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คํานํา 

 คูมือเลมนี้เหมาะสําหรับใชประกอบการเรียนการสอนในการฝกอบรม หลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร

ใหม 5 วัน และพนักงานจุลทัศนกรฟนฟู 3 วัน งานควบคุมโรคหนอนพยาธิ หลักสูตรกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข และใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานการตรวจอุจจาระหาไขพยาธิ ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข

ไดแนะนําใหใชในงานควบคุมโรคหนอนพยาธิของประเทศไทย และสามารถใชประกอบการเรียนการสอนใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติ การตรวจทางหองปฏิบัติการตรวจอุจจาระหาไขพยาธิ โดย

วิธี Kato’s thick smear หรือ Kato-katz ซ่ึงเปนวิธีท่ีมีความไวสูงมากกวาวิธี direct smear หรือ formalin-

ether concentration ถึง 2-5 เทา อีกท้ังงาย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเหมาะสําหรับการปฏิบัติงาน

ตรวจอุจจาระหาไขหนอนพยาธิในภาคสนาม ซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวาเปนวิธีมาตรฐานการวินิจฉัยไข

หนอนพยาธิ 

 เนื้อหาบางสวนในคูมือนี้ไดสอดแทรกประสบการณของผูเขียน เพ่ือใหเทคนิควิธีการบางอยางปฏิบัติ

ไดงาย สะดวก และเหมาะสมกับสภาพการทํางานในภาคสนาม ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภาพและ

คําอธิบาย ลักษณะ รูปราง ขนาด และสวนประกอบอ่ืน ๆ ขององคประกอบไขพยาธิ และสิ่งแปลกปลอมท่ีพบ

บอยท่ีอาจเกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัย ผูเขียนไดรวบรวมเนื้อหาวิชาการและการปฏิบัติงานจริงจาก

ภาคสนามท่ีทํางานดานนี้มามากกวา 30 ป ประกอบกับยังไมมีผูเขียนคูมือ การวินิจฉัยไขพยาธิโดยวิธี Kato’s 

thick smear หรือ Kato-katz อีกท้ังเปนความตองการของผูเรียนและผูปฏิบัติงานในภาคสนามท่ีตองการคูมือ

ท่ีสามารถเห็นภาพไดตรงตามตําราหรือคูมือปฏิบัติไดจริง เนื่องจากภาพท่ีปรากฏภายใตกลองจุลทรรศนโดยวิธี 

Kato หรือ Kato-katz ตางกับตําราหรือคูมือท่ัวไปหรือคูมือท่ี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีใชใน

ปจจุบัน ซ่ึงเปนเทคนิควิธีการอ่ืนๆ ซ่ึงไมสามารถสนองกับความตองการของผูเรียนและผูปฏิบัติงาน การ

ตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระคนในภาคสนามไดจริง ดังนั้น ผูเขียนจึงไดจัดทําคูมือนี้ข้ึน หากมีขอบกพรองหรือ

ผิดพลาดประการใด ขอนอมรับขอแนะนําไวแกไขปรับปรุงทุกประการ และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนี้จะเปน

ประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานภาคสนาม เพ่ือวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิในประเทศไทยตอไป 

 ขอขอบคุณ นายแพทยสุเมธ องควรรณดี ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 และ

นายแพทยสุรเชษฐ อรุโณทอง หัวหนากลุมปฏิบัติการควบคุมโรคและโตตอบภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข ท่ีได

ใหขอเสนอแนะและสงเสริมสนับสนุนการจัดทําคูมือนี้ 
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บทท่ี 1 

พ้ืนฐานการใชกลองจุลทรรศนชนิดใชแสงและการบํารุงรักษา 

 กลองจุลทรรศนชนิดธรรมดาหรือใชแสง (light microscope) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญ สามารถมองเห็น

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีมองไมเห็นดวยตาเปลา เชน แบคทีเรีย เชื้อรา และหนอนพยาธิ ท้ังไขและตัวออน เปน

กลองท่ีจําเปนและใชในหองปฏิบัติการท่ัวๆ ไป มีอุปกรณชิ้นสวนท่ีคอนขางซับซอนและกลไกท่ีละเอียดออน ซ่ึง

จะตองใชอยางระมัดระวังและถูกวิธี เปนอุปกรณเครื่องมือท่ีมีราคาแพง สมควรไดรับการบํารุงรักษาอยางดีเพ่ือ

ประโยชนในการใชงานสูงสุด หากการบํารุงรักษาไมดี ยอมสงผลตอคุณภาพและความไวของการตรวจวินิจฉัย

ไขหนอนพยาธิ ดังนั้น การดูแลรักษาท่ีดี จะเปนการยืดอายุการใชงานไดเปนเวลาหลายป ท้ังนี้ผูใชจะตองมี

ความรูในสวนประกอบ หนาท่ี และวิธีการใชชิ้นสวนตาง ๆ  

สวนประกอบท่ีสําคัญของกลองจุลทรรศน มีดังนี้ 

1. เลนสใกลตา (oculars หรือ eyepieces) เปนกระบอกเลนสท่ีอยูสวนบนสุดของกลอง สามารถจับหมุนไป

มาได ทําหนาท่ีขยายภาพท่ีเกิดจากเลนสวัตถุกําลังขยายของเลนสตา มีตัวเลขเขียนบอก เชน 10x, 15x, 

20x  ซ่ึงหมายความวามีกําลังขยาย 10 เทา, 15 เทา และ 20 เทา ตามลําดับ  

2. วงแหวนปรับสายตา (diopter adjustment ring) ปรับข้ึนลงตามระยะสายตาของผูดูกลอง สามารถ

หมุนข้ึนลงโดยมีตัวเลขบอกขางเลนส -1, 0, +1 บางยี่หอหมุนไดท้ังสองหัว บางยี่หอหมุนไดเพียงตาซาย 

3. จานหมุนเลนสวัตถุ (revolving nosepiece) เปนแปนเหล็กกลม ติดอยูกับปลายหัวกลอง (body tube) 

สามารถหมุนได ดานลางติดกับเลนสวัตถุ ผูใชกลอง สามารถเพ่ิมกําลังขยายหรือลดกําลังขยายวัตถุโดยการใช

มือหมุนท่ีจานเพ่ือเลือกเลนสวัตถุ 

4. เลนสวัตถุ (objective lens) เปนเลนสขยายภาพวัตถุ มีตัวเลขเขียนไวท่ีกระบอกเลนส ไดแก 4x (กําลังขยาย

ต่ําสุด 4 เทา) 10x (10 เทา) 40x (40 เทา) และ (100x ใหกําลังขยายสูงสุด 100 เทา) ซ่ึงจะตองใชน้ํามัน (oil 

immersion) ชวยเปนสื่อกลางระหวางเลนสกับวัตถุ จึงจะทําใหเห็นภาพไดชัด สําหรับการตรวจหาเชื้อปรสิตในอุจจาระ 

ใชกําลังขยาย 10x หากตองการดูองคประกอบภายใน ใชกําลังขยาย 40x 

5. กลไกปรับเล่ือนสไลด (mechanical stage) เปนสวนท่ีติดกับแทนวางสไลด (stage) ควบคุมการเคลื่อนท่ี

ไปมาของแผนสไลดจากซายไปขวาหรือหนามาหลัง ดานขางจะมีท่ีหนีบสไลด ชวยยึดสไลดกับแทนให

แนน  และมีขีดบอกตัวเลขบนแกน x และ y ใชสําหรับการจดจําตําแหนงของวัตถุ เพ่ือการตรวจซํ้า หรือยาย

สไลดไปดูท่ีกลองเครื่องอ่ืน ในยี่หอและรุนเดียวกัน 

6. ท่ีหนีบสไลด (spring clip) ทําหนาท่ีในการหนีบล็อคสไลด เพ่ือไมใหสไลดเลื่อนไหล 

7. สวิตซปด-เปด (power switch) ปด-เปดไฟเวลา เม่ือตองการใชงาน 

8. ฐานกลอง (base) เปนสวนลางสุดของกลองจุลทรรศน รองรับสวนตาง ๆ และรับน้ําหนักท้ังหมดของกลอง 

ภายในมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส และมีหลอดไฟอยูภายใน ซ่ึงอยูใตฐานกลอง 

9. คาระยะหางกระบอกตา (interpupillary distance scale) ชองหางของเลนสใกลตาท้ังสองใหได 

ระยะหางพอดีกับระหวางดวงตาท้ังสองขางผูใชกลองมองภาพไดชัดเจนเปนภาพเดียว มีตัวเลขบงบอกคา

ระยะหางระหวางดวงตาของบุคคลท่ีไมเทากัน 
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10. หัวกลองหักเหแสง (binocular tube หรือ body tube หรือ observation tube) สวนท่ีมีเลนสหัก

เหแสงจากเลนสวัตถุมาท่ีสวนเลนสใกลตา 

11. น็อตสกรูล็อคหัวกลอง (observation tube clamping screw) สกรูท่ีทําหนาท่ีล็อคหัวกลอง สามารถ

หมุนไดรอบทิศทาง 360 องศา 

12. แขนกลอง (microscope stand หรือ arm body) ใชในการจับถือขณะเคลื่อนยายกลองจุลทรรศน 

13. วงแหวนปรับความตึงของปุมปรับหยาบ (tension adjustment ring) หมุนเพ่ือเพ่ิมหรือลดความตึงหรือความ

ฝดของปุมปรับหยาบ 

14. ปุมปรับหยาบ (coarse focus knob) ปุมปรับระยะโฟกัสอยางหยาบ ท่ีหมุนแคเล็กนอยก็ทําใหแปนวางสไลด

เลื่อนข้ึนลงอยางมาก ใชในการปรับโฟกัสอยางรวดเร็ว 

15. ปุมปรับละเอียด (fine focusing knob) เปนปุมขนาดเล็กท่ีติดอยูกับปุมปรับหยาบ ทําหนาท่ีปรับระยะ

โฟกัสอยางละเอียด  ทําใหระยะโฟกัสเปลี่ยนชา ๆ ทําใหภาพคมชัดยิ่งข้ึน ผูสองกลองจะตองหมุนปุมโฟกัสไป

มาขณะดูวัตถุตัวอยางสิ่งสงตรวจเพ่ือใหเห็นทุกระนาบ 

16. ปุมควบคุมกําลังไฟ (voltage control dial) ทําหนาท่ีเรงแสงหรือลดแสง 

17. ปุมปรับเลนสรวมแสง (condenser height adjustment knob) ปุมปรับเลื่อนเลนสรวมแสงข้ึน-ลง 

เพ่ือปรับระดับความเขมของแสงท่ีเขาสูตาขณะสองกลอง 

18. คันโยกกอนปรับระดับโฟกัส (pre-focusing lever) ทําหนาท่ีล็อคระยะท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันไมให

เลนสชนกับวัตถุ กอนปรับระดับความชัด 

19. ตัวยึดฟวส (fuse holder) มีตัวฟวสทําหนาท่ีปองกันแรงดันไฟฟาฉับพลันหรือลุกไหมและปกปอง

อุปกรณภายในกลองท่ีไดรับความเสียหาย 

20. ชองเสียบสายไฟ (power cord receptacle) ชองสําหรับเสียบสายไฟ 

21. น็อตสกรูล็อคเลนสรวมแสง (condenser clamping screw) สกรูสําหรับยึดเลนสรวมแสง สามารถใช

ถอดเลนสรวมแสง เพ่ือนํามาทําความสะอาด 

22. เลนสรวมแสงและกระจกกรองแสง (condenser and filter holder) เปนตัวควบคุมปริมาณแสงผาน

เขากลอง ประกอบดวยเลนสท่ีใชรวมแสงอยูใตแทนวางสไลด โดยรวมแสงผานมานแสง มารวมท่ีตรงกลางแทน

วางสไลดพอดี ทําใหแสงผานวัตถุเขามายังตา ภายในเลนสใกลตาจะมีกระจกกรองแสง (filter) ทําหนาท่ีกรอง

แสง ใหนวลตาหรือสบายตาข้ึน 

23. คันโยกปรับมานแสง (aperture iris diaphragm lever) ทําหนาท่ีปรับบังคับแสงใหเขาเลนสรวมแสง

มากนอยตามตองการ  

24. กระจกกรองแสงถาวร (filter mount) ทําหนาท่ีในการกรองแสง ผานหลอดไฟท่ีอยูใตฐานของกลอง 

และเปนท่ีวางกระจกเงา (mirror) สําหรับรับแสงสวางภายนอกและสะทอนเขาเลนสรวมแสง ผานไปยังวัตถุท่ี

