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บทคัดย?อ
พยาธิปอดหนู (Angiostrongylus cantonensis) ก7อให9เกิดโรคเยื่อหุ9มสมองอักเสบ ทั่วโลกมีการรายงาน
จํานวนผู9ติดเชื้อพยาธิปอดหนูมากกว7า 2,827 ราย ในช7วงไม7กี่ปKที่ผ7านมามีการแพร7ระบาดของพยาธิปอดหนูในจีน
และสหรัฐอเมริกา คนติดเชื้อจากการรับประทานอาหารไม7สุกที่ปรุงจากหอยหรือทาก บางครั้งติดเชื้อจากการ
รับประทานพาราเทนิกโฮสต&และผักที่มีการปนเปNOอนระยะติดต7อ บทความนี้ได9รวบรวมข9อมูลเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา
วงจรชีวิต อาการของโรค ระบาดวิทยา การรักษา และพันธุศาสตร&พยาธิปอดหนู รวมถึงข9อมูลความสําคัญของโฮสต&
ตัวกลาง เพื่อเปVนประโยชน&ในการปWองกันและควบคุมการแพร7ระบาดพยาธิปอดหนู
คําสําคัญ : พยาธิปอดหนู; อาการสําคัญ; ระบาดวิทยา; โฮสต&ในธรรมชาติ

Abstract
Angiostrongylus cantonensis, a rat lungworm, is a nematode parasite causing human
meningoencephalitis with global distribution. More than 2,827 cases of rat lungworm infected
human have been reported worldwide. During the past few years, outbreaks of the rat lungworm
have been reported in China and the USA. Human infection is acquired by ingestion of raw or
undercooked snails or slugs and occasionally infected by ingestion of paratenic hosts and
vegetables contaminated with infective larvae. More than 2,827 cases of human infected rat
lungworm have been reported worldwide. During the past few years, several outbreaks of the rat
lungworm have been reported in China and the USA. This review paper with data collection
describes morphology, life cycle, clinical feature, epidemiology, treatment and genetics of the rat
lungworm including important information of its intermediate host. This information is an advantage
for prevention and control the prevalence of the rat lungworm.
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1. บทนํา

2. Angiostrongylus cantonensis

ปg จ จุ บั น โรคที่ เ กิ ด จากการติ ด เชื้ อ ปรสิ ต เปV น
ปg ญ หาที่ สํ า คั ญ ทางการแพทย& แ ละสาธารณสุ ข ใน
หลาย ๆ ประเทศ พยาธิ ป อดหนู (Angiostrongylus
cantonensis) เปV น พยาธิ ใ นสกุ ล Angiostrongylus
[1] รายงานพบครั้ ง แรกในประเทศจี น [2] ปg จ จุ บั น
สามารถพบพยาธิ ป อดหนู ไ ด9 ทั่ ว โลกโดยเฉพาะแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต9และหมู7เกาะแปซิฟnก วงจรชีวิต
ของพยาธิปอดหนูมีหอยเปVนโฮสต&ตัวกลางและหนูเปVน
โฮสต&จําเพาะ [3] ตัวอ7อนพยาธิปอดหนูพบได9ในกลุ7ม
หอยที่เปVนโฮสต&ตัวกลางหลายชนิด สําหรับตัวเต็มวัย
มักพบอยู7ที่เส9นเลือดแดงใหญ7ที่ไปเลี้ยงปอดของหนูที่
เปVนโฮสต&จําเพาะ บางครั้งอาจพบอยู7ที่หัวใจซีกขวาของ
หนูได9เช7นกัน
คนเปV น โฮสต& โ ดยบั ง เอิ ญ ได9 รั บ ตั ว อ7 อ นระยะ
ติดต7อจากการกินโฮสต&ตัวกลางและพาราเทนิก หรือกิน
พืชผักที่มีการปนเปNOอนตัวอ7อนระยะติดต7อเข9าไป เปVน
สาเหตุ ทํ า ให9 เ กิ ด ภาวะเยื่ อ หุ9 ม สมองอั ก เสบ [3] มี
รายงานผู9 ติ ด เชื้ อ มากกว7 า 30 ประเทศทั่ ว โลก
โดยเฉพาะอย7า งยิ่งในประเทศ ไต9 ห วั น จี น และไทย
นอกจากนี้ยังมีรายงานพบการติดเชื้อพยาธิปอดหนูใน
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต9 ซึ่งพบในโฮสต&ธรรมชาติ
และคน [4-7] การแพร7 ร ะบาดของพยาธิ ป อดหนู
สั ม พั น ธ& กั บ การแพร7 ก ระจายของโฮสต& ตั ว กลางและ
โฮสต&จําเพาะ ซึ่งมีรายงานการแพร7กระจายของหอย
และหนู มี ค วามสั ม พั น ธ& เ กี่ ย วข9 อ งกั บ การเพิ่ ม จํ า นวน
พยาธิ ป อดหนู ใ นประเทศจี น [8,9] ญี่ ปุt น [10] และ
บราซิ ล [11] ดั ง นั้ น จึ ง ได9 ร วบรวมข9 อ มู ล เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะทางชีววิทยาของพยาธิ ปอดหนูพร9 อ มทั้ ง
โฮสต&ตัวกลางในธรรมชาติ ซึ่งอาจเปVนประโยชน&ในการ
วางแผนเพื่อการปWองกันและควบคุมโรคพยาธิปอดหนู

