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 ววัของชาวบา้นท่ีอ าเภอปากพะยนู จงัหวดั
พทัลุง ท่ีทยอยตายเป็นจ านวนมาก ขณะน้ีมี
กวา่ 200 ตวัแลว้ และยงัคงตายเร่ือย ๆ 
เจา้หนา้ท่ีปศุสตัว ์เขา้ไปเกบ็ตวัอยา่งและ
น าไปตรวจพิสูจน์ ท่ีบา้นหมู่ท่ี 6 ต าบลเกาะ
นางค า พบวา่ สาเหตุมาจากเป็นพยาธิใบไม้
ในกระเพาะและพยาธิตวักลม ในบริเวณ
ล าคอของววั ท าใหค้อบวมอกัเสบ จนไม่
กินอาหารและตายลงในท่ีสุด เจา้หนา้ท่ีได้
ฉีดยาถ่ายพยาธิและใหย้าบ ารุงกบัววั ซ่ึง
คาดวา่ จะช่วยใหว้วักินอาหารไดม้ากข้ึน
และลดอตัราการตายจะลดลง 

New 



พบโปรโตซวัในววัติดต่อถึงคน พบตาบอด 4 รายแลว้ 
 “กรมปศุสัตว์” พบโปรโตซัวในวัวติดต่อถึงคนถึงตาบอด ส่งเจ้าหน้าที่ลงพืน้ที่

นครศรีธรรมราชตรวจสอบ หลงัพบผู้ป่วยตาบอดแล้ว 4 ราย คาดมีแมลงเป็น
พาหะ ส่ังท าลายวัวทนัทีถ้าตรวจพบ เตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกสามารถ
ควบคุมและป้องกนัได้    นายยุคล ลิม้แหลมทอง รองปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยถึง กรณีท่ีชาวบา้นใน จ.นครศรีธรรมราช ไดรั้บเช้ือโรคท่ีติดต่อ
จากววัจนท าใหต้าบอด และขณะน้ีก าลงัรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาลวา่ จากการ
ตรวจสอบเบ้ืองพบวา่โรคท่ีติดต่อถึงคนโดยเกิดจากโปรโตซวัชนิดหน่ึง ซ่ึงมีแมลง
จ าพวกดูดเลือดเป็นพาหะ  “ขณะน้ีไดส้ั่งการใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบในกรมปศุ
สัตวเ์ร่งหาขอ้ สรุปและด าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยด่วน เพ่ือไม่ใหป้ระชาชน
เดือดร้อน และถา้หากวา่ตรวจพบพยาธิชนิดดงักล่าวในสัตวก์ต็อ้งท าลายเพ่ือเป็น
การควบคุม โรคใหอ้ยูใ่นวงจ ากดั” นายยคุล กล่าว 

  
        

New 



ตวัร้อยขารีเทร์ิน ชาวอยุธยาผงะ เจอไหลมากบัน า้ประปา 
ชาวบา้น ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา ผวาหลงัพบตวัร้อยขาตวั
ยาวกวา่ 2 - 3 น้ิว โผล่ไหลปะปนมากบัน ้าประปา ตลอดเกือบ 1 สัปดาห์ 
 
 
 

 เม่ือเวลา 11.00 น. วนัท่ี 29 มกราคม 2553 ไดมี้ชาวบา้นหนองปลาเขง็ ม.1 ต.ท่า
พระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประมาณ 30 คน ไดร้วมตวักนัท่ีบา้นของ นายวรวฒิุ บุง้
ทอง ผูใ้หญ่บา้น บา้นหนองปลาเขง็ เพ่ือหารือกนั ในกรณีท่ีชาวบา้นหนองปลาเขง็ 
และหมู่บา้นใกลเ้คียงเจอทุกขห์นกั สาเหตุมาจากน า้ประปาขุ่น มตีวัประหลาด สี
แดง ไหลปนมากบัน า้ประปา  