ตรวจ ไปยังเลนสใกลตา สําหรับกระจกเงามี 2 ดาน คือ ดานเวาและดานเรียบ ซ่ึงอยูภายนอกกลอง หากมี

ความจําเปนตองใชในกรณีท่ีไมมีไฟฟา หรือไฟดับ สามารถรับแสงสวางจากภายนอกเขามาได 
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พ้ืนฐานการใชกลองจุลทรรศนชนิดใชแสง 

การใชกลองจุลทรรศนแบบใชแสง (Light microscope) มีวิธีใชดังนี้ 

1. วางกลองใหฐานอยูบนพ้ืนรองรับท่ีเรียบสมํ่าเสมอเพ่ือใหลํากลองตั้งตรง วางไวบนโตะท่ีม่ันคง แข็งแรง ไม

สั่นสะเทือนงาย ไมควรวางกลองบนโตะพับเด็ดขาด 

2. กอนเสียบปลั๊กไฟ ใหสังเกตกลองท่ีใชนั้น ใชไฟ 110 หรือ 220 V สําหรับประเทศไทยใชไฟ 220 V แต

หากเปนกลองนําเขาจากตางประเทศบางรุน ใชไฟ 110 V ซ่ึงจะตองผานตัวเครื่องแปลงไฟกอน 

3. หมุนจานหมุนเลนสวัตถุใหเลนสวัตถุ (objective lens) ท่ีมีกําลังขยายต่ําสุด 4x มาอยูตรงกลางลํากลอง 

4. เปดสวิตซไฟฟากลอง หากไมมีไฟฟาใหใชกระจก (mirror)  ปรับกระจกเงาใตแทนวางวัตถุใหแสงสะทอน

เขาลํากลองเต็มท่ี  

5. นําสไลดท่ีจะศึกษาหรือสไลดท่ีนํามาตรวจมาวางบนแทนวางวัตถุ ใหวัตถุอยูตรงกลางบริเวณท่ีแสงผาน 

แลวมองดานขางตามแนวระดับแทนวางวัตถุ คอย ๆ หมุนปุมปรับภาพหยาบ (coarse adjustment 

knob) จนสไลดเลื่อนข้ึนมาอยูใกลเลนสวัตถุท่ีสุด    

6. มองผานเลนสใกลตา (eyepiece) ลงตามลํากลอง พรอมกับหมุนปุมปรับภาพหยาบใหแทนวางสไลด

เลื่อนลงชา ๆ จนมองเห็นภาพวัตถุท่ีจะศึกษาชัดเจน แลวจึงเปลี่ยนมาหมุนปรับปุมภาพละเอียด (fine 

adjustment knob) เพ่ือปรับภาพใหคมชัด อาจเลื่อนสไลดไปมาชาง ๆ เพ่ือใหสิ่งท่ีตองการตรวจมาอยู

กลางแนวลํากลอง ปรับแสงโดยเลื่อนคันโยกมานกรองแสงจนเห็นวัตถุมีแสงเงาท่ีเหมาะสม (contrast) 

7. ถาตองการขยายภาพใหใหญข้ึน ใหหมุนแปนเลนสวัตถุใหเลนสอันท่ีมีกําลังขยายสูงข้ึนเขามาในแนวลํา

กลอง และไมตองขยับสไลดอีก แลวหมุนปุมปรับภาพละเอียดจนเห็นภาพชัดเจน ปรับเพ่ิมแสงตาม

เหมาะสม 

8. มองเลนสตาเริ่มท่ีตาซาย ใหเห็นภาพท่ีชัดเจน ถาหากไมชัดเจน ใหปรับวงแหวนเลนสตาใหชัดท่ีสุด แลว

จดจําตําแหนงคาตัวเลขของตาตนเอง เชน –1, 0, +1  

9. มองเลนสตาดวยดวงตาท้ังสอง ปรับระยะหางระหวางดวงตาท้ังสองขางใหมองเห็นเปนภาพเดียว โดยยืด

กระบอกตาเขาออก ใหจดจําคาตัวเลขระหวางดวงตาตนเอง (interpupillary distance scale) เม่ือมี

ความจําเปนจะตองเคลื่อนยายไปกลองอ่ืน 

10. การปรับแสงท่ีเขาในลํากลองใหมากหรือนอย โดยปรับคันโยกปรับมานแสง เปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหเห็นวัตถุ

และโครงสรางไดชัดเจน ยิ่งกําลังขยายสูงยิ่งตองใชแสงมาก ปกติแลวถาเปนเลนส 100X oil immersion 

จะเปดมานแสงกวางสุดกําลังขยายของกลองจุลทรรศนคํานวณไดจากผลคูณของกําลังขยายของเลนสวัตถุ

กับกําลังขยายของเลนสตา ซ่ึงมีกํากับไวท่ีเลนส (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ตารางท่ี 1 พ้ืนฐานการปรับกลอง

จุลทรรศน) 

11. ปุมควบคุมกําลังไฟโดยปกติ จะอยูประมาณระดับ 6- 8 สําหรับการดูปรสิตท่ัวไป บางครั้งอาจข้ึนอยูกับ

ความหนา-บางของฟลมวัตถุ 
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12. เริ่มปฏิบัติการตรวจตัวอยางในสไลดตามข้ันตอนวิธีการตรวจคนหาไขพยาธิและตัวออนพยาธิ โดยเริ่มจาก

มุมขวา หรือมุมใดมุมหนึ่งตามถนัดใหเลื่อนจากซายไปขวา ขวาไปซาย บนลงลาง หรือลางข้ึนบน ตาม

ความถนัด ดังตัวอยาง ดังนี้ 

รูปท่ี 2 ข้ันตอนวิธีการตรวจคนหาไขพยาธิและตัวออนหนอนพยาธิ 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 พ้ืนฐานการปรับกลองจุลทรรศนชนิดใชแสง 

เลนสตา เลนสรวมแสง มานแสง กระจกเงา 2 

ดาน 

เปาหมายและขีดจํากัดของการมองภาพ 

4x ระดับต่ํา เปด/ปด ดานแบน - ขนาดของวัตถุ 100-500 µm 

- คนหาตัวออนพยาธิ 

10x ระดับต่ํา เปด/ปด ดานแบน - ขนาดของวัตถุ 30-500 µm 

- คนหาไขและตัวออนพยาธิ 

- โปรโตซัวขนาดใหญ Balantidium coli 

40x ระดับปาน

กลาง 

เปด/ปด ดานแบน - ขนาดของวัตถุ 5-30 µm 

- ดูรายละเอียดองคประกอบของไขและตัว

ออน 

- คนหาโปรโตซัวโดยวธิีธรรมดา เชน ซิสต

หรือโทรโฟซอยตของอะมีบา แฟลเจลเลต 

โอโอซิสตของสปอโรซัว 

100x ระดับสูง เปด ดานโคง - ขนาดของวัตถุ 0.25-5 µm 

- ตองใชน้ํามัน (oil immersion) เปน

สื่อกลางในการดูภาพ 

- ดูจากสไลดยอมสี และยอมสีถาวร เชน 

มาลาเรีย โทรโฟซอยตของอะมีบา แฟลเจล

เลต สปอรของไมโครสปอริเดีย 

จุดเริ่มตนของการดูสไลด กําลังขยาย 10x 

เริ่มมุมบนขวาสุด หรือตามความถนัด  

จําตําแหนงของวัตถุสุดทายในวงกลอง 
 และเลื่อนวงกลองเลื่อมทับกับวัตถุท่ีจําไวครั้งแรก 

ทําเชนนี้จนท่ัวตัวอยางบนสไลด 
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การดูแลรักษาและขอควรระวังกลองจุลทรรศน 

 เนื่องจากกลองจุลทรรศนเปนอุปกรณท่ีมีราคาสูงและมีสวนประกอบท่ีอาจเสียหายงายโดยเฉพาะ

เลนส จึงตองใชและเก็บรักษาดวยความระมัดระวังใหถูกวิธี ซ่ึงมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

การดูแลรักษากลองจุลทรรศน 

1. ไมควรวางกลองจุลทรรศนไวในพ้ืนท่ีท่ีมีอุณหภูมิรอนหรือความชื้นสูง  

• ในชวงฤดูรอน ท่ีอากาศแหง มีฝุนละออง หรือฝุนทราย อาจทําใหชิ้นสวนกลไกของกลองไดรับ

ความเสียหาย เพราะฝุนเปนอันตรายตอสารเคลือบหนาเลนส ทําใหเลนสเสื่อมคุณภาพ 

• ในชวงฤดูฝน อากาศมีความรอนชื้น ทําใหเชื้อราเจริญเติบโตไดดี สงผลกระทบทําใหเลนสและ

ปริซึมของระบบออพติคอล เกิดความเสียหายได 

2. ควรวางผลึกซิลิกาเจล หรือสารกันความชื้น ภายในกลองหรือลังท่ีบรรจุกลองจุลทรรศน 

3. ไมควรปลอยใหกลองจุลทรรศนเปดโดยไมใสกระบอกเลนสตา เพราะฝุนละอองหรือสปอรของเชื้อรา

เขาสูภายในตัวกลอง 

4. การปองกันฝุนละออง โดยคลุมกลองดวยถุงผาฝายจะดีกวา ถุงพลาสติก เนื่องจากพลาสติกจะชวย

สงเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อรา  

5. สไลดและกระจกปดสไลดตองไมเปยกเลอะ เพราะอาจทําใหแทนวางวัตถุเกิดสนิม และความชื้นทําให

เกิดเชื้อราข้ึนท่ีเลนสวัตถุ ไมควรคาสไลดไวท่ีแทนวางสไลดหลังเลิกใชกลอง 

6. หลีกเลี่ยงการใชมือแตะผิวเลนสในการทําความสะอาด ควรใชกระดาษสําหรับเช็ดเลนสท่ีมีขาย

โดยเฉพาะมาใชเช็ดเลนสเทานั้น 

7. ถาเลนสสกปรกมาก ใหใชแอลกอฮอล 95% ผสมอีเทอร อัตราสวน 8:2 หรือ 1:1 แตไมควรเช็ดบอย 

และหามเช็ดดวย Xylene 

8. หลังการใชเลนสวัตถุท่ีมีกําลังขยายสูงสุด (100x) แบบ oil immersion ตองเช็ดน้ํามันออกจากผิว

เลนสดวยกระดาษเช็ดเลนส  

9. ควรใชกระดาษทิชชูหรือผาฝายนุม ๆ เช็ดทําความสะอาดสําหรับสวนประกอบอ่ืน ๆ ของกลอง

จุลทรรศนหลังการใชงานทุกครั้ง 

10. ในระหวางท่ีปฏิบัติงาน เม่ือตองออกไปทําธุระอ่ืน ควรปดไฟทุกครั้ง เพ่ือยืดอายุการใชงานของ

หลอดไฟ  
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ขอควรระวังในการใชกลองจุลทรรศน 

1. การยกกลอง ตองใชสองมือเสมอ มือขวาจับยกแขนกลอง (arm หรือ stand) และอีกมือหนึ่งรองท่ี

ฐานของกลอง (base) และตองใหลํากลองตั้งตรงเสมอเพ่ือปองกันการเลื่อนไหลของกระบอกเลนสตา 

ซ่ึงสามารถถอดออกไดงาย (กอนการยกกลองทุกครั้งกรุณาตรวจเช็คใหแนใจวา ไดล็อคหัวกลอง

เรียบรอยแลว) 

2. ขณะเคลื่อนยายกลองจุลทรรศน ควรหลีกเลี่ยงการถูกกระแทก โดยใชกลองหรือลังท่ีออกแบบจําเพาะ 

เพ่ือตรึงกลองจุลทรรศนไวในกลองหรือลังใหพอดี 

3. เม่ือใชกลองจุลทรรศนไฟฟา ความเขมของแหลงกําเนิดแสงควรตั้งไวท่ี ความเขมต่ําสุดกอนเปดสวิตซ

กลองจุลทรรศน ซ่ึงจะชวยยืดอายุการใชงานของหลอดไดยาวมากข้ึนและปองกันไฟกระชาก 

4. ใหแนใจเสมอวามีหลอดไฟสํารอง สําหรับกลองจุลทรรศนอยูในกลอง เพ่ือพรอมเปลี่ยนหากมีความ

จําเปนตองใชงาน 

5. ขณะท่ีตามองผานเลนสตา เม่ือจะตองหมุนปุมปรับภาพหยาบควรมองดานขางตามแนวระดับแทนวาง

วัตถุ และหมุนใหเลนสวัตถุกับแทนวางวัตถุเคลื่อนเขาหากัน เพราะเลนสวัตถุอาจกระทบกระจกสไลด