2.1 ประวัติการคนพบ
พยาธิ ป อดหนู ค9 น พบครั้ ง แรกเมื่ อ ปK ค.ศ.
1935 จากเส9 น เลื อ ดปอดของหนู ที่ ม ณฑลกวางตุ9 ง
ประเทศจีน โดย Chen [2] ในปK ค.ศ. 1945 Nomura
และ Lin ตรวจพบพยาธิในคนเปVนครั้งแรก โดยพบใน
ผู9ปtวยชาวไต9หวันที่มีอาการเยื่อหุ9มสมองอักเสบ ต7อมา
Yokogawa ได9 วิ นิ จ ฉั ย และจํ า แนกชนิ ด พยาธิ เ ปV น
Haemostrongylus ratti ในปK ค.ศ. 1946 Dougherty
จัดพยาธิชนิดนี้อยู7ในสกุล Angiostrongylus และให9ชื่อ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร& ว7 า Angiostrongylus cantonensis
จากนั้นปK ค.ศ. 1955 Mackerras และ Sandars ศึกษา
คุ ณ ลั ก ษณะทางชี วิ ท ยาของพยาธิ ป อดหนู ใ นห9 อ ง
ปฏิบัติการ และ Rosen ระบุว7า A. cantonensis เปVน
สาเหตุการเกิดโรคเยื่อหุ9มสมองอักเสบในคน [12] ส7วน
ในประเทศไทยมีการรายงานพบพยาธิปอดหนูครั้งแรก
ในปK ค.ศ. 1960 และในปK ค.ศ. 1961 มีการตรวจพบ
พยาธิปอดหนูในผู9ปtวยเยื่อหุ9มสมองอักเสบที่มีประวัติ
การรับประทานหอยโข7งที่มีตัวอ7อนระยะติดต7อ พยาธิ
ปอดหนู [13]
2.2 สัณฐานวิทยา
พยาธิปอดหนูระยะตัวเต็มวัยแบ7งออกเปVน
เพศผู9และเพศเมีย ส7วนระยะตัวอ7อนแบ7งออกเปVน 5
ระยะ ตัวเต็มวัยเพศผู9ลักษณะ ผอมบาง ขนาดยาว 1825 มม. ช7 อ งปากแคบ บริ เ วณปลายหางมี caudal
bursa เปVนรูปไต และมีอวัยวะช7วยในการผสมพันธุ& 1
คู7 มีลักษณะเรียว ยาว ส7วนตัวเต็มวัยเพศเมียมีลักษณะ
ยาว 22-34 มม. ปลายหางทู7 ลักษณะเด7นที่มองเห็นได9
ชั ด คื อ ลํ า ไส9จะพั น กับ มดลูก ทํ า ให9 ลํ าตัว มีลายสีแดง
สลับสีขาวคล9ายกับเครื่องหมายร9านตัดผม ส7วนตัวอ7อน
ระยะที่ 1 ขนาดยาว 0.26-0.31 มม. มี ห ลอดอาหาร
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เปV น ตั ว อ7 อนระยะที่ 4 และระยะที่ 5 (young adult)
และเจริญเปVนตัวเต็มวัยภายในเส9นเลือดแดงบริ เ วณ
ปอดของหนู [15] สําหรับโฮสต&พาราเทนิก (กบ คางคก
ลูกอ~อด กุ9งน้ําจืด ตะกวด) เมื่อกินหอยที่มีตัวอ7อนระยะ
ติ ด ต7 อ ตั ว อ7 อ นจะไม7 พั ฒ นาและยั ง เปV น ระยะที่ 3 ที่
สามารถติดต7อไปสู7โฮสต&จําเพาะหรือโฮสต&บังเอิญ คน
เปV น โฮสต&บั ง เอิ ญ ที่ ติดเชื้ อ จากการรั บประทานโฮสต&
ตัวกลาง พืชผักสดที่มีการปนเปNOอนตัวอ7อนระยะติดต7อ
หรือมีการรับประทานพาราเทนิกโฮสต& [12] ดังแสดง
รูปที่ 1
2.4 อาการของโรคและการตรวจวินิจฉัย
พยาธิ ป อดหนู ทํ า ให9 เ กิ ด โรคเยื่อ หุ9 ม สมอง
อั ก เสบ ระยะฟg ก ตั ว ของการแสดงอาการกิ น เวลา
ประมาณ 7-30 วัน หลังจากที่ไ ด9รับระยะติดต7อ [16]
อาการเริ่มแรกจะมี ไข9เปVน ๆ หาย ๆ ปวดท9อง คลื่นไส9
อาเจียน ปวดศีรษะบริเวณหน9าผาก คอแข็ง บางรายมี
อาการตาพร7ามัว เนื่องจากพยาธิมีการเดินทางเข9าตา
นอกจากนี้ยังมีอาการเกร็งตามกล9ามเนื้อ สูญเสียการ
ทรงตัว บางรายรุนแรงถึงเปVนอัมพาตและเสียชีวิตได9
อาการความรุนแรงของโรคมากน9อยขึ้นอยู7กับจํานวน
พยาธิที่ได9รับเข9าไปและการตอบสนองของร7างกายต7อ
พยาธิ [17] การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ที่ แ น7 น อน (definitive
diagnosis) ของโรคพยาธิปอดหนูในคน คือ การตรวจ
พบพยาธิที่ตา แต7สามารถทําได9น9อยราย วิธีการตรวจ
วินิจฉัยที่สามารถทําได9 คือ การซักประวัติ การตรวจ
ทางห9องปฏิบัติการ หรือการตรวจทางภูมิคุ9มกันวิทยา
[18]
2.5 ระบาดวิทยาโรคพยาธิปอดหนูในคน
การระบาดของโรคพยาธิ ปอดหนูมีความ
สัมพันธ&กับปรสิต โฮสต& และสิ่งแวดล9อม การติดพยาธิ
ปอดหนูทั้งในคนและสัตว&ที่เปVนโฮสต&จําเพาะและโฮสต&
ตัวกลางส7วนใหญ7พบในเขตร9อนอยู7ระหว7างเส9นละติจูด
ที่ 23 องศาเหนือและเส9นละติจูดที่ 23 องศาใต9 [12]

