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พยาธติวัจีด๊  (Gnathostoma spp.) 

 

พยาธิตัวจี๊ด 
พยาธติวัจีด๊เกดิจากพยาธติวักลมในสกุล 

Gnathostoma ซึง่มอียู่หลายชนิดดว้ยกนั แต่ชนิด
ที่พบมากที่สุดคือ Gnathostoma spinigerum   
ซึง่คนไม่ใช่โฮสต์เฉพาะของพยาธ ิแต่คนเกดิโรค
จากการได้รับตัวอ่อนของพยาธิ เข้าสู่ร่างกาย 
เรียกว่ า  โรคพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostomiasis) 
พยาธติวัเต็มวยัทัง้เพศผู้และเพศเมยีอาศยัอยู่ใน
กอ้นทูมทีผ่นังกระเพาะอาหารของแมว สุนัข เสอื 
และสตัวก์นิเนื้อชนิดอื่นๆ ซึง่จดัเป็นโฮสตท์ีแ่ทจ้รงิ
ของพยาธติวัจี๊ด ตวัเต็มวยัเพศเมยียาวประมาณ 
25-54 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 1-2 มิลลิเมตร 
ตัวเต็มวยัเพศผู้ยาวประมาณ 11-25 มิลลิเมตร 
กวา้งประมาณ 1-1.5 มลิลเิมตร ส่วนหวัแยกออก
จากล าตัวชัดเจน และมีหนามเรียงอยู่รอบหัว
ประมาณ 8 แถว ตวัเต็มวยัจะผสมพนัธุ์และเพศ
เมยีออกไขอ่ยู่ในกระเพาะอาหารและเขา้สู่ทางเดนิ
อาหาร เมื่อสตัวถ่์ายอุจจาระ กจ็ะมไีข่พยาธปิะปน
ออกมาด้วย ถ้าอุจจาระอยู่ในที่แห้งเป็นเวลานาน 
ไขพ่ยาธกิจ็ะตาย แต่ถา้อุจจาระถูกชะลงไปอยู่ในที่
ทีม่คีวามชื้นและความร้อนพอเหมาะ เช่น ในแอ่ง
น ้า หนอง บงึ ล าคลอง แม่น ้า ประมาณไม่เกนิ 2 
อาทติย ์ไขก่จ็ะกลายเป็น ตวัอ่อนระยะที ่1 ใน 4-5 
วนั  และฟกัเป็นตวัออกมาว่ายไปมาในน ้า ซึ่งจะ
ตายภายใน 2-3 วัน ถ้าไม่ได้ถูกกินโดยกุ้งไร 
(cyclop) เมื่อกุง้ไร (โฮลตต์วักลางที ่1) กนิตวัอ่อน
ระยะที่ 1 เขา้ไป ตวัอ่อนจะเจรญิเติบโตและลอก
คราบเป็นตวัอ่อนระยะที ่2 รูปร่างระยะนี้คลา้ยตวั
เต็มวยั แต่ตวัเลก็กว่ามาก ตวัอ่อนระยะที ่2 นี้  มี
ชวีติอยู่ไดน้านแมว้่าตวักุง้ไรตายแลว้ เมื่อมนัหลุด
ออกมาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ ต่อมามีสตัว์หลายชนิด 
(โฮลต์ตวักลางที ่2) มากนิกุง้ไรทีม่ตีวัอ่อนระยะที ่
2 เขา้ไป 

  