ทําใหเลนสแตกได 

6. การหาภาพตองเริ่มตนดวยเลนสวัตถุกําลังขยายต่ําสุดกอนเสมอ และปรับหาภาพใหชัดเจนกอน จึง

คอยใชเลนสวัตถุท่ีมีกําลังขยายสูงข้ึน 

7. การหมุนหัวกลองเพ่ือใหผูอ่ืนมาดูกลอง ควรล็อคสกรูทุกครั้ง เพ่ือปองกันการหลุดรวงของหัวกลอง 

8. กอนเลิกใชงาน ควรปรับปุมความเขมของแสงใหต่ําสุด ปดสวิตชไฟกลอง ถอดปลั๊กใหเรียบรอย 

9. กอนการเก็บกลองใหหมุนหัวกลองใหตรงกับแขนกลอง ล็อคสกรูใหเรียบรอย หมุนเลนสวัตถุท่ี

กําลังขยายต่ําสุด (4x) ใหอยูตรงกับลํากลอง เลื่อนปุมปรับหยาบใหแทนวางสไลดลดลงต่ําสุด หมุน

กลไกปรับเลื่อนสไลดใหพอดีฐานสไลดและถอดปลั๊กออกจากตัวกลอง เช็ดทําความสะอาด คลุมผา 

และเก็บเขากลองใหดี 
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บทท่ี 2 

การตรวจอุจจาระ เพ่ือวินิจฉัยการติดโรคหนอนพยาธิ 

  หนอนพยาธิชนิดตาง ๆ ท่ีอยูในรางกายคน จะอาศัยอยูในอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายแตกตางกัน

ไปตามชนิดของหนอนพยาธิ (helminths) เชน ลําไส ตับ ปอด เลือด และกลามเนื้อ หนอนพยาธิสวนใหญอยู

ในลําไส จึงตรวจอุจจาระเพ่ือหาไขหรือตัวออนหนอนพยาธิ วิธีการตรวจวินิจฉัยมีมากมายหลายวิธี แตคูมือเลม

นี้จะกลาวเฉพาะวิธีท่ีใชสําหรับการอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร หลักสูตรของกรมควบคุมโรคเทานั้น ซ่ึง

เนนหนักในทางปฏิบัติพ้ืนท่ีภาคสนาม และหองปฏิบัติการเล็ก ๆ เทานั้น  

 การตรวจอุจจาระทางหองปฏิบัติการ ตองอาศัยประสบการณและการฝกฝน การตรวจอุจจาระ มี 2 

วิธีใหญ คือ ตรวจดวยตาเปลา และ การตรวจดวยกลองจุลทรรศน  

1. การตรวจดวยตาเปลา  

 ตรวจดูลักษณะท่ัว ๆ ไปของอุจจาระกอนท่ีจะตรวจดวยกลองจุลทรรศน ซ่ึงบางครั้งสามารถบอกการ

ติดเชื้อหนอนพยาธิได เพราะมองเห็นหนอนพยาธิปนมากับอุจจาระ เชน ปลองสุกของพยาธิตัวตืด หรือตัวเต็ม

วัยของพยาธิเข็มหมุด และพยาธิไสเดือน 

2. การตรวจดวยกลองจุลทรรศน 

 การตรวจอุจจาระดวยกลองจุลทรรศนมีหลายวิธี แบงตามวัตถุประสงคได 2 กลุม 

ก. การตรวจแบบวิเคราะหคุณภาพ (qualitative) 

1. การตรวจแบบไมเขมขน (unconcentration) 

1.1 วิธีการละเลงอุจจาระโดยตรง (direct fecal smear) 

1.2 วิธีคาโต ธิค เสมียร (Kato’s thick smear) 

2. การตรวจแบบเขมขน (concentration) 

2.1 วิธีลอยตัว (floatation technique) 

2.2 วิธีการตกตะกอน (sedimentation technique) 

ข. การตรวจแบบปริมาณเพ่ือนับจํานวนไขพยาธิ (quantitative) 

1. วิธีคาโต แคทธ (Kato-Katz technique) 

2. วิธีสตอลล (stoll dilution count) 

 ในคูมือเลมนี้เนนการตรวจหนอนพยาธิ ท่ีใชอยางแพรหลายและเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป ในการ

ควบคุมโรคหนอนพยาธิของกระทรวงสาธารณสุข  

• วิธีตรวจโดยตรงอยางงาย หรือ วิธีอยางงาย หรือ วิธีธรรมดา  

(simple direct smear หรือ direct smear หรือ direct fecal smear)  

• วิธีคาโต ธิค เสมียร (Kato’s thick smear)  

• วิธีคาโต แคทธ (Kato-Katz technique) 
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วิธีตรวจโดยตรงอยางงาย หรือ วิธีอยางงาย หรือ วิธีธรรมดา  

(simple direct smear หรือ direct smear หรือ direct fecal smear)  

 วิธีการกวน หรือละเลง หรือสเมียร (smear) อุจจาระโดยตรง เปนวิธีท่ีใชกันมานาน และใชในงานประจํา

ท่ัวไป เนื่องจากงาย สะดวก ประหยัด ไมตองมีเครื่องมือพิเศษ และสามารถเห็นไขหนอนพยาธิไดชัดเจน สามารถ

เห็นตัวออนของพยาธิสตรองจิลอยดิส พยาธิปากขอ เคลื่อนไหวไปมาและสามารถดูโปรโตซัวระยะเคลื่อนไหวและ

ระยะซิสตได ใชอุจจาระเพียงนอยนิด ประมาณ 1-2 มิลลิกรัม/สเมียร แตดวยเหตุท่ีปริมาณอุจจาระท่ีตรวจมี

ปริมาณนอย จึงอาจทําใหตรวจไมพบได แตก็แกปญหาโดยการเตรียมตัวอยางท่ีถูกตอง เชน ใชไมปายหรือจิ้ม

อุจจาระอยางนอย 2-3 จุดมาตรวจ หรือในรายท่ีไมพบไข อาจจะตองตรวจซํ้า 2-3 สเมียร/ตัวอยาง หรือการตรวจ 

3 วันติดตอกัน ทําใหมีโอกาสพบพยาธิไดมากข้ึนเกือบเทาตัว 

วัสดุอุปกรณและสารเคมี 

1. น้ําเกลือ (0.85% NaCl) 

2. สไลดแกวหรือกระจกสไลด (slide) 

3. กระจกปดสไลด (cover slide หรือ cover glass) 

4. ไมจิ้มอุจจาระ (ไมจิ้มฟน) 

5. น้ํายาไอโอดีน 1% (1% iodine) 

6. กลองจุลทรรศน 

ข้ันตอนวิธีการทํา 

1. วางกระจกบนสไลดบนพ้ืนราบ หยดน้ําเกลือลงบนสไลดประมาณ 1-2 หยด กรณีใสน้ํายาไอโอดีน 1% ให

หยดน้ําเกลือ 0.85% จํานวน 1 หยด และน้ํายาไอโอดีน 1 หยด 

2. ใชไมจิ้มฟนจิ้มอุจจาระหลาย ๆ ตําแหนง 2-3 จุด แลวเข่ียอุจจาระประมาณเทาหัวไมขีดไฟ  

(2 มิลลิกรัม) นํามากวนหรือละเลงในน้ําเกลือบนสไลด ทําซํ้าโดยกวนน้ํายาไอโอดีน 

3. ปดทับดวยกระจกปดสไลดโคเวอรสไลด พยายามอยาใหมีฟองอากาศใตกระจกโคเวอรสไลด 

4. นําไปตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน ใชเลนสวัตถุกําลังขยาย 10x หากพบวัตถุท่ีสงสัยเปนปรสิต ใหปรับไปดู

ท่ีหัวกําลังขยาย 40x เพ่ือดูรายละเอียดโครงสรางภายใน จะชวยใหการวินิจฉัยไดถูกตอง การเปลี่ยนหรือ

ลดกําลังขยาย ควรปรับเลนสรวมแสงของกลองจุลทรรศนใหต่ําหรือสูงตามเหมาะสม จะทําใหเห็นไขและ

ซิสตใหมีความชัดเจนและคมชัดยิ่งข้ึน 

ขอดี คือ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และยังเหมาะสําหรับการตรวจหาโทรโฟซอยตของโปรโตซัว ไมทําให

รูปรางของไขพยาธิ หรือตัวออนผิดเพ้ียน บิดเบี้ยว หรือเสียรูป ไดผลดีในผูท่ีติดเชื้ออยางมาก อยางหนัก หรือ

รุนแรง (heavy infection) 

ขอเสีย คือ การตรวจไขและตัวออนหนอนพยาธิมีความไวต่ํากวาวิธีคาโต วิธีคาโต-แคทซ หรือวิธีเขมขน ฟอรมาลิน 

อีเทอร 2-5 เทา  
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วิธีคาโต ธิค เสมียร (Kato’s thick smear)  

 คิดคนโดย Kato และ Miura เปนวิธีท่ียอมรับอยางแพรหลายในการตรวจคนหาหนอนพยาธิโดยเฉพาะ

วัตถุประสงคในทางระบาดวิทยา มุงหมายเพ่ือการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เปนวิธี ท่ีใชปริมาณอุจจาระ

คอนขางมาก โดยใชอุจจาระมากกวาวิธีธรรมดา 20-30 เทา สไลดหนึ่งใชประมาณ 60 มิลลิกรัม หลักการคือทําให

อุจจาระชุมดวยน้ํายากลีเซอรีนแลวตั้งท้ิงไว 10-20 นาที สําหรับอุณหภูมิประเทศไทย (ในทางทฤษฎีตั้งไวท่ี 60 

นาทีอุณหภูมิ 25  ํC และความชื้นสัมพัทธ 75% ทําใหไขเปลี่ยนรูปรางได) ทําใหเนื้ออุจจาระใสข้ึนมองเห็นไขหรือ

ตัวออนหนอนพยาธิไดงาย วิธีนี้งาย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพดีมาก ใชไดดีกับไขหนอนพยาธิ

ทุกชนิด ยกเวน ตัวออนของพยาธิ อาจจะพบไดนอยกวาวิธีธรรมดา และขอเสียคือ ไมสามารถใชตรวจวินิจฉัยโปร

โตซัวท่ัวไปได ยกเวน ซารโคซีสทีส และไอโซสปอรา ซ่ึงสามารถเห็นได สวนไขพยาธิปากขอมีเปลือกไขบาง อาจ

ตรวจไมพบหากท้ิงสไลดไวนานเกิน 20 นาที ชวงฤดูรอน เพราะไขใสเกินไป อีกประการมีความยากในการจําแนก

ระหวางไขพยาธิใบไมตับและพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก เนื่องจากท้ังขนาด รูปรางท่ีคลายคลึงกันมาก สําหรับ

ประเทศไทยพบการติดเชื้อท้ังพยาธิใบไมตับและลําไสขนาดเล็ก เนื่องจากการติดโรคเกิดจากการกินปลาเกล็ดขาว

ดิบ เชน ลาบ กอย ปลาสม หรือปลาราดิบจึงอนุโลมการรายงานการพบไขพยาธิใบไมสําไสขนาดเล็กเปนพยาธิ

ใบไมตับ เพ่ือผลการควบคุมโรค อีกท้ังพยาธิท้ังสองการรักษาก็ใชยาชนิดเดียวกัน แตหากจําเปนในการแยกชนิดใน

เชิงวิชาการของแตละพ้ืนท่ี ควรใชวิธีตรวจอ่ืนเชน วิธีอยางงายหรือวิธีเขมขนจึงจะสามารถยืนยันแยกชนิดได อีกนัย

หนึ่งท่ีเปนความเห็นของผูเชี่ยวชาญแนะนําวาใหรายงานการพบไขเปน ไขคลายพยาธิใบไมตับ (Ov-like egg) ดีกวา

เจาะจงเปนชนิดใดชนิดหนึ่ง ท้ังนี้ข้ึนกับดุลยพินิจของแตละพ้ืนท่ี 

 วิธีคาโตยังเปนวิธีท่ีทําการตรวจไดอยางรวดเร็วสามารถตรวจไดหลายตัวอยางข้ึนอยูกับประสบการณ 

ความสามารถของแตละบุคคล (อาจตรวจได 60 ตัวอยางในหนึ่งชั่วโมง) ผูท่ีมีประสบการณควรสามารถตรวจได 

100-200 สไลดตอวัน  

วัสดุอุปกรณและสารเคมี 

1. แผนกระดาษแกวเซลโลเฟนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 25 x 30 มิลลิเมตร นํามาแชน้ํายากลีเซอรีน-มาลา