แบบ Rhabditiform ปลายหางแหลมและมีรอยหยัก
ด9านหลัง ตัวอ7อนระยะที่ 2 ขนาดยาว 0.42-0.48 มม.
คล9 า ยกั บ ตั ว อ7 อ นระยะที่ 1 แต7 มี ห ลอดอาหารสั้ น ลง
เหลือประมาณ 1/3 ของลําตัว ตัวอ7อนระยะที่ 3 ขนาด
ยาว 0.46-0.52 มม. ลําตัวปWอม ช7องปากสั้น มุมปาก
นูนหนาเหมือนลูกศรคู7 และปลายหางแหลมมีรอยหยัก
ตัวอ7อนระยะที่ 4 ขนาดยาว 0.54-0.56 มม. ไม7มีแท7ง
ไคตินในช7องปาก หลอดอาหารยาว และผิวลําตัวเรียบ
และตัวอ7อนระยะที่ 5 เพศผู9มีขนาดยาว 1.7-1.8 มม.
ส7 ว นเพศเมีย ยาว 2.5-2.7 มม. ผิ ว ลํ า ตั วทั้ ง เพศผู9และ
เพศเมียมีรอยขีดขวาง [12,14]

รูปที่ 1 วงจรชีวิตพยาธิปอดหนู
2.3 วงจรชีวิต
พยาธิตัวเต็มวัยเพศผู9และเพศเมียอาศัยอยู7
ที่เส9นเลือดแดงในปอดหนู เพศผู9และเพศเมียผสมพันธุ&
กั น ออกไข7 ต7 อ มาตั ว อ7 อ นฟg ก ออกจากไข7 เ ปV น ตั ว อ7 อ น
ระยะที่ 1 และปนออกมากับอุจจาระของหนู ตัวอ7อน
ระยะที่ 1 เข9าสู7หอยซึ่งเปVนโฮสต&ตัวกลาง โดยหอยกิน
อุจจาระของหนูหรือบางครั้งตัวอ7อนสามารถไชเข9าสู7
หอย จากนั้นพัฒนาเปVนตัวอ7อนระยะที่ 2 และ 3 ที่เปVน
ระยะติดต7อ เมื่อหนูซึ่งเปVนโฮสต&จําเพาะกินหอยที่มีตัว
อ7อนระยะติดต7อเข9าไป ในหนูตัวอ7อนเกิดการพั ฒ นา
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เชื้ อ ร9 อ ยละ 94.4, 5.71, 4.13, 1.1, 2.29, 1.99 และ
1.51 ตามลําดับ ในปK ค.ศ. 2011 Vitta และคณะ [27]
รายงานความชุกของพยาธิชนิดนี้ในโฮสต&จําเพาะและ
โฮสต&ตัวกลางในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกภาคเหนือของ
ประเทศไทย พบอุ บั ติ ก ารณ& ก ารติ ด เชื้ อ ในหอย A.
fulica และหนู Rattus rattus อัตราร9อยละ 12.4 และ
16 ตามลําดับ
ขณะที่ ก ารศึ ก ษาในพื้ น ที่ เ กาะฮาวาย
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าโดย Qvarnstrom และคณะ
[28] ในปK ค.ศ. 2013 พบพยาธิ A. cantonensis ใน
หนูและโฮสต&ตัวกลางในหนู Rattus norvegicus อัตรา
ร9อยละ 100 ส7วนในโฮสต&ตัวกลางพบการติดเชื้อใน A.
fulica และ Laevicaulis alte อัตราร9อยละ 87.5 และ
80 ตามลําดับ นอกจากนี้ในเกาะฮาวายยังพบว7าหนอน
ตัวแบน (พลานาเรีย) เปVนพาราเทนิกโฮสต&ของพยาธิ
A. cantonensis โดยมีอัตราการติดเชื้อร9อยละ 66.7
2.7 การรักษา
ปgจจุบันยังไม7มียาที่มีความจําเพาะในการ
รักษาโรคที่เกิดจากพยาธิปอดหนู [29] สําหรับผู9ปtวยที่
มี อ าการไม7รุน แรง เช7 น ปวดศี ร ษะ คลื่ น ไส9 อาเจียน
การให9ยาแก9ปวดก็สามารถที่จะระงับอาการของโรคได9
[12] ส7วนในผู9ปtวยที่มีอาการรุนแรงหรือมีภาวะเยื่อหุ9ม
สมองอักเสบรักษาด9วยยา prednisolone [30]
2.8 พันธุศาสตร/พยาธิปอดหนู
พยาธิปอดหนูประกอบด9วยเพศผู9และเพศ
เมียที่มีความแตกต7างกันทางด9านพันธุศาสตร& โดยเพศผู9
และเพศเมียมีความแตกต7างกันของยีนบนโครโมโซม
เพศ โดยพยาธิปอดหนูเพศเมียมีรูปแบบโครโมโซมแบบ
XX จํานวน 12 โครโมโซม ส7วนพยาธิปอดหนูเพศผู9มี
รูปแบบโครโมโซมแบบ XO จํานวน 11 โครโมโซม [14]
มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ยี น ของพยาธิ ป อดหนู เช7 น
cytochrome c oxidase subunit I (COI), 66 kDa
protein gene, internal transcribed spacer และ

เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะร9อนชื้นและฝนตกชุก
ที่เปVนปgจจัยสําคัญในการส7งเสริมการแพร7พันธุ&ของหนู
หอย และโฮสต&พาราเทนิก จึงทําให9พยาธิปอดหนูยังคง
มีการระบาดและกระจายของโรคไปสู7คนได9อย7างต7อ
เนื่อง โรคเยื่อหุ9มสมองอักเสบจากพยาธิปอดหนูพบการ
แพร7ระบาดทั่วโลกโดยเฉพาะอย7างยิ่งแถบเอเชียและ
หมู7เกาะแปซิฟnก พบรายงานผู9ปtวยจากทั่วโลกมากกว7า
2,800 ราย โดยผู9 ปt ว ยในประเทศไทยมากที่ สุ ด ถึ ง
1,337 ราย ส7วนประเทศอื่น ๆ อาทิ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น 769 ราย ตาฮี ตี 256 ราย สหรั ฐ อเมริ ก า 116 ราย สาธารณรั ฐ คิ ว บา 114 ราย และ
ประเทศอื่น ๆ ที่มีผู9ปtวยน9อยกว7า 100 ราย เช7น ญี่ปุtน
ออสเตรเลีย อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา [19-24]
2.6 ระบาดวิทยาพยาธิปอดหนูในโฮสต/ที่เปTน
สัตว/
พยาธิปอดหนูพบในโฮสต&จําเพาะและโฮสต&
ตัวกลางในพื้นที่ต7าง ๆ ทั่วโลก ในประเทศไทย ปK ค.ศ.
1965 Harinasuta และคณะ [25] รายงานอุบัติการณ&
พยาธิ ป อดหนู A. cantonensis ในโฮสต& ตั ว กลางใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ พบความชุ ก ของพยาธิ ป อดหนู ใ นหอย
Achatina fulica, Pila gracilis, P. turbinnis และ P.
polita อั ต ราร9 อ ยละ 90.5, 21.7, 20 และ 0.5 ตาม
ลําดับ
ในปK 1968 Setasubun และคณะ [26]
ศึ ก ษาการติ ด เชื้ อ A. cantonensis ในหนู แ ละโฮสต&
ตัวกลางจากพื้นที่ต7าง ๆ ทั่วประเทศไทย พบการติด
เ ชื้ อ ใ น ห นู Bandicota indica, B. bengalensis,
Rattus rattus, R. norvegicus แ ล ะ R. berdmorei
อัตราร9อยละ 8.58, 3.87, 1.43, 2.03 และ 2.32 ตาม
ลํ า ดั บ ส7 ว นโฮสต& ตั ว กลางหอยชนิ ด A. fulica, Pila
turbinnis, P. gracilis, P. angelica, P. polita, P.
scutata และ Sinotaia martensiana มีอัตราการติด
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small-subunit ribosomal RNA (SSU rRNA)
2.8.1 Cytochrome c oxidase subunit I
(COI) เปVนยีนนํามาใช9แยกความแตกต7างลักษณะทาง
พั น ธุ ก รรมของสายพั น ธุ& พ ยาธิ ป อดหนู ที่ มี ลั ก ษณะ
คล9ายคลึงกัน เช7น A. cantonensis และ A. malaysiensis นอกจากนี้ นํ า มาใช9 ใ นการวิ เ คราะห& ห า
ความสั ม พั น ธ& ท างวิ วั ฒ นาการของพยาธิ ป อดหนู A.
cantonensis, A. costaricensis, A. malaysiensis
และ A. vosorum [31] ในการวิ เ คราะห& ห าความ
สั ม พั น ธ& ท างวิ วั ฒ นาการของพยาธิ ป อดหนู A.
cantonensis ใน 18 พื้ น ที่ จากประเทศญี่ ปุt น จี น
ไต9 ห วั น และไทย พบว7 า มี รู ป แบบทางพั น ธุ ก รรมที่
แตกต7างกัน 8 รูปแบบ โดยใน 16 พื้นที่จาก 18 พื้นที่
พบรูปแบบพันธุกรรมเพียงรูปแบบเดียว อย7างไรก็ตาม
มี 2 พื้นที่ที่มีรูปแบบพันธุกรรม 2 รูปแบบ อยู7ในพื้นที่
เดียวกัน ซึ่งแสดงให9เห็นว7าความแปรผันทางพันธุกรรม
ในแต7ละพื้นที่เกิดจากการกระจายตัว ทางภูมิศ าสตร&
ของพยาธิปอดหนูที่มีแหล7งที่มาพื้นที่เดียวกัน โดยที่ยีน
COI จะเปVนตัวบ7งชี้ถึงความแตกต7างทางพันธุกรรมของ
พยาธิปอดหนูแต7ละชนิด [32]
2.8.2 Partial 66 kDa protein gene เปVน
ลําดับยีนที่ไม7สามารถบ7งชี้ถึงความแตกต7างของพยาธิ
ปอดหนู A. cantonensis ในประเทศประเทศจีน ญี่ปุtน
และเกาะฮาวายได9อย7างชัดเจน แต7สามารถที่บ7งชี้ถึง
ความหลากหลายของรูปแบบทางพันธุกรรมของพยาธิ
ปอดหนู ส ายพั น ธุ& เ ดี ย วกั น และต7 า งสายพั น ธุ& กั น เมื่ อ
ทําการศึกษาลําดับเบสของยีน 66 kDa pretein gene
พ บ ว7 า genomic DNA ข อ ง พ ย า ธิ ป อ ด ห นู A.
cantonensis, A. costaricensis แ ล ะ A. malaysiensis โดยที่ยีน 66 kDa มีค7าระยะห7างทางพันธุกรรม
P = 1.70-4.08 % ระหว7 า ง A. cantonensis และ A.
malaysiensis, P = 3.77-5.77 % ระหว7าง A. cantonensis และ A. costaricensis และ P = 5.10 ระหว7าง

