
 
 

 ซิสทิเซอรโคซิส…โรคเกิดจากการกินอาหารที่ไมนาจะกิน 
                                                                                                       

  อนันต สกุลกิม* 
 

*สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
 

ในชวงตนป 2551 มีขาวลงหนังสือพิมพ
และออกเผยแพรทางทีวีหลายราย บางรายเปนดารา
ตลก  บางราย เปนดารา วั ย รุ น  แต ทุกร าย เข า
โรงพยาบาลโดยมีสาเหตุมาจากการกินอาหารท่ีมีไข
พยาธิปนเปอนท้ังส้ิน ไขพยาธิเหลานี้ท่ีจริงแลวใน
ปจจุบันไมนาจะมีปญหา เพราะความรูทางการแพทย
และสาธารณสุขในประเทศไทยกาวหนาไปไกล
ระดับโลกแลว แตเพราะเหตุใดจึงยังมีผูปวยท่ีเกิด
จากการกินอาหารท่ีมีไขพยาธิปนเปอนอยูในอาหาร
อีก จึงเปนเร่ืองท่ีนานํามาเผยแพรสูคนอีกหลายคนที่
ไมทราบสาเหตุ และมีโอกาสจะเกิดโรคนี้ได  

 

ซิสทิเซอรโคซิสคืออะไร 
ซิสทิเซอรโคซิส (cysticercosis) เปนโรคท่ี

เ กิ ด จ า กก า ร ติ ด เ ช้ื อป รสิ ต ใน ร ะ ย ะ ตั ว อ อน 
(www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/cysticercosis/f
actsht_cysticercosis.htm) เ กิ ด จ า ก พ ย า ธิ ตื ด ห มู 
(Taenia solium) เกิดไดท้ังในคนและสุกร (ภาพที่1)  
โดยเกิดจากการกินไขท่ีมาจากอุจจาระของตัวพาหะ
ท่ีปนเปอนอยูในอาหาร (หมายเลข 1) ท้ังคนและ
สุกรจะติดเช้ือโดยการกินไขหรือปลองสุกของพยาธิ

ตืดหมูเขาไป (หมายเลข 2) คนอาจติดเช้ือได 2 กรณี
คือ กินอาหารท่ีมีอุจจาระปนเปอน หรือติดจากพยาธิ
ท่ีอยูในลําไสของตนเอง (autoinfection) ซ่ึงอาจเกิด
จากกินไขท่ีมาจากปลองสุกตัวเต็มวัยของพยาธิซ่ึง
ปนเปอนมากับอุจจาระ  และไขจะเขาสูคนเมื่อมือ
เปอนอุจจาระของตนเองเขาปาก หรืออาจเปนไปได
ท่ีเกิดจากปลองสุกของตัวพยาธิท่ียอนกลับเขาสู
กระเพาะโดยการบีบตัวแบบลูกคล่ืน(peristalsis) 
ข อ ง ลํ า ไ ส ( www.who.int/zoonoses/diseases/ 
taeniasis/en/index.html) 

หลังจากท่ีคนกินไขพยาธิเขาไป ไขจะฟก
ใน ลํ า ไส เ ป น ตั วอ อน เ รี ยกว า ออนโคส เฟ ย ร 
(onchosphere) รุกเขาไปในผนังลําไส และเคล่ือนตัว
ไปอยูในกลามเน้ือลาย สมอง ตับ และเน้ือเยื่ออ่ืนๆ  
จากนั้นเจริญเปนถุงหรือซิสต (cyst) เรียกวา ซิสทิ
เซอรคัส (cysticercus) (ภาพที่ 2 ซาย) ในคนซิสตนี้
จะทําใหเกิดอาการตามมาอยางรุนแรงโดยเฉพาะใน
สมอง  ทําใหเกิดโรคในสมองเรียกวา นิวโรซิส       
ทิเซอรโคซิส (neurocysticercosis) (ภาพท่ี 2 ขวา) 

วัฏจักรชีวิตของพยาธิจะครบวงจรอยาง
สมบรูณ เม่ือคนกินเอาเน้ือหมูดิบหรือเนื้อหมูปรุงไม
สุก ซิสตจะเกาะท่ีผนังลําไสเล็กดวยสวนหัวหรือส

บทความวิชาการ
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ภาพท่ี 1. วัฏจักรชีวิตของพยาธิตืดหมู 
                                                           ท่ีมา : (medinfo.psu.ac.th/) 
 
 
  
 
  
  
 
 
 