ไคทกรีน อยางนอย 24 ชั่วโมง กอนนํามาใช 

2. น้ํายากลีเซอรีน-มาลาไคท กรีน เตรียมโดยผสมน้ํายาสามชนิดใหเขากันดังนี้ 

 กลีเซอรีน   100 มิลลิลิตร 

 น้ํากลั่นหรือน้ํากลั่นฟนอล 6% 100 มิลลิลิตร 

 มาลาไคท กรีน 3%  1 มิลลิลิตร 

3. ปากคีบ (forceps) จุกยาง เบอร 8 และไมจิ้มฟน (ไมเข่ียอุจจาระ) 

4. กลองจุลทรรศน 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม  

• กระดาษแกวเซลโลเฟน(cellophane) เปนสารอินทรียวัสดุท่ีทําจากเซลลูโลส (cellulose) โครงสรางทางเคมี

เปนกระดาษ แตรูปรางลักษณะใสคลายพลาสติก เปนวัสดุโปรงแสงและใส อากาศผานไดนอย แตน้ําซึมผานได 

ดึงน้ําและความชื้นผานไดมากออกจากอุจจาระตัวอยาง  
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• กลีเซอรีน (glycerin) หรือ กลีเซอรอล (glycerol) เปนสารประกอบอินทรียในกลุมของโพลิไฮดริกแอลกอฮอล

ของเหลวท่ีไมมีสี ไมมีกลิ่น มีความหนืด เปนสารไมมีพิษ มีคุณสมบัติดูดซับความชื้นในบรรยากาศไดดี เปนตัว

ทําละลายสามารถละลายในน้ําและแอลกอฮอลไดดี เปนสารใชทําความสะอาด ทําใหแผนเซลโลเฟนมีความนุม 

หยุน และชวยทําใหไขพยาธิไมแหง 

• ฟนอล (phenol) เปนสารประกอบอินทรียท่ีมีหมูไฮดรอกซิล คุณสมบัติเปนสารทําความสะอาดหรือสารฆาเชื้อ 

(disinfectants) ใชเปนสารกันหืนและกันเนาเสีย จะทําใหอุจจาระใส เม่ือตั้งท้ิงไว 1-2 ชั่วโมง 

• มาลาไคท กรีน (malachite green) เปนสีสังเคราะหผงสีเขียว ละลายน้ําไดดี เม่ือละลายน้ํา 

จะไดสารละลายสีเขียว ใชสําหรับยอมวัสดุตาง ๆ ทําใหมีความแตกตางระหวางพ้ืนหลังและวัตถุในอุจจาระมาก

ข้ึน และชวยลดแสงแสงจาจากกลองเขาตา 

ข้ันตอนวิธีการทํา 

1. เข่ียอุจจาระประมาณ 60-70 มิลลิกรัม เทากับเมล็ดถ่ัวเขียว เลือกใน

สวนท่ีเปนเนื้ออุจจาระ ใสบนกระจกสไลด  

2. คีบกระดาษแกวเซลโลเฟนท่ีแชอยูในน้ํายามาวางปดบนอุจจาระ ระวัง

อยาใหชุมแฉะหรือเยิ้มมากเกิน 

 

3. ใชจุกยางกดลงบนกระดาษแกวตรงบริเวณท่ีมีอุจจาระอยู เพ่ือให

อุจจาระแผกระจายสมํ่าเสมอและบางพอสามารถตรวจได  

หมายเหตุ หลังจากกด ใหเช็ดจุกยางดวยกระดาษทิชชูทุกครั้ง 
 

4. วางท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 20-30 นาที ท่ีอุณหภูมิ 25  ํซ และ  

10-20 นาทีท่ีอุณหภูมิ 30-40  ซํ  

5. นําไปตรวจดวยกลองจุลทรรศน 

 

ขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได 

1. วางสไลดอุจจาระไวนานเกินหนึ่งชั่วโมง อาจจะทําใหไขพยาธิปากขอเสียรูปรางหรือจางหายไป 

2. กดแผอุจจาระหนาเกินไป มีเศษอาหาร เชน เม็ดพริก มะเขือ กอนกรวด เศษผักชิ้นใหญ ทําใหบดบังไข

และตัวออนพยาธิได หรือหากแผบางหรือปริมาณอุจจาระนอยเกินไป อาจใสจนตรวจไมพบพยาธิ 
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วิธีคาโต-แคทซ (Kato-Katz)  

 เปนวิธีท่ีดัดแปลงมาจาก Kato's thick smear โดย Katz และผูรวมงาน เพ่ือใชประเมินความรุนแรงของ

โรคหนอนพยาธิอยางคราวๆ วามีมากนอยเพียงใดในรางกาย ซ่ึงถือเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย และไดรับการ

ยอมรับเปนวิธีมาตรฐานวิธีหนึ่ง ท่ีนํามาตรวจหาจํานวนไขในอุจจาระเพ่ือสะทอนความรุนแรงของโรค หรือจํานวน

ตัวเต็มวัยพยาธิท่ีอยูในรางกายผูติดเชื้อพยาธิ 

วัสดุอุปกรณและสารเคมี 

1. กระจกสไลด 

2. แผนกระดาษแกว (กระดาษเซลโลเฟน) ขนาด 25x30 มิลลิเมตร ท่ีแชน้ํายา glycerin-malachite green 

อยางนอย 24 ชั่วโมง กอนนํามาใช 

3. แผนกระดาษแข็ง กวาง 3 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร หนา 1.37 เซนติเมตร เจาะรูตรงกลางขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.6 เซนติเมตร 

4. แผนกระดาษซับ หรือกระดาษหนังสือพิมพ ขนาด 7x8 เซนติเมตร 

5. ตะแกรงลวดขนาด 105 ชอง/ตารางนิ้ว (105 mesh) ตัดเปนแผนสี่เหลี่ยมขนาดเทาแผนกระดาษแข็ง 

6. น้ํายากลีเซอรีน-มาลาไคทกรีน เตรียมโดยผสมน้ํายาสามชนิดใหเขากันดังนี้ 

- กลีเซอรีน    100 มิลลิลิตร 

- ฟนอล 6% (หรือ น้ํากลั่น) 100 มิลลิลิตร 

- มาลาไคทกรีน 3%  1 มิลลิลิตร 

7. ปากคีบ และจุกยาง 

8. ไมจิ้มฟน (ไมเข่ียอุจจาระ) 

9. กลองจุลทรรศน 

ข้ันตอนวิธีการทํา 

1. วางแผนกระดาษซับ หรือกระดาษหนังสือพิมพลงบน

โตะ 

 

2. วางแผนกระดาษแข็งหรือพลาสติกท่ีเจาะรู บน

กระจกสไลด 
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3. ใชไมจิ้มฟนตักอุจจาระประมาณเทาปลายนิ้วกอยวางลง

บนแผนกระดาษซับ เพ่ือใหดูดน้ําออกบาง 

 

4. วางตะแกรงลวดลงบนอุจจาระ ใชไมจิ้มฟนกดลงบน

ตะแกรงลวด ใหอุจจาระกรองลอดผานรูตะแกรงข้ึนมา 

(ถาไมจิ้มฟนปลายแหลมควรตัดปลายแหลมออก) 

 

5. ใชไมจิ้มฟนขูดอุจจาระสวนบนตะแกรงลวดออกมาใสใน

รู ของแผนกระดาษแข็งซ่ึงวางอยูบนกระจกสไลดใหเต็ม

รูพอดี (ใชไมจิ้มฟนปาดใหเสมอ) 

 

6. ยกแผนกระดาษแข็งข้ึนตรง ๆ ดวยความระมัดระวัง 

อุจจาระจะติดอยูบนแผนสไลด 

 

7. คีบแผนกระดาษแกวท่ีแชอยูในน้ํายากลีเซอรีน-มาลา

ไคทกรีน มาปดลงบนอุจจาระ 

 

8. ใชจุกยางกดทับ ใหอุจจาระแผเปนฟลมบาง และวางท้ิง

ไวท่ีอุณหภูมิหอง 20-30 นาที แลวนําไปตรวจดวยกลอง

จุลทรรศน นับจํานวนไขท้ังหมดดวยอุปกรณ hand 

counter ท่ีตรวจพบบนแผนฟลม และนําไปแปลผล 
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การคํานวณ 

  คํานวณหาจํานวนไขพยาธิในอุจจาระ 1 กรัม (egg per gram of feces หรือ E.P.G.) โดยคูณจํานวน

ไขท่ีนับไดดวย 23 (ตัวเลข 23 เปนคาประมาณจากการนํา 1,000 มิลลิกรัม หรือ 1 กรัม มาตั้งแลวหารดวย 43.7 

มิลลิกรัม ซ่ึงเปนน้ําหนักของอุจจาระท่ีนํามาตรวจโดยวิธี Kato-Katz) ถาเปนวิธีท่ีดัดแปลงโดย Suzuki จะใช

แผนกระดาษแข็งหนา 0.142 เซนติเมตร เจาะรูตรงกลางขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.7 เซนติเมตร จะไดน้ําหนัก

อุจจาระท่ีตรวจประมาณ 54.5 มิลลิกรัม คา E.P.G. จะเทากับจํานวนไขท่ีนับไดคูณดวย 18.5 ซ่ึงเปนคาประมาณ

การจากการนําอุจจาระ 1,000 มิลลิกรัม มาตั้งแลวหารดวย 54.5 มิลลิกรัม 

การแปลผล 

  การแปลผลจํานวนไขพยาธิตออุจจาระ 1 กรัม กับระดับความรุนแรงของโรคหนอนพยาธิไดแสดงไวใน

ตาราง 2 และ 3 

ตาราง 2 ความรุนแรงของการติดเชื้อพยาธิไสเดือนและพยาธปิากขอตอจํานวนพยาธิในรางกาย และจํานวนไขใน

อุจจาระ (WHO, 1981) 

ชนิดของพยาธิ 
จํานวนไขตออุจจาระ 

1 กรัม (E.P.G.)(ฟอง) 
ระดับความรุนแรง จํานวนตัวพยาธิ 

พยาธิไสเดือน 

(Ascaris lumbricoides) 

นอยกวา 7,000 

7,000-35,000 

มากกวา 35,000 

ต่ํา 

ปานกลาง 

สูง 

นอยกวา 6 

6-25 

มากกวา 25 

พยาธิปากขอชนิด 

Necator americanus 

นอยกวา 7,000 

7,000-35,000 

มากกวา 35,000 

ต่ํา 

ปานกลาง 

สูง 

นอยกวา 51 

51-200 

มากกวา 200 

ตาราง 3 ความรุนแรงของการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ (Sadun EH., 1955) 

ชนิดของพยาธิ จํานวนไขตออุจจาระ 1 กรัม 

(E.P.G.) 
ระดับความรุนแรง 

พยาธิใบไมตับ 

(Opisthorchis viverrini) 

1-999 

1,000-9,999 

10,000-29,999 

30,000 และมากกวา 

ต่ํา, เล็กนอย, ไมรุนแรง (light) 

ปานกลาง (medium) 

มาก, สูง (heavy) 

รุนแรงมาก (very heavy) 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม 

 กระดาษแข็งเจาะรู หากความหนาไมไดเทากับ 1.37 เซนติเมตร หรือตองการตรวจอุจจาระท่ีมีปริมาณ

แตกตางกันออกไป อาจทําไดโดยการเจาะรูกระดาษท่ีมีขนาดแตกตางกัน โดยนํามาหาปริมาณเฉลี่ยอุจจาระโดย

การชั่งน้ําหนักเสียกอน  
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บทท่ี 3 

หลักการวินิจฉัยไขพยาธิและตัวออนหนอนพยาธิในอุจจาระคน 

 ภายใตกลองจุลทรรศนชนิดใชแสง 

หลักการวินิจฉัยท่ีอาศัยลักษณะจําเพาะของไขหนอนพยาธิในคน 

 การตรวจวินิจฉัยวามีโรคพยาธิ ทําไดโดยการตรวจอุจจาระหาไขพยาธิหรือตัวออน การจําแนกชนิดไข

พยาธิในแตละบุคคลยังตองอาศัยประสบการณโดยเฉพาะปญหาการแยกระหวางไขพยาธิกับสิ่งแปลกปลอม 

หรือไขพยาธิเทียม (pseudoparasite) ไขพยาธิโดยท่ัวไปจะประกอบไปดวยสวนท่ีสําคัญอาศัยลักษณะจําเพาะ

ของไขพยาธิในคน ไดแก 1.โครงสราง (structure) ท่ีประกอบดวย เปลือกไข (shell) ชองวางภายในไข (egg 

space) และสิ่งบรรจุหรือองคประกอบภายในไข (content) ไดแก เซลลไข (เซลลท่ีเพ่ิมจํานวนจากการแบงตัว