 
ตวัอ่อนกจ็ะเจรญิเตบิโตและลอกคราบเป็นระยะ     
ที ่3 ซึง่มคีวามทนทานมากขึน้ 
   

แหลง่ทีพ่บ พยาธติวัจีด๊ 
ส่วนใหญ่มกัพบพยาธติัวจี๊ดแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  เช่น พบในประเทศไทย 
มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
ฟิลปิปินส ์อสิราเอล และอนิเดยี รวมทัง้บางทอ้งที่
ของทวีปอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต้         
ในประเทศไทยมสีตัว์ประมาณ 48 ชนิด ที่ตรวจ
พบว่ามีตัวอ่อนระยะที่  3 ซึ่งเป็นระยะติดต่อ 
(infective stage) ของพยาธติวัจี๊ดซึง่ตดิต่อสู่คน 
ไดแ้ก่ ปลาน ้าจดื เช่น ปลาไหล ปลาช่อน ปลาดุก 
สตัวค์รึง่บกครึ่งน ้า เช่น กบ สตัว์เลื้อยคลาน เช่น 
งู ตะกวด สัตว์ปีก เช่น นกกินปลาชนิดต่างๆ 
รวมทัง้เป็ดและไก่ สตัว์ฟนัแทะ เช่น หนูพุก หนู
ทอ้งขาว กระแต พยาธติวัจีด๊อาศยัสตัวห์ลายชนิด
เป็นรงั โดยเฉพาะสุนัขและแมว จากการส ารวจ
ปลาไหลในเขตภาคกลางของประเทศไทย พบว่า
มกีารแพร่กระจายของพยาธติวัจีด๊ในหลายจงัหวดั 
เช่น นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง ราชบุร ีสระบุร ีลพบุร ีเป็นต้น อาหารที่
ปรุงแบบสกุๆ ดบิๆ หรอือาหารหมกัทีท่ าจากปลา
น ้าจดื เช่น สม้ฟกั ปลาร้า ปลาเจ่า หรอืเนื้อสตัว์
อื่นๆ กพ็บว่ามตีวัอ่อนระยะตดิต่อของพยาธติวัจี๊ด
อยู่เช่นกนั 

 

การเขา้สูร่า่งกาย 
คนได้รับพยาธิเข้าสู่ร่างกายโดยการ

บริโภคน ้าที่มีการปนเป้ือนของกุ้งไรที่มีตัวอ่อน
ระยะที3่ หรอืรบัประทานเนื้อสตัวท์ีม่พียาธริะยะที ่
3 แบบสกุๆ ดบิๆ เช่น  อาหารประเภท ย า ลาบ 
ลาบก้อย แหนม หมก พล่า ปลาร้า ปลาเจ่า ส้ม
ฟกั หรอือาหารทีป่รุงขึน้ดว้ยเน้ือปลาโดยเฉพาะ  



 

    ศูนย์วิจัยและประเมินความเส่ียงด้านอาหารปลอดภัย                       สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  

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

 

   2/3 

 

ปรสติ : 

 

 

Gnathostoma spp.  
 
ปลาช่อน ปลาดุก ปลาไหล ไก่ เป็ด กบ ตวัอ่อนจะ
ไชทะลุออกจากกระเพาะอาหารและล าไส ้และใน
เวลาไม่นานพยาธติวัอ่อนซึง่มขีนาดยาวประมาณ 
0.4 – 0.9 ซม. จะคบืคลานและไชชอนเขา้ไปใน
อวยัวะต่างๆ ของร่างกายของคน  ซึง่บางรายอาจ
เสียชีวิต ได้ถ้ าพยาธิ ไช ไปที่ อวัย วะส าคัญ 
เนื่องจากคนไม่ใช่โฮสต์โดยเฉพาะ พยาธจิงึไม่
สามารถเจรญิตามขัน้ตอนตามปกต ิจนถงึตวัเต็ม
วัยและออกไข่ได้เหมือนที่เกิดขึ้นใน เสือ สุนัข 
หรอื แมว 

 

อนัตรายของ พยาธติวัจีด๊ 
เมื่อคนไดร้บัตวัอ่อนระยะที ่3 ของพยาธิ

ตัวจี๊ดเข้าไป ตัวอ่อนจะไชไปตามบริเวณต่าง ๆ 
ในร่างกายท าใหเ้กดิอาการแสดงตามต าแหน่งทีม่ี
พยาธอิยู่ เช่น ไชไปตามเนื้อเยื่อใต้ผวิหนังกเ็กิด
อาการบวมเคลื่อนที่ หรือเข้าสมองก็เกิดสมอง
อกัเสบ หรือไชไปที่ลูกตาอาจท าให้ตาบอด เป็น
ต้น อาการของโรคนี้จงึต่างกนัแลว้แต่พยาธจิะไป
อยู่สว่นไหนของร่างกาย  อาการทัว่ไปที่มรีายงาน
มดีงันี้ 