A. malaysiensis แ ล ะ A. costaricensis ลํ า ดั บ
partial DNA บ7งชี้ว7าพยาธิปอดหนู A. cantonensis มี
ความสัมพันธ&ที่ใกล9เคียงกับ A. malaysiensis มากกว7า
A. costaricensis [33]
2.8.3 Internal transcribed spacer โดย
ลํ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด& ใ นไรโบโซมอลดี เ อ็ น เอบริ เ วณ
internal transcribed spacer (ITS-1) ของ A. cantonensis ในประเทศจี น สหรั ฐ อเมริกา และบราซิล มี
ความแปรผันทางพันธุกรรมภายในสายพันธุ&เดียวกัน
เท7 า กั บ 0.1-1.0 % ส7 ว นความแปรผั น ทางพั น ธุ กรรม
ของ ITS-2 เท7ากับ 0.0-1.3 ของ A. cantonensis ใน
พื้นที่ประเทศจีนและฟnลิปปnนส& โดยที่ลําดับนิวคลีโอไทด& บ ริ เ วณ ITS-2 สํ า หรั บ rDNA สามารถบ7 ง ชี้ ถึ ง
ความสัมพันธ&ทางพันธุกรรมของพยาธิปอดหนูชนิด A.
cantonensis, A. costaricensis, A. vasorum แ ล ะ
A. dujardini [34]
2.8.4 Small-subunit ribosomal RNA
(SSU rRNA) gene เปVนยีนที่มีรูปแบบที่แตกต7างกัน 2
รูปแบบ ได9แก7 G1 และ G2 ในการศึกษาพยาธิปอดหนู
โดยใช9 ยี น SSU rRNA สามารถตรวจพบ A. cantonensis ทั้งหมด 17 รูปแบบพันธุกรรม จาก 17 พื้นที่
ในประเทศญี่ปุtน จีน ไต9หวัน และไทย โดยการวิเคราะห&
ลําดับ SSU rRNA ของสายพันธุ& Angiostrongylus ใน
GeneBank พบว7าพยาธิปอดหนูชนิด A. cantonensis
และ A. malaysiensis มี ค วามแตกต7 า งกั บ พยาธิ
ปอดหนูชนิด A. costaricensis, A. dujardini และ A.
vasorum [32]

3. โฮสต/ตัวกลางในธรรมชาติ
พยาธิปอดหนูมีโฮสต&ตัวกลางในธรรมชาติเปVน
หอยชนิดต7าง ๆ ทั้งหอยน้ําจืด หอยบก และทาก [14]
ในหลาย ๆ ประเทศอาจพบหอยที่เปVนโฮสต&ตัวกลาง
หลากหลายชนิ ด เช7 น หอยทากยั ก ษ& แ อฟริ กา
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(Achatina fulica) ถื อ ว7 า เ ปV น โ ฮ ส ต& ตั ว ก ลา งที่ มี
ความสําคัญอย7างยิ่งต7อการระบาดพยาธิปอดหนูทั่วโลก
โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา หมู7เกาะแปซิฟnก และเอเชีย
ใต9 [18] หอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) เปV น
อีกโฮสต&ตัวกลางหนึ่งที่สําคัญมีผลต7อการแพร7ระบาด
พยาธิปอดหนูในทวีปเอเชีย อัตราการติดเชื้อของพยาธิ
ปอดหนูในหอยเชอรี่ในประเทศไต9หวันมีอัตรา 21 %
จีน 42-69 % และเกาะโอกินาว7าประเทศญี่ปุtน 10-39
% ในประเทศไทยพบว7ามีการนําหอยโข7งมาปรุงเปVน
อาหารท9องถิ่นจึงทํา ให9เกิด การติดเชื้อ พยาธิ ป อดหนู
อย7างไรก็ตามหอยโข7งถือเปVนโฮสต&ตัวกลางที่ไม7เอื้อต7อ
การอาศัยของตัวอ7อนพยาธิปอดหนูและปริมาณหอย
โข7 ง ที่ ติ ด เชื้ อ พยาธิ ป อดหนู มี อั ต ราที่ ต่ํ า [35] ดั ง นั้ น
อัตราการแพร7ระบาดพยาธิปอดหนูจากการกินหอยโข7ง
มีอัตราที่น9อยกว7าอัตราการติดเชื้อจากการกินหอยเชอรี่
และล7 า สุ ดในปK ค.ศ. 2016 มี ร ายงานหอยทากสยาม
(Cryptozona siamensis) เปV น โฮสต& ตั ว กลางของ
พยาธิปอดหนูได9ทั้ง 2 ชนิด คือ A. cantonensis และ
A. malaysiensis [36,37]
3.1 Achatina fulica
ลักษณะสําคัญ หอยทากยักษ&แอฟริกา จัด
อยู7ในตระกูล Achatinidae [38] มีลักษณะสําคัญ คือ
เปลือกหนาเปVนรูปกรวยยาว ส7วนยอดแหลม ผิวเปลือก
เรียบ มีลายสีน้ําตาลอ7อนจนถึงเข9ม เปลือกวงสุดท9ายมี
ขนาดใหญ7และไม7มีฝาปnด [39]
ถิ่นที่อยู7อาศัยและการผสมพันธุ& หอยทาก
ยั ก ษ& แ อฟริ ก าอาศั ย อยู7 ใ นทางตะวั น ออกของทวี ป
แอฟริ ก า ในประเทศไทยสามารถพบได9 ใ นพื้ น ที่ ที่ มี
ความชื้นสูง มีต9นไม9ปกคลุม โดยเฉพาะอย7างยิ่งในไร7
หรือสวน มีการกินยอดใบไม9หรือใบไม9เ น7าเปNŠ อ ยเปV น
อาหาร ดั ง นั้ น จึ ง ถื อ ว7 า เปV น ศั ต รู พื ช ที่ สํ า คั ญ ทาง
การเกษตร หอยทากยักษ&แอฟริกาเปVนสัตว&ที่มีสองเพศ
ในตัวเดียวกัน ฉะนั้นจึงสามารถวางไข7ได9ทุกตัว ซึ่งการ