แบบไมโทซีส (mitosis) ของไซโกต (zygote: การรวมตัวเพ่ือใหไดเซลลใหม) อยางรวดเร็วจนเปนกลุมเซลล

เล็ก ๆ  จํานวนมากมาย แตไมเจริญเติบโตข้ึน เรียกวา บลาสโตเมียร (blastomere) หรือ ตัวออน (embryo 

หรือ larvae) 2.ขนาด (size) 3.รูปราง (shape) และ 4.สี (color)  

 การแยกชนิดไขหนอนพยาธิโดยท่ัวไป จะพิจารณาจากโครงสรางและสิ่งตางๆ (เพ่ือใหงายตอการจดจํา

ใชหลักสามเอสหนึ่งซี: 3S1C) รายละเอียดตอไปนี้ 

1. โครงสราง (structure): เปลือกไข ชองวางภายในไขและส่ิงท่ีบรรจุหรือองคประกอบของไข 

• เปลือกไข (shell) เปลือกของไขพยาธิมีความแตกตางตามชนิด บางชนิดเปลือกหนา บางชนิด

เปลือกบาง บางชนิดเรียบ บางชนิดขรุขระ มีลายขีดขวางรัศมี หรือมีรูละเอียด  

• ชองวางภายในไข (egg space) ไขบางกลุมจะมีชองวางภายในไขอยูระหวางไขกับเปลือกไขกับ

เซลลไขไดชัดเจน เชน ไขของพยาธิตัวกลม พยาธิไสเดือน เปนตน 

• สิ่งท่ีบรรจุหรือองคประกอบภายในไข (content) ไดแก  

- สิ่งท่ีอยูภายในยังไมมีการแบงตัว (unsegmented content) ไขพยาธิท่ีออกมากับ

อุจจาระใหม ๆ จะประกอบดวยเซลลกอนเดียว เชน ไขพยาธิไสเดือน และพยาธิแสมา 

เปนตน 

- สิ่งท่ีอยูภายในมีการเจริญแบงตัว (segmented content) ไขพยาธิท่ีออกมากับอุจจาระ

ใหม ๆ จะประกอบดวยเซลลบลาสโตเมียร (blastomere) หรือตัวออน (larvae) เชน ไข

พยาธิปากขอ และพยาธิสตรองจิลอยดิส เปนตน 

ชนิดของเปลือกไข แบงไดดังนี้ 

1.1 ไขพยาธิชนิดเปลือกบาง: พยาธิปากขอ (Hook worm egg) พยาธิใบไมสําไสขนาดกลาง 

(Echinostoma spp. egg) และพยาธิใบไมสําไสขนาดใหญ (Fasciolopsis buski egg) 
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1.2 ไขพยาธิชนิดเปลือกหนา: พยาธิไสเดือน (Ascaris lumbricoides egg) พยาธิแสมา 

(Trichuris trichiura egg) และพยาธิใบไมปอด (Paragonimus spp. egg) 

1.3 ไขพยาธิชนิดมีลายขวางท่ีเปลือก หรือลายขีดแนวรัศมี (radial striation on shell): 

พยาธิตัวตัวตืดทีเนีย (Taenia spp. egg) 

1.4 ไขพยาธิชนิดมีฝา (operculum): พยาธิใบไมตับ (Opisthorchis viverrini egg) พยาธิ

ใบไมปอด (Paragonimus spp. egg) และพยาธิลําไสขนาดเล็กหรือขนาดจิ๋ว (small or 

minute intestinal fluke egg) 

1.5 ไขพยาธิชนิดมีหนามแหลมยื่นออกมา: พยาธิใบไมเลือด (Schistosoma mekongki egg) 

1.6 ไขพยาธชินิดมีหนามคลายตะขออยูขางใน: พยาธิตัวตืดทีเนีย (Taenia spp. egg) พยาธิ

ตัวตืดแคระ (Hymenoloepis nana egg) และพยาธติัวตืดหนู (Hymenolepis 

diminuta egg) 

1.7 ไขพยาธชินิดมีตัวออนอยูขางใน: พยาธิเข็มหมุด (Enterobius vermicularis egg) และ

พยาธิปากขอท่ีท้ิงไวนานเกิน 24 ชั่วโมง และมีตัวออนพยาธิภายใน 

2. ขนาด (size) 

 ใชขนาดของพยาธิไสเดือนท่ีผสมพันธุแลว (Ascaris lumbricoides fertilize egg) ความยาว 

ประมาณ 60 ไมครอน หรือไมโครเมตร (µm) ในการจดจําและระลึกเปรียบเทียบในการดูไขจากกลอง

จุลทรรศน แบงแยกขนาดเทียบเคียงกับไขพยาธิไสเดือน ดังนี้ 

2.1 ไขขนาดใหญมากกวาไขพยาธิไสเดือน: พยาธิใบไมสําไสขนาดใหญ  

2.2 ไขขนาดใหญกวาเล็กนอยเทียบกับไขพยาธิไสเดือน: พยาธิใบไมปอด พยาธิใบไมเลือด พยาธิ

ตัวตืดหนู พยาธิใบไมสําไสขนาดกลาง และพยาธิไสเดือนท่ีไมไดผสมพันธุ  

2.3 ไขขนาดเทียบเทาหรือใกลเคียงกับไขพยาธิไสเดือน: พยาธิปากขอ และพยาธิตัวตืดแคระ  

2.4 ไขขนาดเล็กกวาเล็กนอยเทียบกับไขพยาธิไสเดือน: พยาธิแสมา พยาธิเข็มหมุด และพยาธิตัวตืด

หมู วัว-ควาย 

2.5 ไขขนาดเล็กมากกวาไขพยาธิไสเดือน: พยาธิใบไมตับ และพยาธิใบไมสําไสขนาดเล็ก 

- วงศเฮเทอโรฟายอิเด (Family Heterophyidae): แฮปลอรคิส ไทชุย (Haplochis 

taichui), แฮปลอรคิส พูมิลิโอ (H.pumilio) เปนตน 

- วงศเลคซิโทเดนดรายเด (Family Lecithodendriiddae): แฟเนอลอปโซลัส บอนนีอาย 

(Phaneropsolus bonnei) 
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3. รูปราง (shape)  

โดยท่ัว ๆ ไปสวนใหญรูปรางของไขจะสมมาตร (ลักษณะท่ีเหมือนกันทุกประการท้ัง 2 ดาน) แตมี

บางชนิดท่ีไมสมมาตร และรูปรางผิดปกติ ไมแนนอน เชน ไขของพยาธิไสเดือนท่ีไมไดผสมพันธุ 

3.1 ไขพยาธกิลมหรือคอนขางกลม: พยาธิปากขอ พยาธิตัวตืด และพยาธิไสเดือนท่ีผสมพันธุแลว 

3.2 สวนมากไขพยาธิจะเหมือนกันท้ังสองฟาก  

- บางชนิดตางกัน เชน ไขพยาธิเข็มหมุด 

- บางชนิดผิวไมสมํ่าเสมอ ขรุขระตะปุมตะปา เชน ไขพยาธิไสเดือนท่ีไมไดรับการผสม

พันธุ 

3.3 ไขพยาธคิลายเมล็ดแตงโม: พยาธิใบไมตับ และพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก 

3.4 ไขพยาธคิลายเมล็ดถ่ัวลิสง: พยาธิแคปลลาเรีย ฟลิปปเนนซิส (Capillaria philippinensis egg) 

และไขพยาธิแคปลลาเรีย เฮปาติกา (Capillaria hepatica egg) 

3.5 ไขพยาธคิลายถังเบียร: พยาธแิสมา 

3.6 ไขพยาธคิลายไขไก: พยาธใิบไมขนาดกลางและขนาดใหญ 

4. สี (color)  

4.1 ไขพยาธิชนิดไมมีสี: พยาธปิากขอ พยาธิเข็มหมุด พยาธิตัวตืดแคระ และพยาธิไสเดือนท่ีเปลือก

ชั้นนอกหลุดออก  

4.2 ไขพยาธิชนิดมีสีเหลืองออน (light yellow): พยาธใิบไมตับ พยาธิใบไมเลือด และไขพยาธิใบไม

สําไสขนาดใหญ 

4.3 ไขพยาธิชนิดมีสีน้ําตาล (brown): พยาธไิสเดือน พยาธิแสมา พยาธิตัวตืดหนู และพยาธิตัวตืดทีเนีย  

4.4 ไขพยาธชินิดมีสีเหลืองทอง (golden yellow): ไขพยาธิใบไมปอด   
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ก. หนอนพยาธิตัวกลม (nematodes or roundworms) 

ไขพยาธิไสเดือน (Ascaris lumbricoides egg) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

พบไดท่ัวโลก  

ประเทศไทยพบมากในภาคใต 

และกลุมชาติพันธุในภาคเหนือ 

สําหรับภาคอ่ืน ๆ พบได

ประปรายในชนบท 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิตัวกลม หรือไสเดือน 

(roundworm) 

การติดตอ: 

โดยการกินไขระยะติดตอท่ีมีตัวออน

ภายในไข 

โฮสตสุดทาย: 

คน 

โฮสตตัวกลาง: 

ไมมี 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ในลําไสเล็ก 

  
รูป 3 ไขพยาธิไสเดือนท่ีผสมพันธุแลว (วิธี Kato) รูป 4 ไขพยาธิไสเดือนท่ีผสมพันธุแลว (วิธ ีdirect) 

สัณฐานวิทยาของไขท่ีผสมพันธุ: 

ขนาด: 40-60 µm x 35-50 µm 

ลักษณะ: รูปรางคอนขางกลม หรือรูปไข 

เปลือก: เปลือกชั้นนอกเปนโปรตีนหนาอัลบูมิน (proteinous substance) มีลักษณะตะปุมตะปา เปลือก

ชั้นท่ี 2 ใสและหนา เปนเปลือกไข (chitinous substance) ผนังชั้นนี้เปนชั้นเปลือกแทผิวเรียบและหนา 

เสริมความแข็งแรง ชั้นในสุดเปนเยื่อบางหอหุมเซลลไว สังเกตเห็นยาก เปลือกชั้นแรกชั้นในสุดเปราะบาง

ของ Vitelline membrane (เปน lipoid substance) ผนังชั้นนี้กับกอนไขอาจมีชองวางใหเห็น คอนขางท่ี

จะไมยอมใหสารผาน 

สี: เหลืองน้ําตาล ติดสีน้ําดี (bile stained) 

องคประกอบภายในไข: ลักษณะเปนกอนกลมเซลลไขเซลลเดียว มองเห็นเปนเมล็ดเล็กละเอียด ออกจาก

อุจจาระมาใหม ๆ ยังไมมีตัวออนภายใน หรืออาจมีการแบงตัวภายใน(unembryonated) 
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รูป 5 ไขพยาธิไสเดือนเปลือกชั้นนอกหลุด (วิธี Kato) รูป 6 ไขพยาธิไสเดือนเปลือกชั้นนอกหลุด(วิธีdirect) 

สัณฐานวิทยาของไขเปลือกช้ันนอกหลุด (decorticated egg): 

ขนาด: 45-80 µm x 35-50 µm 

เปลือก: หนาและผิวเรียบ จึงมองคลายกับไขของพยาธิปากขอได แตพิจารณาจากความหนาของเปลือกไข 

ชั้นในสุดเปนเยื่อบางหอหุมเซลลไว เซลลภายในไขมีขนาดสมํ่าเสมอ 

สี: เปลือกไขไมมีสี  

องคประกอบภายในไข: ลักษณะเปนกอนกลมเซลลเดียว หรืออาจจะมีการแบงตัวภายในได 

  
รูป 7 ไขพยาธิไสเดือนไมไดผสมพันธุ (วิธี Kato) รูป 8 ไขพยาธิไสเดือนไมไดผสมพันธุ (วิธี direct) 

สัณฐานวิทยาของไขท่ีไมไดผสมพันธุ (unfertilized egg): 

ขนาด: 80-90 x 40-60 ไมครอน 

ลักษณะ: รูปรางคอนขางยาวรี  

เปลือก: ชั้นโปรตีนจะบางกวาไขท่ีผสมพันธุแลว ไมมีชั้นในสุด เปลือกชั้นนอกเปนโปรตีนหนา 

(albuminous layer) มีลักษณะตะปุมตะปา  

สี: เหลืองน้ําตาล  

องคประกอบภายในไข: มีลักษณะเปนกอนกลมขนาดตาง ๆ ไมเทากันกระจายอยูท่ัวไป เปน yolk cell 