ภาพท่ี 2. ลักษณะของซิสทิเซอรโคซิสท่ีหัวเขาและนิวโรซิสทิเซอรโคซิสในสมอง 
                            ท่ีมา : ภาพซาย (bioweb.uwlax.edu/bio203/s2008/geske_rich/) 

ภาพขวา (www.answers.com/topic/cysticercosis)                                      : 
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แหลงที่พบ 
 พยาธิ ตื ดห มูจะพบ ท่ัวโลก  ผู ท่ี ได รั บ
ผลกระทบท้ังส้ินประมาณ50 ลานคน แหลงท่ีพบ
มากคือเม็กซิโกและลาตินอเมริกา ใตซาฮาราใน 
แอฟริกา อินเดีย และเอเชียตะวันออก โรคนี้มีสุกร
เปนตัวใหอาศัยกลาง (intermediate host) วัฏจักร
ชีวิตท่ีครบวงจรจะพบในแหลงท่ีมีความใกลชิดกับ
สุกรเชน ชนบทท่ีมีการเล้ียงสุกร และกินเนื้อสุกรดิบ
หรือปรุงไมสุก ดังนั้นท้ังโรคทีเนียซิส  (เกิดจากการ
กินเนื้อสุกรดิบหรือปรุงไมสุก) และโรคซิสทิเซอร
โคซิส (เกิดจากการกินไขในอุจจาระซ่ึงปนเปอนมา
กับอาหาร) จึงพบนอยในประเทศมุสลิม ท่ีนาสังเกต
คือ ซิสทิเซอรโคซิส จะเกิดจากการไดรับไขจาก
อุจจาระของคนท่ีเปนโรคพยาธิตืด จึงพบไดใน
ประชากรที่ ไ ม กิ นห มูแต มี ค ว าม ใกล ชิ ดกั บ
สภาพแวดลอมท่ีมีการเล้ียงสุกร  
 ในอเมริกาแตละปจะมีผูปวยใหมดวยโรคนี้
ประมาณ 1,000 ราย ทางตอนใตของรัฐแคลิฟอรเนีย
จะมีประชากรตางถ่ินยายเขาไปอยูเปนจํานวนมาก 
ดังนั้นจึงพบนิวโรซิสทิเซอรโคซิส อยางนอยรอยละ 
10 ของผูปวยฉุกเฉิน และมากกวารอยละ 2 จะ
เกี่ยวกับระบบประสาทหรือตองผาตัด ดังนั้นการ
วินิจฉัยจึงตองพิจารณาแหลงท่ีพบพยาธิดวย เม่ือพบ
ผูท่ีปวยใหมมีอาการชัก 
 

อาการและพยาธิสภาพ 
 อาการมากหรือนอยข้ึนอยูกับการบวม
รอบๆซิสต การตอบสนองของตัวใหอาศัยตอซิสทิ
เซอรคัส ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของปรสิตท่ีจะหลบ
หลีกจากภูมิคุมกันของตัวใหอาศัย ดังนั้นการบวมจึง
จํากัดอยูเฉพาะในรายท่ีซิสตมีประสิทธิภาพตอการ