ผสมพันธุ&ไม7สามารถผสมพันธุ&กันภายในตัว ต9องมีการ
จับคู7กับหอยอีกตัวเพื่อแลกเปลี่ยนสเปnร&มให9กันและกัน
ไข7หอยทากยักษ&มีลักษณะกลมคล9ายเม็ดสาคู สีเหลือง
อ7อน การวางไข7ของหอยทากยักษ&จะวางไข7ตามพื้นดิน
ที่มีความชื้นสูงหรือใต9รากไม9 [39]
ความสําคัญของหอยทากยักษ& พบว7าเปVน
โฮสต&ตัวกลางที่ทําให9เกิดการแพร7ระบาดพยาธิปอดหนู
[12] มีการนํามาปรุงเปVนอาหาร ทําอาหารสัตว& หรือใน
บางครั้งนํามาใช9เปVนปุ‹ยหมักอินทรีย&สําหรับการปลูก
พืชผักต7าง ๆ
ในปK ค.ศ. 2014 Fontanella และคณะ
[40] รายงานการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
หอยทากยักษ&แอฟริกาชนิด A. fulica ในพื้นที่แอฟริกา
ตะวันออกและแถบหมู7เกาะมหาสมุทรอินเดีย มีการ
เก็บตัวอย7าง 560 ตัวอย7าง ใน 26 ประเทศ จํานวน 39
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ใ ช9 เ ท ค นิ ค polymerase chain
reaction ( PCR) เ พิ่ ม ป ริ ม า ณ ยี น 16S rRNA ใ น
ไมโทคอนเดรีย จากการศึกษาพบรูปแบบพันธุกรรม A.
fulica จํ า นวน 21 รู ป แบบ แอฟริ ก าตะวั น ออกพบ
รู ป แบบพั น ธุ ก รรมชนิ ด K มากที่ สุ ด ที่ 30 % ความ
หลากหลายทางพั น ธุ ก รรมเท7 า กั บ 0.979 และความ
หลากหลายลําดับนิวคลีโอไทด&เท7ากับ 0.012 แถบหมู7
เกาะมหาสมุ ทรอิ น เดียพบรูป แบบพั น ธุก รรมชนิ ด D
มากที่สุดที่ 80 % ค7าความหลากหลายทางพันธุกรรม
เท7ากับ 0.535 และความหลากหลายลําดับนิวคลีโอไทด&เท7ากับ 0.002 ความหลากหลายทางพันธุกรรมทั้ง
พื้นที่แอฟริกาตะวันออกและแถบหมู7เกาะมหาสมุทร
อินเดียเท7ากับ 0.445 และค7าความหลากหลายลําดับ
นิวคลีโอไทด&เท7ากับ 0.003 ข9อมูลเหล7านี้เปVนข9อมูลใน
การศึกษาทําความเข9าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจาย
ตัวของหอยทากยักษ&แอฟริกาในพื้นที่ต7าง ๆ ทั่วโลก
3.2 Cryptozona siamensis
ลักษณะสําคัญ หอยทากสยามนั้นจัดอยู7ใน
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ตระกูล Ariophantidae [38] เปVนหอยที่มีลําตัวสีเทา
ดํ า เปลื อ กทรงโดมเตี้ ย ๆ จนถึ ง ค7 อ นข9 า งแบน มี ว ง
เปลือก 8-12 ชั้น และเปลือกค7อนข9างที่จะบาง ปาก
เปลื อ กเปV น รู ป รี เปลื อ กมี สี น้ํ า ตาล และผิ ว เปลื อ ก
ด9านล7างเปVนสีขาวนวลต7างจากด9านบนที่เปVนสีน้ําตาล
เข9ม [39]
ถิ่ น ที่ อ ยู7 อ าศั ย และการผสมพั น ธุ& พบได9
ทั่วไปในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้น ที่ ที่มีค วามชื้ น สู ง
อาศัยอยู7ตามพื้นดิน ซ7อนตัวตามซากพืชเน7าเปNŠอย มี
การกินซากใบไม9หรือยอดไม9เปVนอาหาร [39] หอยทาก
สยามเปVนหอยที่มีสองเพศในตัวเดียวกัน ดังนั้นสามารถ
วางไข7ได9ทุกตัว การผสมพันธุ&มักมีการผสมพันธุ&ข9ามตัว
มีการจับคู7กับหอยอีกตัวเพื่อแลกเปลี่ยนสเปnร&มให9กัน
และกัน มีการวางไข7เปVนกลุ7ม ๆ บริเวณใต9ผิวดินหรือใต9
ใบไม9 ไข7มีลักษณะกลม สีขาวขุ7นและหัวท9ายบุŽม [41]
ความสําคัญของหอยทากสยาม พบว7าเปVน
โฮสต&ตัวกลางทําให9เกิดการแพร7ระบาดพยาธิปอดหนู
เนื่องจากเปVนแหล7งเจริญของตัวอ7อนระยะที่ 3 ที่เปVน
ระยะติ ด ต7 อ [12] เปV น ศั ต รู พื ช ทางการเกษตรและมี
ความสํ า คั ญ ต7อ ระบบนิ เวศ โดยเปV น อาหารของสัตว&
หลากหลายชนิด
ใ น ปK ค .ศ . 2014 Abu-Bakar แ ละคณะ
[42] รายงานการศึกษาความหลากหลายหอยทากบก
ในเกาะลั ง กาวี ท างภาคเหนื อ ประเทศมาเลเซีย โดย
ทํ า การศึ ก ษาหอยตระกู ล Ariophantidae ชนิ ด
Cryptozona siamensis, Sarika resplen, แ ล ะ
Sarika sp. ต ร ะ กู ล Dyakiidae ช นิ ด Quantula
striata และ Quantula sp. มีการศึกษาสัณฐานวิทยา
และพั น ธุ ศ าสตร& โ ดยเทคนิ ค polymerase chain
reaction ( PCR) เ พิ่ ม ป ริ ม า ณ ยี น 16S rRNA ใ น
mtDNA ผลพบว7 า ในตระกู ล Ariophantidae มี ค7 า
สัมประสิทธิ์ความแตกต7างภายในหอยชนิดเดียวกันและ
ต7 า งชนิ ด กั น เท7 า กั บ 0-0.6 % และ 10.1-12.1 %