เนื่องจากไขไมถูกผสมพันธุกับน้ําเชื้อตัวผู 
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ภาพแสดงไขพยาธิไสเดือน จากวิธี Kato 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด 

• ไขของพยาธิตัวกลมในหมู (Ascaris suum), ไขบางใบท่ีมีลักษณะกลมมักคลายตืดทีเนีย 

• ไขท่ีไมไดผสมพันธุพยาธิไสเดือนตางกับไขพยาธิใบไมตับในสัตว (Fasciolidae) ท่ีผิวเปลือกไขบางเรียบคมชดั 

• เกสรพืช สปอร และเซลลพืช ใหพิจารณาอยางรอบครอบจากเซลภายในไข 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม 

• เม่ืออุณหภูมิของรางกายเกิดความผันผวน เชน เปนไข หรือเสียชีวิต หรือในกรณีท่ีไดรับยาบางอยางตัว

เต็มวัยของพยาธิตัวกลมจะออกมาทางปาก จมูก หรือทวารหนัก โดยเฉพาะพยาธิเพศผู 

• พยาธิเพศผูและเมียไมมีอวัยวะสําหรับกัด หรือเกาะอยูกับผนังลําไส จึงอาศัยอยูกับการวายทวนการบีบตัว

ของลําไสตลอดเวลา ดังนั้นพยาธิท่ีแกอายุประมาณ 1 ป จะทวนการบีบตัวของลําไสไมไหว ผูปวยจะถาย

พยาธิออกมาเอง 

• พยาธิไสเดือนของหมู (A.suum) สามารถเขาสูคน แตยังไมชัดเจนวาตัวออนเคลื่อนท่ีไปยังอวัยวะภายใน

(visceral larva migrans) หรือเจริญเปนตัวเต็มวัยในคนได 

• เม่ือพิจารณาความผันผวนทางสัณฐานวิทยา ไขหนอนพยาธมีิลักษณะคลายโครงสรางของเซลลพืชหลาย

ชนิด ดังนั้นจึงตองใชความระมัดระวังในการพินิจพิจารณากอนตัดสินใจวินิจฉัย 

• บางครั้งตัวออนของ Ascaris สามารถพบไดในเสมหะ (การเคลื่อนท่ีของตัวออน) 

• ไขของพยาธิไสเดือน ตองการชวงเวลาหนึ่งสําหรับ "การเจรญิเติบโต" ในสภาพแวดลอมภายนอกกอนจะ

เปนระยะติดตอ ระยะเวลานี้ข้ึนอยูกับปจจัยทางอุณหภูมิ ความชื้น แตอยางนอย 18 วัน 

• อายุการขัยของพยาธิตัวเต็มวัยประมาณ 1 ปหรืออาจถึง 3 ป ผลิตไขประมาณ 2 ถึง 3 เดือน พยาธิตัว

เมียตัวเดียว สามารถมีไขถึง 27 ลานฟองและผลิตไดถึง 200,000 ฟองตอวัน 
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ไขพยาธิปากขอ (Hookworm: Ancylostoma duodenale/Necator americanus egg) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

อเมริกา แอฟริกา จีน อินโดนีเซีย 

ออสเตรเลีย 

ประเทศไทยจะพบในภาคใต 

และพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ  

สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ

ในบางพ้ืนท่ีอาชีพเกษตรกรรม 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิปากขอ 

(Hookworm) 

การติดตอ: 

สัมผัสกับพ้ืนหรือดินโคลนท่ีมีตัวออนระยะ

ติดตอ ตัวออนจะไชทะลุผิวหนังเขาสูรางกาย 

หมายเหตุ: ในประเทศไทยจะพบชนิด Necator americanus มากกวา Ancylostoma duodenale  

โฮสตสุดทาย: 

คน 

โฮสตตัวกลาง: 

ไมมี 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ผนังลําไสเล็ก 

  
รูป 9 ไขพยาธิปากขอ (วิธี Kato) รูป 10 ไขพยาธิปากขอ (วิธี direct) 

สัณฐานวิทยาของไข: 

ขนาด: 60-80 x 35-40 µm 

ลักษณะ: รูปไข ปลายท้ังสองขางมนกลม 

เปลือก: บางใส  

สี: ไมมีสี โปรงใส ขาวขุน ภาพภายใตวิธีคาโตจะเห็นเปนสีเทา 

องคประกอบภายในไข:  

• โครงสรางภายในเซลลมักมองเห็นเปนกอน ๆ 

• ภายในเซลลไขจะมีอยางนอย 2-8 เซลล ถาเปนอุจจาระท่ีถายไว 2-3 ชั่วโมงจะไมมีลักษณะการแบงตัวให

เห็น จะพบเปนลักษณะกอนเดี่ยว ถาอุจจาระเกามากกวา 12-48 ชั่วโมง ภายในอาจมีตัวออน ถาเก็บไว

นานจะมีตัวออนระยะแรบดิติฟอรมออกมากับอุจจาระได 
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ภาพแสดงไขพยาธิปากขอ จากวิธี Kato 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด 

• ไขอุจจาระท่ีแหงในวิธีคาโต ดูคลายกับฟองอากาศ มีลักษณะลายสีดํา  

• เสนใยผักและเสนขนท่ีคลายกับตัวออนของพยาธิปากขอ ไขและตัวออนของสตรองจิลอยดิส  

• ไขของพยาธิทริโคสตรองจิลัส (Trichostrongylus spp.) คลายกับไขพยาธิปากขอ แตมีขนาดใหญกวา 

ข้ัวหนึ่งกลมมน อีกข้ัวหนึ่งจะเรียว ไขของพยาธิไสเดือน (Ascaris spp.) ท่ีมีสารอัลบูมินหลุดลอกออก 

• ไขของไร (Acarina spp.), ไขของหนอนพยาธิตัวกลมในพืช ภายในไขจะมีตัวออนมวนตัวและยาวกวา  

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม 

• ไขพยาธิปากขอมีเปลือกบาง การวางสไลดไวนาน อาจทําใหไขผิดเพ้ียนไป โดยจะเปลี่ยนเปนสีขาว นาน

เขาอาจจะหายไปจนไมมีรองรอยใหเห็น ท้ังนี้ข้ึนกับปจจัยตาง ๆ เชน อุณหภูมิ ความชื้น การเก็บ

อุจจาระไวนานหลายวัน เปนตน 

• การตรวจดวยวิธีคาโต หากวางสไลดท้ิงไวนานเกิน 10-30 นาที ในชวงฤดูแลง ความชื้นในอากาศมีนอย

ไขของพยาธิปากขอมักจะจางหายหรือแหง และตรวจไมพบ 

• การสงอุจจาระจากผูปวยถึงหนวยปฏิบัติงานใชเวลาเกิน 24 ชั่วโมง ไขพยาธิจะพัฒนากลายเปนตัวออน

แลวออกจากไข ทําใหตรวจดวยวิธีคาโตไมพบ 

• อุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการพัฒนาของพยาธิปากขอ อยูท่ีประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส 

• ในขณะท่ีไขและตัวออนของ Ancylostoma duodenale และ Necator americanus ไมสามารถ

จําแนกออกจากกันไดโดยใชกลองจุลทรรศนธรรมดา 

• การกระจายของโรคในแตละภูมิภาคมากนอยไมเทากัน ท้ังแอนไซลอสโตมา ดูโอนินาเล และนีเคเตอร 

อเมริกานัส สําหรับประเทศไทยพบชนิดนีเคเตอร อเมริกานัส มากกวา ประมาณรอยละ 90 

• อายุขัยของตัวเต็มวัย ประมาณ 4 - 20 ปและตัวเมียออกไข 3,000 – 6,000 ฟอง/วัน 

ไขจะปรากฏในอุจจาระหลังการติดเชื้อ ประมาณ 15 - 40 วัน 
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ไขพยาธิแสมา (Trichuris trichiura egg) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

พบไดท่ัวโลก 

ประเทศไทยจะพบมาก 

ในภาคใตและพ้ืนท่ีสูงของ

ภาคเหนือ สําหรับภาคอ่ืน ๆ 

พบไดประปราย 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิแสมา 

(Whipworm) 

การติดตอ: 

โดยการกินไขระยะติดตอท่ีมีตัวออน

ภายในไข เชน ผัก และน้ํา 

โฮสตสุดทาย: 

คน 

โฮสตตัวกลาง: 

ไมมี 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ฝงสวนหัวเขาไปในผนังลําไสใหญ 

  
รูป 11 ไขพยาธิแสมา (วิธี Kato) รูป 12 ไขพยาธิแสมา (วิธี direct) 

สัณฐานวิทยาของไข: 

ขนาด: 50-55 x 22-23 µm 

ลักษณะ: รูปรางเหมือนถังเบียร (barrel shape) และมีจุกหนาใสยื่นออกมาใหเห็นชัดเจนท้ัง 2 ขาง (bipolar 

mucoid plug) 

เปลือก: หนาเรียบ มีผนัง 3 ชั้น ชั้นในบางใสแยกกันยากมาก รวมกันหนาพอสมควร 

สี: น้ําตาล หรือเหลืองปนน้ําตาล 

องคประกอบภายในไข: เปนกอนเซลลเดียวเนื้อละเอียด ไมมีการแบงตัวและยังไมเปนระยะติดตอ 

(unsegmented stage) หากพบตัวออนอยูภายใน แสดงวาเปนระยะติดตอ 
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ภาพแสดงไขพยาธิแสมา จากวิธี Kato 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด 

• คลายไขของพยาธแิคปลลาเรีย สปซ่ีส ไขของพยาธิแสมาในสุนัข (T.vulpis) และเกสรของพืชบางชนิด 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม 

• พยาธติัวเต็มวัยมีรูปรางคลาย “แสมา” (สวนหนามีลักษณะบางคลายเสนใยในขณะท่ีสวนหลังอวบหนา) 

• บางครั้งอาจพบไขท่ีมีลักษณะผิดปกติ  ความหนาของผนังและสี อาจจะเปนผลมาจากการไดรับยาถาย

พยาธ ิหรือสับสนกับไขพยาธิแสมาของสุนัข 

• ไขพยาธิแสมา จําเปนตองใชเวลาในการฟกตัว อยูในสภาพแวดลอมภายนอกกอนท่ีจะกลายเปนระยะ

ติดตอ ชวงเวลาข้ึนอยูกับปจจัยทางภูมิอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ระหวาง 10 วันถึงหลายเดือน 

• การนับจํานวนไข แสดงเปน กรัม/อุจจาระ (EPG) อาจมีประโยชนเนื่องจากพยาธิวิทยามักข้ึนอยูกับระดับ

ของความรุนแรงในการติดพยาธิ 

• ผูติดเชื้อบางคนมีความไวตอการติดเชื้อ ซ่ึงจะเกิดอาการแพ และลุกลามไปแมวาจะมีการติดเชื้อในระดับ

ต่ําก็ตาม  

• อายุขัยของพยาธิตัวเต็มวัยประมาณ 1 ถึง 4 ป (บางแหลงขอมูลอางนานถึง 20 ป) 

• พบไขในอุจจาระหลังการติดเชื้อประมาณ 30-90 วัน  

• การออกไขของพยาธิตัวเมีย วันละ 3,000-20,000 ไข เฉลี่ย 6,000 ใบ 
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ไขพยาธิเข็มหมุด (Enterobius vermicularis egg) 

การกระจายทาง

ภูมิศาสตร: 

ท่ัวโลก 

ประเทศไทยพบไดท่ัวไป 

สวนใหญพบในเด็กเล็ก 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิเข็มหมุด 

(Pinworm) 

การติดตอ: 

- การกินไขระยะติดตอท่ีมีตัวออนภายในไขท่ีติดมือ 

- ปลิวอยูในอากาศ เชน การสะบัดผาหม ผาปูท่ีนอนท่ีมี

ไขติดอยู 

- ไขฟกออกมาเปนตัวออนบริเวณผิวรอบทวารหนัก ตัว

ออนอาจจะคอย ๆ คลานกลับเขาไปเจริญเปนตัวเต็มวัย

ได 

โฮสตสุดทาย: 

คน 

โฮสตตัวกลาง: 

ไมมี 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ชองกลวงภายในลําไสใหญและสวนท่ีติดกันถึงทวารหนัก 

  
รูป 13 ไขพยาธิเข็มหมุด (วิธี Kato) รูป 14 ไขพยาธเิข็มหมุด (วิธี direct) 

สัณฐานวิทยาของไข: 

ขนาด: 50-60 x 20-30 µm 

ลักษณะ: รูปรางยาวรี 2 ดานไมเหมือนกัน ดานหนึ่งโคงนูน อีกดานหนึ่งแบนราบ คลายอักษรดี (D) ใน