Acanthamoeba เป็นหน่ึงในโปรตวัซวัทัว่ไปในดินและพบไดบ่้อยในน ้าจืด 
สายพนัธ์ุส่วนใหญ่กินแบคทีเรียและสามารถท าใหเ้กิดการ ติดเช้ือไดใ้นมนุษย ์หน่ึงในโรคท่ี
เกิดจาก Acanthamoeba คือโรคท่ีเรียกวา่ amoebic keratitis ซ่ึง
จะเกิดการติดเช้ือในดวงตา ประมาณ 85% ของโรค amoebic keratitis นั้น
เกิดข้ึนในคนท่ีสวมใส่คอนแทกเลนส์ การติดเช้ือจะท าใหเ้จบ็ปวดอยา่งมากและสามารถท า
ใหต้าบ อดได ้อะมีบา้ตวัน้ีสามารถพบไดใ้นสระวา่ยน ้าท่ีมีคลอรีนและ ท่อประปาได ้คนท่ี
สวมใส่คอนแทกเลนส์ในขณะวา่ยน ้าหรือใชน้ ้าประปาเ พื่อลา้งเลนส์จะมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึน
ในการติดเช้ือน้ี 



Parasite and the food 

supply 



There are two main types of worms 

1 Menatodes, roundworms 

2 Flatworms 



1 Roundworms (พยาธิตัวกลม)  
 ตวักลม 

 หัวเรียว, ท้ายเรียว 

 ล าตัวไม่เป็นปล้อง 

 มสีมมาตรระหว่างสองฝากข้างล าตัว 

 มโีพรงล าตัว 
(psedocoelom) 

 มเีพศแยกกนัคอื มตีวัผู้และตวัเมยี 

 พยาธิตวัผู้มขีนาดเลก็กว่าตวัเมยีและมี
ปลายหางงอ 



Roundworms 
System Type Roundworms System 

Muscular-Skeletal A roundworm has no skeleton. 

Digestion 

A roundworm has a definite digestive system that runs the length of their bodies. 
It has a mouth, pharynx, intestine and anus. Many are parasites and live off other 
animals and plants. 

Nervous A roundworm has two nerve cords that transmit impulses in the roundworm. 

Circulation A roundworm has no heart or formal blood vessels. 

Respiration A roundworm has no formal respiratory system. 

Reproduction 

A roundworm reproduces sexually. The female has an ovary, holds eggs in an 
oviduct and then passes them to the uterus, where they are fertilized. The male 
has sperm cells are made in the testis and stored in the vas deferens. When it is 
time to reproduce, the sperm cells pass through the spicule. Over 200,000 eggs 
can be deposited at once in the soil once they are fertilized. 

Excretion 
A roundworm has an anus at its rear end and a series of excretory tubes that end 
in an excretory pore. 

Symmetry A roundworm has bilateral symmetry. 

Appearance A roundworm is thin, round, smooth and can be up to four feet in length. 



1.1 พยาธิไส้เดอืน (Ascaris lumbricoides) 

 พยาธิตัวกลมในส าไส้ของคนมีขนาด
ใหญ่ทีสุ่ด 

 ไข่มี 2 อย่างคอื ไข่ทีผ่สมแล้ว 
(fertilized egg) และ 
ไข่ทีไ่ม่ได้ผสมพนัธ์ุ 
(unferitilized egg) 

 ตัวเมียออกไข่ได้วนัละ 200,000 ฟอง
ตลอดชีวติออกได้ 27,000,000ฟอง พยาธิ
มอีายุได้ 1 ปี 

adult females are 20 to 35 cm and adult 
males 15 to 30 cm in length 



 Adult A. lumbricoides live in the lumen of 
the small intestine.  

 Adult females are 20 to 35 cm and adult males 

15 to 30 cm in length 

 Ingested unfertilized eggs are not infective 

 Fertile eggs begin to develop and become 
infective after 18 days to several weeks 

 The larvae mature further in the lungs for 
10 to 14 days 

 Between two and three months are 
required from ingestion of the infective 
eggs to oviposition (egg-laying) of the 
adult female. Adult worms can live one to 
two years. 



Human colon 



Life cycle 



 Majority of disease 

  Tissue reaction  

LÖEFFLER’S SYNDROME 

 Acute cholecystitis (ท่อน า้ดีอกัเสบ) 

 Complete obstruction (ล าไส้อุดตัน) 

 



Protection 

 Always wash your hands with soap and 
water before eating or preparing food. 

 Boil or filter your water. 

 Inspect food preparation facilities. 

 Avoid unclean common areas for bathing. 

 Peel or cook unwashed vegetables and 
fruit in regions that lack sanitation 
infrastructure or that use human feces for 
fertilizer. 



