล หงส์ หนู วัว และควาย เป็ นต้น เนืองจาก
พฤติกรรมและการใช้ชวี ติ ของสัตว์ดงั กล่าวอาจสัมพันธ์กบั แหล่งนํ าในธรรมชาติดงั นันเมือสัตว์เหล่านีมีพยาธิ
ในร่างกายจะมีไข่พยาธิออกมาพร้อมกับอุจจาระทีอาจปนเปื อนในแหล่งนํ า ตัวอ่อนของพยาธิทฟัี กออกจาก
ไข่ระยะเริมแรกทีเรียกว่า ไมราซีเดียม (miracidium) จะเข้าไปในหอยโดยเฉพาะอย่างยิงหอยคันเพือ
เพิมจํานวนและพัฒนาเป็ นตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรีย (cercaria) ปริมาณมากทีสามารถไชออกจากหอยมายัง
แหล่งนําได้ ถ้าคนสัมผัสหรือลุยนําในบริเวณทีอาจมีตวั อ่อนปนเปื อนอยูโ่ ดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันจะทําให้ตดิ
เชือได้โดยตัวอ่ อนจะไชเข้าทางผิวหนัง อย่างไรก็เนืองจากตัวอ่ อนของพยาธิดงั กล่าวไม่สามารถเจริญเป็ น
พยาธิตวั แก่ในคนได้ ดังนันภายหลังการไชเข้าทีผิวหนังตัวอ่อนของพยาธินันจะตายลง
สาเหตุของการติ ดเชือ
เป็ นผลมาจากตัวอ่อนของพยาธิใบไม้เลือดในสัตว์ระยะเซอร์คาเรียไชเข้าผิวหนังของผู้ทสัี มผัสกับนํา
ในแหล่งนําทีมีการปนเปื อนตัวอ่อนพยาธิดงั กล่าว ซึงในประเทศไทยเคยมีรายงานเชือ ชนิดทีก่อโรคได้คอื
1. Schistosoma spindale ทีพบได้ทวไปโดยเฉพาะอย่
ั
างยิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพยาธิ
ดังกล่าวทําให้เกิดการติดเชือในวัวและควาย

2. Schistosoma incognitum พบในกรุงเทพฯ และภาคเหนือ โดยพยาธิดงั กล่าวทําให้เกิดการติด
เชือในหนูพุกใหญ่และหนู บา้ น
3. Orientobiharzia harinasutai พบในภาคใต้ โดยพยาธิดงั กล่าวทําให้เกิดการติดเชือในควาย
4. Trichobilharzia maegrathi พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพยาธิดงั กล่าวทําให้เกิดการติด
เชือในเป็ ด
ซึงทัง ชนิดมีโฮสต์ตวั กลางทีหรือสัตว์นําทําให้เชือเข้าไปเพิมจํานวนได้คอื หอยคัน (โดยสายพันธุ์
ของหอยคัน จะต่ า งกัน ไปในพยาธิใ บไม้เลือ ดในสัต ว์แ ต่ ล ะชนิ ด ปั จ จุ บ ัน พบว่ า มีห อยคัน สายพัน ธุ์ ท ี
เกียวข้องคือ Indoplanorbis exustus และ Lymnaea (Radix) auricularia rubiginosa)
อาการทีพบ
อาการในผู้ป่วยจะเกิดขึนภายหลัง การสัมผัส กับแหล่ง นํ าทีปนเปื อนตัว อ่ อ นของพยาธิแ ละภาย
หลังจาก ตัวอ่ อนพยาธิไชเข้าผิวหนัง ระยะแรกผู้ป่วยจะรู้สึก เจ็บจีดบริเวณผิวหนังทีเคยสัมผัส กับ นํ า
จากนันจะเกิดผืนและตุ่มแดงภายใน ชัวโมง ซึงตุ่มทีเกิดขึนคล้ายกับตุ่มยุงกัดและอาจพัฒนาเป็ นตุ่มนําใส
ตุ่มพุพองหรือตุ่มหนองได้ ในช่วงดังกล่าวผูป้ ่ วยจะมีอาการคันซึงถ้าผู้ป่วยเกาจนเกิดแผลอาจทําให้เสียงต่อ
การติดเชือแบคทีเรียซําได้ โดยลักษณะผืนคันและตุ่มทีเกิดบริเวณผิวหนังเป็ นผลมาจากการตอบสนองทาง
ภูมคิ ุม้ กันของร่างกาย ส่วนมากจะเป็ นภาวะภูมแิ พ้ต่อโปรตีนของตัวอ่ อนพยาธิ อย่างไรก็ตามถ้าไม่มภี าวะ
ติดเชือแทรกซ้อนเกิดขึนผืนและตุ่มแดงดังกล่าวสามารถหายเองได้ภายในระยะเวลาประมาณ - สัปดาห์
การวิ นิจฉัย
อาศัยการซักประวัติเกียวกับการสัมผัสแหล่งนํ าทีเสียงต่อการติดเชือโดยเฉพาะอย่างยิงพืนทีทีมี
หอยคันระบาดจํานวนมากร่วมกับอาการและรอยโรคทีผิวหนังของผูป้ ่ วยรวมถึงผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยา
ของเนือเยือผิวหนังในตําแหน่งทีเกิดโรค
การรักษาและการป้ องกัน
. ใช้ยาแอนติฮสิ ตามีนเพือลดอาการแพ้
. ใช้ยาทาเช่นคาลาไมน์โลชันหรือยากลุ่มสเตียรอยด์
3. ใช้การประคบเย็นเพือลดอาการอักเสบบริเวณผิวหนัง
. ในกรณีผปู้ ่ วยมีการติดเชือแบคทีเรียซําอาจต้องรักษาด้วยยาปฏิชวี นะ
ทังนีการรักษาหรือการรับประทานยาควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกร อย่างไรก็ตาม
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มกั หายได้เองโดยใช้ระยะเวลาประมาณ - สัปดาห์
การป้ องกันและควบคุมการระบาด
1. สวมรองเท้ายางเมือต้องเดินลุยนํา
. ไม่ว่ายนํ าหรือสัมผัสกับนําในแหล่งนําทีเคยมีรายงานการเกิดโรครวมถึงแหล่งนําทีเสียงต่อการติด
เชือ

. เช็ดนําตามร่างกายหรืออาบนํ าทันทีภายหลังสัมผัส ลุยนํ าหรือลงไปในแหล่งนํ าทีเสียงต่อการติด
เชือ
ทังนีควรเช็ดตัวให้แห้งแรง ๆ เพือป้ องกันการไชของตัวอ่อนพยาธิเข้าผิวหนัง
4. ควบคุมสัตว์และหอยนําจืดทีเกียวข้องกับการระบาดของพยาธิใบไม้เลือดในสัตว์บริเวณแหล่งนํ า
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