หลีกหนีการโจมตีของภูมิคุมกันของตัวใหอาศัยท่ี
ทํางานชา  ซิสทิเซอรคัสท่ียังมีประสิทธิภาพท่ีกําลัง
เส่ือมสลาย และพวกท่ีมีวิวัฒนาการแลวจึงไมมีการ
บวม ในพวกที่มีวิวัฒนาการซิสตจะไมเปล่ียนเนื้อ
เปนเม็ดเล็กๆ (granulomatous) แตจะเกิดหินปูนพอก 
(calcification) ดังนั้นในตัวใหอาศัยเพียงหนึ่งเดียว 
จึงพบซิสตหลายระยะลดหล่ันกันไป (www. 
emedicine.com/med/topic494.htm)  
 ลักษณะทางคลินิกของโรคนิวโรซิสทิเซอร
โคซิส  จะ ข้ึนอยู กับจํ านวนและตําแหน งของ       
ซิสทิเซอรคัส และการตอบสนองภูมิคุมกันตอการ
ติดเช้ือ พยาธิสภาพดังกลาวจะรวมถึงการชัก การอุด
ตันของน้ําในสมอง เยื่อหุมสมองอักเสบ และการ
อักเสบของหลอดเลือด  หากเกี่ยวของกับเนื้อสมอง 
(parenchyma) ท่ีพบบอยคือ ชักหรือปวดศรีษะ อาจ
พบซิสตในโพรงสมอง  และช้ันซับอะรัชนอยด 
(subarachnoid) และพบบอยท่ีทําใหเกิดการอุดตัน
ของนํ้าในสมองและจําเปนตองผาตัด ซิสตท่ีฐาน
ของสมอง และรองซิลเวียน (Sylvian fissure) อาจจะ
ขยายใหญได  ซิสตท่ีฐานของสมองอาจเปนสาเหตุ
ทําใหหลอดเลือดอุดตันและเกิดอัมพฤกษ  ซิสตใน
ไขสันหลังจะพบนอยมาก 
 ซิสตในลูกตาสวนมากจะพบท่ีของเหลว
หลังเลนสตา (vitreous) แตก็อาจพบรอบๆจอตา 
(retina) ในผิวหนังจะพบเปนปมใต ผิวหนัง  ใน
กลามเนื้อลายปกติจะไมมีอาการ แตอาจมีอาการปวด
ตามกลามเนื้อ มีความรูสึกคลายกับกลามเน้ือโตข้ึน
(pseudomuscular hypertrophy) ซิสตในกลามเน้ือ
หัวใจอาจทําใหเกิดความผิดปกติ และมีรายงานพบ
ในศพท่ีเสียชีวิตจากซิสทิเซอรโคซิสท่ีกระจายไป
หลายท่ี (สมาน เทศนา และผิวพรรณ มาลีวงษ, 
2544) 
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อัตราการปวยและอัตราการตาย 
 อัตราการปวยอาจเปนผลจากการชัก อัม
พฤกษหรือศรีษะบวมที่เกิดจากน้ําในสมองอุดตัน 
และจากการรักษาเปน เวลานานดวยยาแก ชัก       
สเตียรอยด หรือการเปล่ียนแปลงของน้ําไขสันหลัง  
อัตราการตายจากซิสทิ เซอรโคซิสมีนอยมาก
นอกจากรายท่ีมีการแทรกซอนท่ีเกิดจากเยื่อหุม
สมองอักเสบ เพิ่มแรงกดดันในสมอง (ICP) และ/
หรือน้ํ าในสมองอุด ตัน  และอัมพฤกษ  (www. 
emedicine.com/emerg/TOPIC119.HTM) 
 

การตรวจวินิจฉัย 
 การวินิจฉัยท่ีไดผลแนนอนคือการพิสูจนผล
ช้ินเนื้อจากสมอง แตก็มีขอจํากัดหลายประการ การ
วินิจฉัยจึงตองใชวิธีการหลายๆ อยางไดแก 

1. ประวัติอาการและอาการแสดงของโรค 
เชนตรวจพบซิสทิเซอรคัสในช้ันใตผิวหนัง หรือ
ระหวางกลามเน้ือจะสนับสนุนวาเปนนิวโรซิส       
ทิเซอรโคซิส 

2. การนับเม็ดเลือด โดยปกติในกระแสเลือด
จะไมพบเม็ดเลือดขาวชนิดโอซิโนฟล แตโอซิโนฟล
อาจสูงถึงรอยละ 10-15 ของจํานวนเม็ดเลือดขาว 

3. ตรวจทางน้ําเหลืองวิทยา  
     3.1 ความไวตอการตรวจทางนํ้าเหลือง

จะสัมพันธโดยตรงกับจํานวนรอยโรคของปรสิต 
และระยะของรอยโรค รอยโรคเพียงหน่ึงและมี
หินปูนจะมีผลเปนลบ ในผูปวยท่ีมีอาการทางคลินิก 
ในขณะท่ีผลเปนบวกอาจเกิดจากการติดเช้ือปรสิต
ชนิดอ่ืน   

     3.2 ELISA มีรายงานวามีความไวรอยละ 
74 และมีความจําเพาะสูงกับแอนติเจนที่เหมาะสม 

ความไวอาจจะเ พ่ิม ข้ึนในกรณี ท่ี มี ซิสต เข ามา
เกี่ยวของจํานวนมาก 

     3.3 EITB นิยมมากวา ELISA มีความไว
กวารอยละ 95 และความจําเพาะเกือบรอยละ 100 ใน
ผูปวยท่ีมีซิสตมาก แตความสามารถตํ่ามากหากมี
ซิสตเดียว หรือมีเพียงรอยโรคท่ีเปนหินปูน   