1.2 พยาธิแส้ม้า (Trichuris trichiura) or 

Whipworm 

  Females can lay up to 20,000 

eggs per day  

 Has polar plug  has a narrow 

anterior esophageal end and 

shorter and thicker posterior end 

 Females are larger than males; 

approximately 35–50 mm long 
compared to 30–45 mm. 

 



Life cycle 



Majority of disease 
 Massive infantile trichuriasis or trichuris dysentery syndrome 

 severe bloating 

 abdominal pain 

 decreased appetite 

 nausea 

 vomiting 

 inability to pass gas or stool 

 constipation 

 diarrhea 

 severe abdominal cramps 

 abdominal swelling 

 

 



Protection 
 Avoid ingesting soil that may be contaminated 

with human feces, including where human fecal 
matter (“night soil”) or wastewater is used to 
fertilize crops. 

 Wash your hands with soap and warm water 
before handling food. 

 Teach children the importance of washing hands 
to prevent infection. 

 Wash, peel, or cook all raw vegetables and fruits 
before eating, particularly those that have been 
grown in soil that has been fertilized with 
manure. 

 



1.3 พยาธิตัวจี๊ด (Gnathostona spingerum) 

 หัวเป็นกระเปาะ (cephalic bulb) 

 พยาธิตัวจี๊ดทีก่่อโรคในไทยมีเพยีงชนิดเดยีวคือ 
Gnathostona spingerum 

 ปลายหางของตัวผู้ม ีpseudobursa 
แผ่กว้างส่วนตัวเมียจะมหีางเรียว มี anus ที่
ปลายหาง 

 ไข่พยาธิมีขนาดเฉลีย่ 69x39 ไมโครเมตร 
The larvae may be found in raw or 
undercooked protein food sources (eg, 
freshwater fish, chicken, snails, snakes, 
frogs, pigs) or in contaminated water. In 
rare instances, larvae can directly 
penetrate the skin of individuals who are 
exposed to contaminated food sources or 
freshwater. 



Life cycle 



Disease 

1 ผวิหนงัและเน้ือเยือ่ใตผ้วิหนงั (cutaneous gnathostomiasis) 
2 Eye infection 
3 Ear infection 

4 Lung infection 

5 Stomach 

6 Urinary bladder 

7 Brain infection 



Protection  

1 This knowledge gives scientists ideas about how the 

spread of a disease 

2 Eat cooked foods 



2 พยาธิตัวแบน (flatworms) 
 

 มีล าตัวแบน 

 มีเพศแบบกะเทย 
(Hermaphrodite) 

 หัวเป็นตุ่มเลก็ๆท าหน้าทีเ่กาะยดึมี
อวยัวะเกาะดูดเรียกว่า sucker  

 ตัวเป็นแถวเรียงต่อกนัเมื่อโตเต็มที่
ภายในจะมีอวยัวะสืบพนัธ์ุทั้งสองเพศ 



 The flatworms have diverged considerably in the 
structure of their digestive systems and in their 
attachment organs. The reproductive system has 
a common basic structure and set of connections, 
with variations mainly taking the form of different 
numbers and spatial arrangements of 
components. 

 The digestive system in some taxa is incomplete, 
with a mouth, esophagus, pharynx and blind- 
ending intestinal ceca. In other taxa, there is no 
traditional digestive system. Excretory ducts are 
present, emptying into an excretory bladder in 
some taxa. A nervous system is present, 
although it is difficult to visualize. Photoreceptors 
are present in free-living stages of some taxa. 



2.1 พยาธิตวัตดืววัและหมู (Taenia saginata, 
Taenia solium) 

 



Characteristic 
 มขีนาดใหญ่และมคีวามยาวหลาย

เมตร 

 อาศัยในล าไส้เลก็เจจูนัมของคน
เท่าน้ัน 

 หัวจะโผล่แบบคลายเกลยีวออกมา
เพือ่เกาะล าไส้เลก็ของคน 

 



Life 
cycle 



Disease 

มีปล้องตวัตดืออกมาจากอจุจาระ, ปวดท้อง, คลืน่ไส้, มีน า้หนัก
ตัวลด, ปวดหัว 

ล าไส้อุดตนั 

ไส้ติง่และอาจเกดิถุงน า้ดอีกัเสบ 

อาจมี cysticerosis เกดิอาการรุนแรงได้ 
 



Protection 

1 รักษาสุขอนามัยของแต่ละบุคคล 

2 การถ่ายอุจจาระควรถ่ายในส้วมซึมเพือ่ไม่ให้ไข่ของพยาธิถงึหมู
และววัได้ 

3 ไม่ควรรับประทานเนือ้ดบิ 

4 คนที่มีพยาธิควรกนิยาถ่ายพยาธิ 



2.2พยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) 