ภาษาอังกฤษ 

เปลือก: เปลือกไขไมหนามาก เรียบมีลายเหลือง ๆ เคลือบอยูท่ีผิว เปลือกชั้นในบาง 

สี: ขาว หรือไมมีสี 

องคประกอบภายในไข: พบได 2 แบบคือ ภายในเปนกอนเซลลไขละเอียดไมมีการแบงตัว อีกแบบหนึ่งมีตัวออน

อยูภายใน มีตัวออนและเปนระยะติดตอ  
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ภาพแสดงไขพยาธิเข็มหมุด จากวิธี Kato 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด 

• ตัวเต็มวัยของพยาธิมีความคลายกับเสนใยพืช หรือเสนใยกระดาษชําระ 

• ไขของพยาธิมีลักษณะคลายกับฟองอากาศ หรือลักษณะไขของพยาธิใบไมตับ หรือลําไสขนาดเล็กท่ีพับงอ 

เปนลักษณะคลายอักษรตัว D ในภาษาอังกฤษ 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม 

• ตัวเมียมีความยาวประมาณ 8 ถึง 15 มิลลิเมตร 

• บางครั้งไขสามารถพบไดในปสสาวะในเด็กผูหญิงได เนื่องจากมีทางเชื่อมระหวางอวัยวะมายังชองคลอด  

• สามารถติดโรคดวยตนเอง (autoinfection) ท่ีพบไดบอยในเด็กและผูปวยจิตเวช  

• พยาธอิอกไปวางไขอยูรอบทวารหนักในเวลากลางคืน จึงมักจะตรวจไมพบไขในอุจจาระ 

• วิธีท่ีเหมาะสําหรับการตรวจพยาธิ การใชวิธีสกอตชเทปเทคนิค ซ่ึงสามารถตรวจไขพยาธติัวตืดทีเนียได

เชนเดียวกัน  

• วิธีสกอตชเทปเทคนิคบางครั้งเรียกวา Scotch-Test หรือ Graham's Test หรือ ทําแบบงายๆ ใชเทปกาว

ใสดานเหนียวของสกอชเทปแตะลงบนบริเวณรอบๆ ทวารหนักและฝเย็บหลายๆ แหง แลวนําไปปดบน

สไลด หากมีรอยยนของสกอตชเทปมากๆ ใหใช xylene หยดแลวรีดใหเรียบ แลวนําไปดูดวยกลอง

จุลทรรศน 

• วิธีสกอตชเทปเทคนิคจะทําไดดีท่ีสุดในตอนเชากอนทําหองน้ําและกอนถายอุจจาระ 

• วิธีสกอตเทปเทคนิคทํา 3 ครั้งในหนึ่งสัปดาห สามารถตรวจพบความไว 95% 

• การพัฒนาเปนตัวเต็มวัย ใชเวลาประมาณ 3 สัปดาหและไมรวมระยะการเคลื่อนท่ีของพยาธิ 

• อายขัุยของตัวเต็มวัยนอยกวา 55 วัน 

• พยาธติัวเมียหนึ่งตัวสามารถผลิตไขไดถึง 10,000 ฟอง ในอัตรา 500 ฟอง/วัน 
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ไขพยาธิแคปลลาเรีย ฟลิปปเนนซิส (Capillaria philippinensis egg) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

ฟลิปปนส กัมพูชาและเอเชียตะวันออกกลาง ประเทศไทยพบได

ประปรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลาง 

การติดตอ: 

การกินปลาน้ําจืดเกล็ดขาว 

ท่ีมีตัวออนระยะติดตอ 

โฮสตสุดทาย: 

คน และนกกินปลา  

 

โฮสตตัวกลาง: 

ปลาน้ําจืดเกล็ดขาว เชน 

ปลาตะเพียน ปลาซิว 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ผนังลําไสเล็ก  

บางรายมีมากลามถึงลําไสใหญสวนตน 

  
รูป 15 ไขพยาธแิคปลลาเรีย (วิธี Kato) รูป 16 ไขพยาธแิคปลลาเรีย (วิธ ีdirect) 

สัณฐานวิทยาของไข: 

ขนาด: 36-45 x 20-22 µm 

ลักษณะ: รูปรางยาวรี คลายถังเบียรหรือสี่เหลี่ยมผืนผาคลายถ่ัวลิสง (peanut shape) เปลือกไขมีลายขวาง

เนื่องจากมีรูเล็ก ๆ อยู (pitted egg shell) มีจุกแบนใสอยูท้ัง 2 ขางของไข แตไมยื่นนูนออกมาเหมือนไขพยาธิ

แสมา 

เปลือก: หนาเรียบ มีเสนเล็ก ๆ ขีดขวางในไข  

สี: เหลืองออน เขียวออน 

องคประกอบภายในไข: ยังไมเจริญ หรือเปนระยะท่ีมีการแบงเซลล 1-2 เซลล 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด 

•  คลายไขพยาธิแสมาในคน (T.trichiura) ในสุนัข (T.vulpis)  และแคปลลาเรีย สปซ่ีส (Capillaria spp.) 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม 

• ผูปวยจะมีอาการทองเสียอยางรุนแรง ถายวันละ 2-10 ครั้งและทองลั่น สามารถตรวจพบพยาธิไดทุกระยะ 

สวนใหญจะเปนตัวเต็มวัยและตัวออน ขยายพันธุแบบการติดเชื้อดวยตัวเอง (autoinfection) 

• สวนใหญจะใหประวัติทองเสียเรื้อรังเปนแรมเดือน ลักษณะผอม บวม ขาดอาหาร และบางรายถึงแกชีวิต 

• พยาธิชนิดนี้เปนพยาธิตัวกลมชนิดเดียวท่ีติดตอสูคน จากการกินปลาน้ําจืดท่ีมีตัวออนระยะติดตออยูในลําไส

ปลา เชน การกินปลาดิบท้ังตัว หรือกินข้ีปลา เนื่องจากมีระยะติดตอเปนตัวออนอยูในลําไสปลา 
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ไขพยาธิแคปลลาเรีย เฮปาติกา (Capillaria hepatica egg) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

ท่ัวโลก  

ประเทศไทยมีรายงานพบนอยมาก 

ช่ือสามัญ: 

ไมมี 

การติดตอ: 

การกินไขท่ีมีตัวออนระยะติดตอ 

โฮสตสุดทาย: 

หนู สัตวฟนแทะ และบางครั้งพบไดในคน  

โฮสตตัวกลาง: 

ไมมี 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ภายในตับ 

  

รูป 17 ไขพยาธแิคปลลาเรีย เฮปาติกา (วิธี Kato) รูป 18 ไขพยาธแิคปลลาเรีย เฮปาติกา (วิธี direct) 

สัณฐานวิทยาของไข: 

ขนาด: 50-60 x 20-30 µm 

ลักษณะ: รูปทรงไข คลายถังเบียร ปลายข้ัวไข 2 ขางมีจุกใส มีปลั๊กยื่นออกมาเล็กนอย 

เปลือก: หนาและแนน มีรูเล็ก ผนังมีลายคลายรัศมี 

สี: น้ําตาลเขมเทา 

องคประกอบภายในไข: มีเซลลไขเซลลเดียว ขณะท่ีออกมากับอุจจาระใหม ๆ และจะพบไขในเนื้อตับ 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด 

•  คลายไขพยาธิแสมาในคน(T.trichiura) ในสุนัข (T.vulpis)  และแคปลลาเรีย สปซ่ีส (Capillaria spp.) 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม 

• ไขของ C.hepatica พบในตัวอยางอุจจาระท่ีเกิดจากการผานออกของไข จากการกินตับหนู หรือสัตวฟน

แทะ หรือตัวพยาธิ เรียกไดวาเปนการติดเชื้อไมจริง (false parasitois) ซ่ึงสามารถยืนยันโดยการตรวจอีก

ครั้งหลังผานไป 1 สัปดาห จะไมพบไขพยาธิอีก 

• คนอาจจะติดจากการกินไขท่ีปนเปอนในสิ่งแวดลอมจากสัตวท่ีเปนโรคตาย หรือถายมูลออกมา 

• ไขของ C.hepatica ตองใชชวงเวลาหนึ่งสําหรับการเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมภายนอกกอนท่ีจะ

กลายเปนระยะติดตอ ชวงเวลานี้ข้ึนอยูกับปจจัยทางภูมิอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ฯลฯ  

• ควรสังเกตเปลือกไขท่ีมีรูใหญกวาไขพยาธิแคปลลาเรีย ฟลิปปเนนซิส และมีลายคลายรัศมี 
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ข. หนอนพยาธิตัวแบนคลายริบบิ้น (cestode worms) 

ไขพยาธิตัวตืดทีเนีย (Taenia spp. egg) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

พบไดท่ัวโลก 

ประเทศไทยพบมากใน

ภาคเหนือ (ลาบ หลู สา) และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ลาบ กอย ซกเล็ก) 

ในคนท่ีกิน  

วัว-ควาย หรือหมู 

ท่ีปรุงไมสุกและดิบ 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิตัวตืดวัว-ควาย 

(Beef tapeworm) 

พยาธิตัวตืดหมู 

(pork tapeworm) 

 

การติดตอ: 

- การกินเนื้อวัว-ควาย และหมูท่ีมีเม็ด

สาคู (cyst) 

วัว-ควาย (cysticercus bovis) 

หมู (cysticercus cellulosae) 

โฮสตสุดทาย: 

คน 

โฮสตตัวกลาง: 

วัว-ควาย และหมู คนเปนโรคตืด

ตัวออนของหมู (cysticercosis) 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ผนังดานในของลําไสขนาดเล็ก 

  
รูป 19 ไขพยาธิตัวตืดทีเนีย (วิธี Kato) รูป 20 ไขพยาธิตัวตืดทีเนีย (วิธ ีdirect) 

สัณฐานวิทยาของไข: 

ขนาด: 30-43 x 29-38 µm 

ลักษณะ: รูปรางกลมหรือกลมรี 

เปลือก: เปลือกนอกบางใสและมักจะหลุดออกไป แตจะมีผนังเอ็มบริโอฟอรหนามีลายเปนรัศมีลอมโดยรอบ  

สี: น้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม หากเปนภาพภายใตกลองโดยวิธีคาโต อาจจะเห็นเปนสีรุงหลาหลาย 

องคประกอบภายในไข: ตัวออนออนโคสเฟยรมีขอหรือหนามเล็กๆ 3 คู เรียกชื่อวา เฮกซาแคนท เอ็มบริโอ 

(hexacanth embryo) 
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ภาพแสดงไขพยาธิตัวตืดทีเนีย จากวิธี Kato 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด 

• คลายกับเกสรพืช หรือเซลลพืช เซลฐานขนพืช หรือสัตว  

• คลายกับฟองอากาศ 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม 

• ไขของพยาธติัวตืดวัว-ควาย (T.saginata) และพยาธติัวตืดหมู (T.solium) มีรูปรางเหมือนกันไมสามารถ

ท่ีจะแยกโดยไขได จึงเรียกวา พยาธิตัวตืดทีเนีย สปชี่ส (Taenia spp.) 