4.  ตรวจหาไขและตัวพยาธิ มีปญหาหลาย
ประการ 

     4.1 ผูปวยหลายรายมีพยาธิตืดในลําไส
ในระยะเดียวกัน 

     4.2 การทดสอบไมมีความไว และ
ตัวอยางหลายตัวอยางตองใชเวลาหลายวัน 

     4.3 การทดสอบไมจําเพาะกับพยาธิตืด
หมู (Taenia solium) เพราะไขคลายคลึงกับพยาธิตืด
วัว (Taenia saginata) มาก 

5. การวินิจฉัยทางรังสี 
     5.1 รังสีเอกซ จะเห็นซิสตท่ีมีหินปูนเกาะ

ซ่ึงเปนซิสตท่ีตายแลว และอาจพบเปนรอยโรคมี
รูปรางยาวเหมือนซิการ 

     5.2 สแกนสมอง (brain CT scan และ 
MRI of brain)  
                        CT สแกนเปนส่ิงแรกที่ตองทําใน
การศึกษาจากภาพรังสี เพราะใชประโยชนไดอยาง
กวางขวาง ราคาไมแพงมาก และใหภาพรังสีท่ีเร็ว
กวา MRI  ในกรณีท่ีการศึกษา non contrast อาจเห็น
บริเวณท่ีมีการค่ังของสารคัดหล่ังในรายท่ีเปน
เฉียบพลัน รอยโรคท่ีเกิดจากซิสตหรือการเกาะของ
หินปูนในซิสตตายแลว การตรวจสอบอาจช้ีใหเห็น
การบวมท่ีเกิดจากอุดตันของน้ําไขสันหลัง ภาพซิสต
ในโพรงสมองอาจทึบรังสี (isodense) เทากับน้ําไข
สันหลัง 
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 MRI จะเปนวิธีการท่ีใชในการวินิจฉัยเม่ือ 
CT สแกนไมสามารถวินิจฉัยได  MRI สามารถเห็น
แมกระท่ังสวนหัวหรือสโคเล็กซของตัวออนพยาธิ 
เปนการช้ีใหเห็นลักษณะของโรค (pathognomonic) 
ซิสทิเซอรโคซิสได   
 MRI เปนท่ีนิยมมากในการจําแนกซิสตท่ี
กานสมองหรือในสวนนูนของสมองสวนเซรีบรัม 
 

ยาที่ใชในการรักษา 
1. ยาขับพยาธิ (anthelmintics) วิถีทาง

ชีวเคมีของปรสิตจะแตกตางไปจากมนุษย โดยจะใช
สารเคมีเล็กนอยก็มีผลตอพยาธิ สารท่ีมีผลมากคืออัล
เบนดาโซลและพราซิควอนเทล 

1.1 พราซิควอนเทล (Praziquantel) 
หรือบิลทริไซด (Biltricide) ยาตัวนี้จะเพิ่มการซึม
ผานเยื่อหุมเซลลของปรสิต  เปนผลให เกิดการ
สูญเสียแคลเซียมในเซลล ทําใหกลามเน้ือหมดกําลัง 
นอกจากนี้ยังทําใหผนังตัวเกิดชองวางและแตก ทํา
ใหเซลลฟาโกไซตเขาทําลายปรสิตและในท่ีสุดจะ
ตาย อัตราการใหในผูใหญ 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน 
กินติดตอกัน 2 สัปดาห 

1.2 อัลเบนดาโซล (Albendazole) เปน
ยาลดการสรางสารเอทีพี (ATP) ทําใหการสราง
พลังงานลมเหลว ไมสามารถเคล่ือนไหวได และตาย
ในท่ีสุด ในผูใหญใหอัตรา 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน
กินติดตอกัน 2 สัปดาห   
            2. คอรทิโคสเตียรอยด (corticostearoids) 
ลดอาการบวมรอบๆซิสต ทําหนาท่ีรวมหรือทดแทน
ยาขับพยาธิได สเตียรอยดจะไดผลดีในกรณีท่ีซิสตอ
ยูนอกเนื้อสมอง 
                 2.1 เพรดนิโซน (Prednisone) ลดอาการ
บวมโดยการเพิ่มการซึมไดของหลอดเลือด และ

ระงับฤทธ์ิของพีเอ็มเอ็น (PMN) ในผูใหญใหกิน
อัตรา 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน 
             2.2 เดกสะเมทาโซน (Dexamethasone) 
ลดการบวมโดยระงับการเคล่ือนตัวของพอลิมอรโฟ
นิวเคลียรลิวโคไซต (polymorphonuclear leukocyte) 
และลดการซึมไดของหลอดเลือด อัตราที่ใชใน
ผูใหญโดยการฉีดเขาเสนเลือด 4-6 มิลลิกรัม 4-6 
ช่ัวโมง 
  