 อาการบวม ซึ่งเห็นได้ชัดเมื่อพยาธิ
ขึ้นมาอยู่บริเวณผิวหนัง ส่วนบริเวณที่
บวม มกัไม่แน่นอนแล้วแต่พยาธินัน้จะ
ไปอยู่ที่ใดนานพอ อาจเป็นบรเิวณหน้า 
ส่วนล าตัว มือ หนังตา เท้า ฯ แต่เมื่อ
พยาธิเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ใหม่  เช่น ลงไป 
ลึกมากจากผิวหนั ง  อาการบวมที่
ต าแห น่ง เดิม จะค่ อยๆ ยุ บหายไป 
บางครัง้กข็ึน้มาอยู่บรเิวณผวิหนังท าให้
เกดิบวมขึน้ทีบ่รเิวณใหม่อกี  

 อาการปวด ไม่เสมอไปทุกราย โดยมาก
มอีาการปวดจีด๊ๆ หรอืแปล๊บๆ คลา้ยตวั
สตัว์กดั บางรายมีอาการปวดเป็นพกัๆ 
และบางครัง้ก็มากจนถึงกบัรบกวน แต่
ตามปกตอิาการปวดมกัไม่รา้ยแรงนกั 

 

 
 

 อาการคัน บางรายมีเพียงเล็กน้อย
หรอืไม่มเีลย แต่โดยมากมกัมีจนชวนให้
เกา อาการคนับรเิวณดงักล่าวจะหายไป
เมื่อพยาธเิคลื่อนไปทีอ่ื่น แต่มกัจะท าให้
คนัอกีเมื่อยงัเคลื่อนอยู่ใตผ้วิหนงัตืน้ๆ 

 อาการอื่นๆ แล้วแต่พยาธิจะเข้าไปสู่
อวยัวะใด ถ้าเข้าสู่สมองอาจท าให้หมด
สติและอาจถึงแก่กรรมได้  มีความ
รา้ยแรงมากน้อยและเกดิอาการอกีหลาย
อย่าง แล้วแต่อวยัวะที่พยาธิเดนิทางไป
อาศยัอยู่ 

 

วธิปีอ้งกนั 

 ดื่มน ้าสะอาดทีไ่ม่มกีารปนเป้ือนของกุง้ไร 
 ไม่รบัประทานอาหารทีป่รุงจากเนื้อสตัว์

สุกๆ ดิบๆ เช่น  อาหารประเภท ย า 
ลาบ ลาบ กอ้ย แหนม หมก พล่า ปลารา้ 
ปลาเจ่า สม้ฟกั หรอือาหารทีป่รุงขึน้ดว้ย
เนื้ อปลาและ เนื้ อสัตว์ที่ ส งสัยอื่ นๆ
โดยเฉพาะ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาไหล 
ไก่ เป็ด กบ ควรท าใหส้กุก่อน โดยท าให้
เป็นชิน้เลก็พอสมควรแลว้ต้มในน ้าก าลงั
เดอืดนานอย่างน้อย 5 นาท ีหรอื ทอด 
ป้ิง ย่าง ใหส้กุทัว่ถงึดดีว้ยความรอ้นสงูๆ 
จึงจะท าให้ตัวอ่อนพยาธิซึ่งอยู่ในเนื้อ
ลกึๆ ตายได้ น ้าสม้สายชูและน ้ามะนาว
ทีใ่ช้ปรุงอาหารกนัตามปกต ิไม่สามารถ
ฆา่พยาธเิหล่าน้ีได ้

 ไม่ใชเ้น้ือสด โดยเฉพาะเนื้อกบ เนื้อปลา 
พอกบรเิวณบาดแผล 

 คนทีส่มัผสักบัเนื้อสด เช่นคนแล่หรอืหัน่
เนื้อปลา หรือเนื้อสัตว์อื่นๆ ไม่ควรมี
บาดแผลทีม่อื ถ้าจ าเป็นต้องท าให้ใส่ถุง
มอืยางชนิดหนา 
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