ตามลํ า ดับ ส7 ว นตระกู ล Dyakiidae มี ค7 า สั มประสิทธิ์
ความแตกต7างภายในหอยชนิดเดียวกันและต7างชนิดกัน
เท7ากับร9อยละ 0 และ 0.1 ตามลําดับ
3.3 Pila sp.
ลั ก ษณะสํ า คั ญ หอยโข7 ง จั ด อยู7 ใ นตระกู ล
Ampullariidae [43] มี ข นาดใหญ7 เปลื อ กมี ลั ก ษณะ
กลมปWอม ขนาดใหญ7 มีฝาปnดที่แข็ง และผิวเปลือกเรียบ
เปVนมันวาว [44]
ถิ่นที่อยู7อาศัย พบได9ทั่วไปในประเทศไทย
โดยพบตามแหล7งน้ําตื้น ๆ เช7น ลําคลอง ลําธาร และ
นาข9าว มีการกินพืชน้ําเปVนอาหาร [45]
ความสํ า คั ญ นิ ย มนํ า มารั บ ประทานเปV น
อาหาร และพบว7ามีหอยโข7ง 2 ชนิด ที่มีความสําคัญ
ทางการแพทย& คื อ P. ampullacea และ P. polita
ซึ่ ง เปV น โฮสต& ตั ว กลางพยาธิ ป อดหนู [12] และพยาธิ
ใบไม9ลําไส9ชนิด Echinostoma ilocanum [46]
ในปK ค.ศ. 2004 Thaewnon-ngiw และ
คณะ [47] รายงานการศึ ก ษาความหลากหลายทาง
พั น ธุ ก รรมหอยเชอรี่ ช นิ ด Pomacea canaliculata
และหอยโข7งชนิด Pila ampulacea, P. angelica, P.
pesmei และ P. polita ใช9 เ ทคนิ ค PCR-restriction
fragment length polymorphism ( PCR-RFLP)
วิเคราะห&ความแตกต7างดีเอ็นเอในยีน cytochrome c
oxidase I (COI) ใน mtDNA ใช9ไ พรเมอร& LCO1490:
5′-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3′ แ ล ะ
HCO2198: 5′-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATC
A-3′ และเอนไซม&ตัดจําเพาะ Dde I, Taq I และ Ssp I
พบความหลากหลายของรูปแบบพันธุกรรม 21 รูปแบบ
นอกจากนี้ พ บว7 า หอยโข7 ง ชนิ ด P. angelica และ P.
pesmei มีความสัมพันธ&ทางพันธุกรรมที่ใกล9เคียงกัน
3.4 Pomacea sp.
ลักษณะสําคัญ หอยเชอรี่จัดให9อยู7ในตระกูล
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เต็มวัยที่แบ7งออกเปVน 2 เพศ ได9แก7 เพศผู9และเพศเมีย
เพศผู9 มี รู ป แบบโครโมโซมแบบ XO และเพศเมี ย มี
โครโมโซมแบบ XX นอกจากนี้ ยั ง มี ร ะยะตั ว อ7 อ น 5
ระยะด9วยกัน สําหรับวงจรชีวิตพยาธิปอดหนูมีหนูเปVน
โฮสต&จําเพาะในธรรมชาติและหอยชนิดต7าง ๆ ทั้งหอย
น้ําจืด หอยบก และทาก เปVนโฮสต&ตัวกลางในธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยั ง มี โ ฮสต& พ าราเทนิ ก ในธรรมชาติ ห ลาก
หลายชนิด เช7น คางคก ลูกอ~อด กบ ปลาน้ําจืด ตะกวด
ฯลฯ ซึ่งระยะติดต7อพยาธิปอดหนูมีตัวอ7อนระยะที่ 3
เปVนระยะติดต7อพบได9ในโฮสต&ตัวกลางและพาราเทนิก
โฮสต& การติดต7อสู7คนส7วนใหญ7เกิดจากการรับประทาน
โฮสต&ตัวกลางและพาราเทนิกโฮสต&แบบสุก ๆ ดิบ ๆ
บางครั้งได9รับระยะติดต7อผ7านการรับประทานพืชผัก
หรือดื่มน้ําที่ปนเปNOอนตัวอ7อนระยะติดต7อก็สามารถทํา
ให9ติดพยาธิปอดหนูได9 การแพร7ระบาดของพยาธิปอด
หนู มี ค วามสั ม พั น ธ& กั บ ปรสิ ต โฮสต& และสิ่ ง แวดล9 อม
ส7 ว นใหญ7 ก ารแพร7 ร ะบาดมั ก พบในแถบเอเชี ย และ
แอฟริกา เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะอากาศร9อน
ชื้นและฝนตกชุก ถือว7าเปVนปgจจัยสําคัญที่ส7งเสริมการ
แพร7พันธุ&ของหนูและหอย หอยชนิดสําคัญที่ทําให9เกิด
การแพร7ระบาดของพยาธิปอดหนูทั่วโลก ได9แก7 หอย
ทากยักษ&แอฟริกา หอยเชอรี่ และหอยโข7ง สําหรับผู9ที่
ติ ด เชื้ อ พยาธิ ป อดหนู จ ะทํ า ให9 เ กิ ด โรคเยื่ อ หุ9 ม สมอง
อักเสบ ในผู9ปtวยที่มีอาการไม7รุนแรงการให9ยาแก9ปวด
ถือว7าเพียงพอที่จะระงับอาการของผู9ปtวย อย7างไรก็ตาม
ปgจจุบันประเทศไทยยังมีการแพร7ระบาดของพยาธิปอด
หนูในหลายพื้นที่ ฉะนั้นข9อมูลพยาธิปอดหนูและโฮสต&
ตั ว กลางในธรรมชาติ เ ปV น ข9 อ มู ล พื้ น ฐานที่ ส ามารถ
นํ า มาใช9 เ ปV นแนวทางในการควบคุม และปW อ งกันการ
แพร7ระบาดพยาธิปอดหนูในพื้นที่ต7าง ๆ