Characteristic 

 พยาธิตัวแก่อาศัยอยู่ในท่อน า้ดีตับ 
รูปร่างคล้ายใบหอก ทางท้ายป่านกว่า
ทางหัว ทีย่งัมีชีวติอยู่จะใสและสีชมพู
เร่ือๆ 

 ไข่ของพยาธิมีขนาดเลก็รูปร่างคล้าย
หลอดไฟฉาย มีสีเหลอืงอ่อน มีฝา ไข่
พยาธิจะเดินทางผ่านท่อน า้ดีออกสู่ส า
ไส้เลก็แล้วปนออกมากบัอุจจาระลงสู่
น า้ 

http://www.ym.edu.tw/par/html/ParPic/Helminthes/Trematode/Opisthorchis_viverrini/Opi-viv-Egg.htm


Characteristic 
1)Bilaterally symmetrical.  
2)Body having 3 layers of tissues with organs and organelles.  
3)Body contains no internal cavity.  
4)Possesses a blind gut (i.e. it has a mouth but no anus)  
5)Has Protonephridial excretory organs instead of an anus.  
6)Has normally a nervous system of longitudinal fibres rather 
than a net.  
7)Generally dorsoventrally flattened.  
8)Reproduction mostly sexual as hermaphrodites.  
9)Mostly they feed on animals and other smaller life forms.  
10)Some species occur in all major habitats, including many 
as parasites of other animals. 



Life 
cycle 



Disease  

1 เกดิการระคายเคอืงท่อน า้ดแีละถุงน า้ด ี

2 ผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการถ้ามีพยาธิในตบัจ านวน 100-200 ตัว ถ้า
มีปานกลาง จะเกดิอาการท้องอดื ท้องขึน้อยู่เป็นคร้ังคราว
โดยเฉพาะหลงัอาหาร ถ้าผู้ป่วยมีพยาธิอยู่จ านวนมาก จะเกดิ
อาการท้องขึน้ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย มักจะเป็นๆหายๆ ถ้าสะสม
เพิม่มากขึน้จะพบดซ่ีานรุนแรงตบัโต ท้องมานและเท้าบวม 



Potection 

1 รับประทานปลาทีสุ่กแล้ว ใช้ความร้อน 70 0ซ นาน 30 นาที, 80 0ซ นาน 
15 นาท ีถ้าน าปลามาท าก้อยปลาต้องใช้น า้มะหนาว 4% ทิง้ไว้ 1.5 
ช่ัวโมงก่อนรับประทาน 

2 การปรับปรุงทางสุขาภิบาล ส่ิงแวดล้อม การสร้างส้วม การใช้ส้วมทีถู่ก
สุขลกัษณะจะช่วยท าให้ลดการระบาดได้ 

3 ก าจัดสัตว์ที่เป็น Host เช่น สุนัข แมว 
4 ให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้รับประทานปลาดิบ 



โปรโตซัว (Protozoa) 
 เป็นส่ิงมชีีวติเซลล์เดยีวที่มขีนาดตั้งแต่ 1 

ไมโครเมตร จนถึง 150 ไมโครเมตร 

 เป็น eukaryote โดยมสีารพนัธุกรรมอยู่
บนโครโมโซมรวม 

 มเียือ่หุ้มเซลล์ทีม่โีครงสร้าง 3 ช้ัน 
(trilaminar unit 
membrane) ห่อไซโทพลาสซึมส่วน
นอกเรียกว่า ectoplasm โปร่งแสงมกัอยู่
ใน gel state ของคอลลอยด์และช่วยให้
ความแข็งแกร่งกบัเซลล์ มี 
dendoplasm ในอวัยวะส่วนใน 



อะมีบา (Entamoeba histolytica) 

 มีหลายระยะเช่น 
Trophozoite, 
Precyst, Cyst 

 นิวเคลยีสกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7 
ไมโครเมตร 

 ภายในไซโทพลาสซึมมีช่องกกัอาหาร 
(food vacuole)ซ่ึง
บ่อยคร้ังทีพ่บเม็ดเลอืดแดงที่อะมีบากนิ
เข้าไป บางคร้ังพบเม็ดเลอืดขาวหรือ
แบคทีเรีย 