บทสรุป 
 

 โรคซิสทิเซอรโคซิสพบในแถบเอเชีย
ตะวันออก อินเดีย แอฟริกา เม็กซิโก เกิดจากการ
รับประทานเน้ือหมูดิบหรือเนื้อหมูท่ีปรุงไมสุก ตัว
ออนพยาธิตืดอาศัยอยูในกลามเนื้อหมูมีลักษณะ
คลายเม็ดสาคูเรียกวาพยาธิเม็ดสาคู  เม่ือคนกินตัว
ออนจากเนื้อหมูเขาไปจะเจริญเปนตัวเต็มวัยในลําไส 
ไขจะถูกปลอยออกไปพรอมอุจจาระ และกระจายอยู
บนดิน ไขปนเปอนอยูในส่ิงแวดลอม และเม่ือสุกร
กินไขปนเปอนเขาไป ก็จะครบวัฏจักรสมบรูณ แต
ไขอาจปนเปอนกับอาหารมนุษย  ซ่ึงติดไปโดย
บังเอิญ ไขฟกเปนตัวออนในสวนตางๆของรางกาย
ทําใหเกิดโรคซิสทิเซอรโคซิส แตหากพบในสมอง
และระบบประสาทกลางเรียกวานิวโรซิสทิเซอร   
โคซิส มนุษยอาจไดรับไขจากอุจจาระตนเองก็ได 
หรืออาจไดรับไขจากส่ิงแวดลอมก็ได แตไมวากรณี
ใดยอมไดรับตัวออนของพยาธิเสมอ  ผูปวยบางราย
ไดรับไขท่ีปนมากับพืชผักท่ีรับประทาน แตบางราย
ติดจากไขพยาธิท่ีบริเวณรอบทวารหนักของตนเอง 
ท่ีนากลัวท่ีสุดคือไขเจริญเปนตัวออนและอาศัยอยูท่ี
สมองอาจทําใหถึงกับเสียชีวิตได  
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หากรูจักระมัดระวังเร่ืองกินเสียบางก็จะเปน
การดี ลางผักใหสะอาดทุกคร้ังกอนนําไปเปนอาหาร 
ลางมือใหสะอาดทุกคร้ังกอนรับประทานอาหาร แค
นี้ก็นาจะปลอดภัยจากโรคนี้แลว และยิ่งดีมากข้ึนอีก
หากงดการรับประทานเน้ือหมูดิบหรือดิบๆสุกๆ 
โดยเฉพาะหมูท่ีเล้ียงปลอยตามพื้นซ่ึงเล้ียงไมถูก
สุขลักษณะ โอกาสเปนพยาธิตืดหมูก็ไมมี  วิชาสุข
ศึกษาก็เรียนมาดวยกันทุกคนและเรียนมาต้ังแตช้ัน
ประถมศึกษาแลว หากพลาดพล้ังเจ็บปวยไปรักษา
ในโรงพยาบาลก็ขอใหเปนโรคท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืน
เถอะ อยาใหไดอายผูปวยท่ีนอนอยูเตียงใกลกันเลย
วา เราปวยเพราะกินของสกปรกมีการปนเปอน หรือ
กินเอาอุจจาระตนเองเขาไป เสียความรูสึกเปลาๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
 

สมาน เทศนา และผิวพรรณ มาลีวงษ (บก.). (2544). 
ปรสิตวิทยาทางการแพทย. ภาควิชาปรสิต
วิทยา  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยา  ลัย
ขอนแกน. 

www.answers.com/topic/cysticercosis  
www.bioweb.uwlax.edu/bio203/s2008/geske_rich/  
www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/cysticercosis/fa

ctsht_cysticercosis.htm 
www.emedicine.com/emerg/TOPIC119.HTM 
www.emedicine.com/med/topic494.htm 
www.medinfo.psu.ac.th/ 
www.who.int/zoonoses/diseases/taeniasis/en/index. 

html 

http://www.answers.com/topic/cysticercosis
http://bioweb.uwlax.edu/bio203/s2008/geske_rich/
http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/cysticercosis/factsht_cysticercosis.htm
http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/cysticercosis/factsht_cysticercosis.htm
http://www.emedicine.com/emerg/TOPIC119.HTM
http://www.who.int/zoonoses/diseases/taeniasis/en/index