Ampullariidae [43] มีรูปร7างค7อนข9างกลม ขนาดใหญ7
ฝาปnดลักษณะแข็งสีน้ําตาลเข9ม ผิวเปลือกเรียบและสี
เขียวปนน้ําตาล [44]
ถิ่ น ที่ อ ยู7 อ าศั ย และการผสมพั น ธุ& พบได9
ทั่วไปในประเทศไทยตามแหล7งน้ํา เช7น แม7น้ํา ลําคลอง
ลําธาร เปVนต9น มีการกินยอดอ7อนพืชน้ํา ซากพืชและ
ซากสัตว&ที่เน7าเปNŠอยเปVนอาหาร [45] หอยเชอรี่จัดว7า
เปVนหอยที่แยกเพศผู9และเพศเมีย ดังนั้นการผสมพันธุ&
เปVนลักษณะการจับคู7ระหว7างเพศผู9และเพศเมีย ตัวเมีย
มีการวางไข7ตามพื้นที่เหนือน้ํา เช7น ตามต9นข9าวในนา
โคนต9 น ไม9 ริ ม น้ํ า และต9 น หญ9 า ริ ม น้ํ า ไข7 ห อยเชอรี่ มี
ลักษณะเปVนกลุ7มก9อน สีชมพูจางเกือบเปVนสีขาว [48]
ความสําคัญ เปVนโฮสต&ตัวกลางพยาธิปอด
หนู [45] นํามาใช9ปรุงเปVนอาหาร บางครั้งมีการนํามา
เปVนอาหารสัตว&เลี้ยง ได9แก7 ไก7 เปVด หมู เปVนต9น
ในปK ค.ศ. 2016 Yang และคณะ [49]
รายงานการศึกษาข9อมูลทางพันธุศาสตร&หอยเชอรี่ชนิด
Pomacea maculata Perry, 1810 พ บ ว7 า มี ลํ า ดั บ
นิวคลีโอไทด&ของจีโนมไมโทคอนเดรียยาว 15,516 คู7
เบส ประกอบด9วย 37 ยีน ทําหน9าที่สร9าง ribosomal
RNAs 2 ชนิ ด transfer RNAs 22 ชนิ ด และ โปรตี น
13 ชนิด โดยตําแหน7ง non-coding region ประกอบ
ด9 ว ยหน7 ว ยซ้ํ า กั น 16 คู7 เ บส ยี น ในไมโทคอนเดรี ย P.
maculate กระจายอยู7ในสาย H (H-strand) และมียนี
tRNA 8 ยี น ที่ ถ อดรหั ส มาจากสายแอล (L-strand)
เมื่อทําการวิเคราะห&ความสัมพันธ&ทางวิวัฒนาการพบว7า
หอยเชอรี่ ช นิ ด P. maculate มี ค วามสั ม พั น ธ& ที่
ใกล9เคียงกับหอยเชอรี่ชนิด Pomacea canaliculata
Lamark, 1822.

4. สรุป
5. กิตติกรรมประกาศ

พยาธิปอดหนูเปVนพยาธิตัวกลมในเนื้อเยื่ อ ที่มี
การค9นพบครั้งแรกในประเทศจีน พยาธิปอดหนูมีตัว

ขอขอบคุณ คณาจารย& และนิสิตบัณฑิตศึกษา
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คณะวิทยาศาสตร&การแพทย& ภาควิชาจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ช7วยให9คําแนะนํา
และตรวจสอบความถู ก ต9 อ งในการเขี ย นบทความ
วิชาการครั้งนี้ จนกระทั่งบทความวิชาการเรื่องพยาธิ
ปอดหนูและโฮสต&ตัวกลางในธรรมชาติได9สําเร็จลุล7วงไป
ด9วยดี

[6]
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