Trophozoite 

Cyst 



Life 
cycle 



Disease 

1 เกดิโรคจากชีวพษิทีอ่ะมีบาปล่อยออกมา 

2 เกดิจากการสัมผสัตัวอะมีบา 

3 บางคนเป็นเป็นแหล่งแพร่เช้ือโดยไม่มีอาหาร (carrier) โดย
จะตรวจพบ Cyst ในอุจจาระ 

 



Protection 

1 ปรับปรุงสุขาภิบาล การประปาและอนามัยอาหาร 

2 การสุขภาพเป็นประจ า 

3 Cyst จะทนต่อน า้ยาฆ่าเช้ือทั่วๆไปหรือคลอรีน รอดชีวติในภาวะ
กรด-ด่างทีก่ว้าง หรือใต้แรงดันออสโมซิส แต่จะตายอย่างรวดเร็วหากท า
ให้แห้งหรือร้อน (55 0ซ) หรือแช่แข็ง (-5 0ซ) อยู่ในน า้ได้นานถึง 9-
30 วนั น า้เยน็ 3 เดือน หมูแฮมและซาลามิในอุณหภูมิ 20-25 0ซ ไม่น้อย
กว่า 15วนั, เนยแข็ง 20 วนั, ขนมปังและเค้ก 24 วนั ในสลดัผกั 48 วนั 



แฟลเจลเลต  
1 Giardia lamblia 

 มี 2 ระยะคอื Trophozoite และ 
Cyst  

 คล้ายแมงดาทะเลยาว 9.5-21 ไมโครเมตร, 
กว้าง 5-15 ไมโครเมตร, หนา 2-4 ไมโครเมตร 

 ส่วนบนมจีานดูดเว้า มนิีวเคลยีส 2 ก้อนอยู่
ด้านบน มี flagella 4 คู่ม ี
median body กลางล าตวั 
 

flagella 

Trophozoite 

Cyst 



Structure 



Life 
cycle 



Disease 

1 กลุ่มทีไ่ม่มีอาการ(asymptomatic) เป็นกลุ่ม
ใหญ่ทีสุ่ด 

2 กลุ่มทีม่ีอาการเฉพาะ (Typical disease) มี
อุจจาระร่วงหรืออ่อนเหลว อ่อนเพลยี, ปวดท้องเกร็งและน า้หนัก
ลดระยะฟักตัวประมาณ 2 อาทิตย์ 

3 กลุ่มทีม่ีอาหารรุนแรง ความรุนแรงของโรคอาจเกีย่วกบัการมีกรด
น้อยในกระเพาะอาหาร (alhlorhydria), 
ภูมิคุ้มกนับกพร่อง, ขาดสารอาหารหรืออืน่ๆ 



Protection 

1 ดื่มน า้สะอาด 

2 กนิอาหารทีป่รุงสุกแล้ว 

3 รักษาสุขอนามัยส่วนตัว 

4 ซิสต์ของ Giardia คงชีพได้ทีอุ่ณหภูมิ -20 0ซ นาน 10 ช่ัวโมง 
5 ทารกทีดู่ดนมมารดาจะติดเช้ือยากเพราะนมมารดามีไลเปส 

6 ถ้าไม่มีอุปกรณ์ต้มน า้ อาจป้องกนัการติดเช้ือโดยหยดน า้ยาฟอกผ้าขาว 2-4 
หยด หรือ ทิงเจอร์ไอโอดีน (2%) ปริมาณ 0.5 มล. ผสมน า้ทีจ่ะดื่ม 1 
ลติร คนให้เข้ากนั ตั้งทิง้ไว้หน่ึงช่ัวโมงหรือค้างคืนแล้วจึงดืม่ได้ 



Disease 

1 เกดิอุจจาระร่วงบางคร้ังอาจมีมูกเลอืดหรือเลอืดปะปนอยู่ 

2 เกดิปวดท้อง ท้องอดื ท้องร่วงและคันบริเวณทวารหนัก 

 

Protection 
-ยงัไม่มีวิธีที่แน่ชัดเจนว่าจะสามารถค้นพบวธีิการแพร่โรคแน่นอน 