• ความแตกตางระหวางพยาธติัวตืดวัว-ควาย (T.saginata) กับพยาธิตัวตืดหมู (T.solium) สามารถแยกได

จากสวนหัว (scolex) โดยตัวตืดวัว-ควายจะไมมีตะขอหนามบนหัว แตตัวตืดหมูจะมีตะขอหนามบนหัว  

หรือใชวิธีแยกปลองสุกท่ีนําออกมาจากอุจจาระ โดยฉีดสีหรือหมึกขางแขนงมดลูก แลวบีบระหวางสไลดท่ี

ประกบกัน จากนั้นนับแขนงของมดลูก ถาเปนตัวตืดวัว-ควาย นับแขนงแตละฟากไดประมาณ 16-30 

แขนง หากเปนตัวตืดหมู จะอยูประมาณ 7-13 แขนง 

• ซิสตท่ีมีตัวออนในเนื้อทนทานตอการแชแข็ง (อยางนอย 24 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิ -20 °ซ) ไขทนตอสภาพดิน 

ฟา อากาศ อยูในพ้ืนดินไดถึง 2 เดือน 

• การตรวจหาไขพยาธดิวยกลองจุลทรรศน ในอุจจาระมักจะไมพบ เนื่องจากปลองยังไมสุกอยางสมบูรณ 

หรือปลองสุกไมแตก จึงไมพบไขท่ีถูกขับออกมากับอุจจาระ 

• ในชวง 10 ถึง 14 สัปดาหแรกหลังการกินตัวออนระยะติดตอ ตัวเต็มวัยยังไมสมบูรณเต็มท่ีจึงตรวจไมพบ

ไขในอุจจาระ อยางไรก็ตามเกิดเม็ดเลือดขาวชนิดอิโอซีโนฟลสูงในเลือดได (hypereosinophilia) 

• ปลองสุกสวนท่ีโตเต็มท่ีจะมีไขประมาณ 100,000 ฟอง พยาธิตัวตืดตัวเดียว (นับไดมากถึง 2,000 ปลอง) 

สามารถผลิตไขไดถึง 600 ลานฟองในแตละป (หรือประมาณ 2 ลานฟองตอวัน) ในขณะท่ีตัวเต็มวัยอยูใน

รางกายคน มีอายุขัยประมาณกวา 35 ป 
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ไขพยาธิตัวตืดแคระ (Hymenoloepis nana egg) 

การกระจายทาง

ภูมิศาสตร: 

ท่ัวโลก  

ประเทศไทยพบไมบอยนัก 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิตัวตืดแคระ 

(Dwarf tapeworm) 

การติดตอ: 

- สวนมากผานการกินอาหารหรือดื่มน้ําท่ี

ปนเปอนไขของพยาธิ 

- ติดตอจากตัวเอง (autoinfection) จาก

การท่ีปลองสุกในลําไสเล็กแตกแลวไข

ออกมา 

โฮสตสุดทาย: 

คน และหนู 

โฮสตตัวกลาง: 

ไมมี หรืออาจเปนหมัดและดวงท่ี

กินไขพยาธิชนิดนี้แลวเจริญเปน

ระยะติดตอซีสติเซอรคอยด 

(cysticercoid) 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ผนังดานในของลําไสเล็ก  

  
รูป 21 ไขพยาธิตัวตืดแคระ (วิธี Kato) รูป 22 ไขพยาธิตัวตืดแคระ (วิธ ีdirect) 

สัณฐานวิทยาของไข: 

ขนาด: เสนผาศูนยกลาง 45-50 µm 

ลักษณะ: รูปรางกลม หรือกลมรี 

เปลือก: ชั้นนอกบางใสไมมีสี 2 ชั้น ระหวางชั้นจะกวาง เปลือกชั้นในมีปุมหนา 2 ปุมอยูข้ัวตรงขามกัน (polar 

thickening) และแตละปุมจะมีเสนใย (filament) ยาวยื่นออกมาประมาณขางละ 4-8 เสน  

สี: สีเทา คอนขางใส หรือไมมีสี 

องคประกอบภายในไข: มีตัวออนออนโคสเฟยร (onchosphere) มองเห็นหนามแหลมหรือขอ 3 คู (6 อัน) 

เรียงเปนแถว 
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ภาพแสดงในลักษณะตาง ๆ ของไขพยาธิตืดแคระ จากวิธี Kato 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด 

• ไขมีลักษณะคลายกับไขพยาธิตัวตืดหนูบางชนิด 

• มีลักษณะคลายกับเกสรของขาวบารเลย หรือเกสรพืชอ่ืน ๆ 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม 

• ตัวตืดเต็มวัยมีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร มี 200 ปลอง 

• ปลองสุกจะไมแตกตัวในลําไส จึงมักตรวจไมพบไขพยาธใินอุจจาระ  

• การติดเชื้อท่ีมีจํานวนพยาธิอยางมากในรางกาย เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดพยาธิสภาพรางกาย 

• การติดเชื้อดวยตนเอง สวนใหญจะพบในเด็ก โดยปกติจะเปนการติดเชื้อระดับรุนแรง 

• ตัวเต็มวัยของพยาธิมีอายุขัยสั้น ประมาณ 1 เดือน 

• จะพบไขในอุจจาระหลังจากการติดเชื้อไปแลวประมาณ 20 วัน 
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ไขพยาธิตัวตืดหนู (Hymenolepis diminuta egg) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

ท่ัวโลก  

ประเทศไทยพบไดไมบอยนัก 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิตัวตืดหนู 

 (Rat tapeworm) 

การติดตอ: 

การกินแมลงท่ีมีตัวออนซีสติเซอคอยด 

(cysticercoid) ระยะติดตอ  

โฮสตสุดทาย: 

หนู และคน 

โฮสตตัวกลาง: 

สัตวขาปลอง 

(หมัด ดวงปกแข็ง) 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ผนังดานในของลําไสเล็ก  

 

  

รูป 23 ไขพยาธิตัวตืดหนู (วิธี Kato) รูป 24 ไขพยาธิตัวตืดหนู (วิธี direct) 

สัณฐานวิทยาของไข: 

ขนาด: 62-88 x 52-81 µm 

ลักษณะ: รูปรางกลม 

เปลือก: หนามาก มี 2 ชั้น ชัน้นอกบางใส ระหวางชั้นจะดูกวางกวาไขพยาธิตัวตืดแคระ เปลือกชั้นในบางใส 

ไมมีขน มีปุมหนาหรือข้ัว 2 ปุมอยูตรงขามกัน บนเอ็มบริโอฟอรแตละปุมจะไมมีเสนใย ฟลาเมนท 

(filament) ดังท่ีพบในพยาธิตัวตืดแคระ ระหวางชั้นจะมีสารคลายวุน 

สี: เหลืองออน น้ําตาล หรือน้ําตาลเหลือง 

องคประกอบภายในไข: มีตัวออนออนโคสเฟยร (onchosphere) ซ่ึงมีขอ 3 คู (6 อัน) เรียงเปนรูปพัด 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด 

•  ไขมีลักษณะคลายไขพยาธิตัวตืดแคระ และสปอรของพืชบางชนิด 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม  

• ปลองสุกจะไมแตกตัวในลําไส จึงอาจตรวจไมพบในอุจจาระ  

• จะพบไขในอุจจาระหลังจากการติดเชื้อไปแลวประมาณ 20 วัน ตัวเต็มวัยของพยาธิ มีอายุ 5-7 สัปดาห 

• ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 20-60 เซนติเมตร สวนหัวมีตัวดูด 4 อัน (suckers) ไมมีขอหรือหนามอยูบนหัว 
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ค. หนอนพยาธิตัวแบนคลายใบไม (trematode worms) 

ไขพยาธิใบไมตับ (Opisthorchis viverrini egg) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  

ลาว กัมพูชา เวียดนาม 

ประเทศไทยพบมากในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ

ภาคกลางบางจังหวัด และภาคใต

นอยมาก 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิใบไมตับ 

(liver fluke) 

การติดตอ: 

กินปลาเกล็ดขาวน้ําจืด เชน ปลา

ตะเพียน ปลาขาวนา ปลาสรอย เปน

ตน ท่ีมีตัวออนพยาธิระยะติดตอ 

โดยปรุงไมสุกหรือดิบ 

โฮสตสุดทาย: 

คน สุนัข และแมว  

โฮสตตัวกลาง: 

ท่ี 1: หอยไช (Bithynia spp.) 

ท่ี 2: ปลาน้ําจืดเกล็ดขาว 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ทอน้ําดีของตับ 

  
รูป 25 ไขพยาธิใบไมตับ (วิธี Kato) รูป 26 ไขพยาธิใบไมตับ (วิธี direct) 

สัณฐานวิทยาของไข: 

ขนาด: 19-29 x 12-17 µm 

ลักษณะ: รูปรางรี คลายหลอดไฟฟา หรือเมล็ดแตงโม 

เปลือก: มีฝาปด (operculum) และมีไหล (shoulder) ดานลางของไขจะมีตุม (knob) ยื่นออกมา หากยอม

ดวยไอโอดีนเปลือกจะติดไอโอดีนเปนสีเขม ผิวเปลือกไขจะเห็นเปนเสน ๆ สานกัน เรียก muskmelon 

pattern (รูปแบบคลายเปลือกแคนตาลูป) 

สี: น้ําตาลปนเหลือง หรือเหลือง 

องคประกอบภายในไข:  มีตัวออนระยะแรกเรียกวา ไมราซิเดียม (miracidium) 
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ภาพแสดงไขพยาธิใบไมตับ จากวิธี Kato 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด 

• ไขบางใบอาจจะมีการพับหรือรอยพับของไข ทําใหเขาใจวาเปนไขพยาธิเข็มหมุด เพราะรูปรางคลายกัน ดู

เหมือนเห็นตัวออนภายในไข แตมีความแตกตางกันมาก ท้ังขนาดและสี 

• ตรวจดวยวิธี Kato คลายเอนโดสปอรของสาหรายน้ําโขง (ภาษาถ่ินในแถบน้ําโขงภาคเหนือเรียกวา ไก) 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม  

• Clonorchis sinensis (พบในตะวันออกไกล จีน ญี่ปุน เกาหลี ฮองกง และไตหวัน), O. felineus 

(ตะวันออกเฉียงใตและยุโรปกลาง) ฯลฯ เปนพยาธิใบไมตับท่ีมีลักษณะทางชีววิทยาและพยาธิวิทยาคลาย

กับ O viverrini ท้ังนี้ไขท่ีพบในอุจจาระไมสามารถแยกแยะได 

• ไขของพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก (Heterophyes heterophyes, Metagonimus yokogawai, 

Phaneropsolus bonnie และ Haplorchis taichui) และอีก 13 ชนิดของ Heterophyidae สามารถ

พบไขในอุจจาระได และมีความคลายคลึงกันมากกับ Opisthorchis  

• ไขอยูรอดท่ีอุณหภูมิ -24  ซํ ได 5 ชั่วโมง ทนความรอน 45  ํซ ไดนาน 1 ชั่วโมง ไขอยูในอุจจาระท่ีอุณหภูมิ 

-24  ํซ จะทนไดนาน 3 วัน ท่ีอุณหภูมิ -3  ํซ ได 12 วัน ในแมน้ําอุณหภูมิ 0-5  ํซ นาน 160 วัน 

• ตัวเต็มวัยมีอายุขัยประมาณ 25 ป 

• ไขสามารถพบไดในอุจจาระหลังการติดเชื้อประมาณ 1-4 สปัดาห 

• พยาธิตัวเต็มวัยหนึ่งตัวจะผลิตไขจํานวน 1,000 ถึง 4,000 ฟองตอวัน 

• ตัวเต็มวัยอาศัยอยูในทอน้ําดีและถุงน้ําดี  
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ไขพยาธิใบไมสําไสขนาดเล็ก (minute intestinal fluke: Haplorchis taichui egg) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

ทวีปเอเชีย อียิปต รัสเซีย ไซบีเรีย 

ประเทศไทยพบมากในภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(มักพบควบคูกับพ้ืนท่ีท่ีพบพยาธิใบไมตับ) 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก 

(minute intestinal fluke) 

การติดตอ: 

กินปลาเกล็ดขาวน้ําจืด ท่ีมีตัว

ออนพยาธิ โดยปรุงไมสุกหรือ

ดิบ 

โฮสตสุดทาย: 

คน สุนัข แมว และนก

น้ําบางชนิด 

โฮสตตัวกลาง: 

ท่ี 1: หอยเจดีย (Melanoides tuberculata) 

ท่ี 2: ปลาน้ําจืดเกล็ดขาวเชน ปลาตะเพียน 

ปลาสรอย เปนตน 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ผนังลําไสขนาดเล็ก 

  
รูป 27 ไขพยาธใิบไมสําไสขนาดเล็ก (วิธี Kato) รูป 28 ไขพยาธใิบไมสําไสขนาดเล็ก (วิธี direct) 

สัณฐานวิทยาของไข: 

ขนาด: 23-32 x 10-16 µm 

ลักษณะ: รูปรางรี คลายหลอดไฟ หรือเมล็ดแตงโม (ตรวจโดยวิธี Kato อนุโลมใหถือวาเปนพยาธิใบไมตับ 

เพราะมีลักษณะคลายกันมากและแยกกันยาก) แยกลักษณะและขนาดไดยาก 

เปลือก: หนา มองเห็นไหลไมคอยชัด ลักษณะตางจากไขพยาธิใบไมตับตรงท่ีผิวเรียบกวา 

สี: น้ําตาลปนเหลือง 

องคประกอบภายในไข:  มีไมราซิเดียม มองไมเห็นดวยวิธีคาโต 
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ภาพไขพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก จากวิธี Kato 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด  

• พยาธิใบไมลําไสขนาดเล็กมีหลายชนิด จึงอาจวินิจฉัยชนิดไดยาก  

• คลายกับเอนโดสปอรของสาหรายน้ําโขง 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม  

• ไขพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็กทุกชนิด มีลักษณะรูปรางไข รูปรี มองเห็นไหลไมชัด 

• พยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก (minute intestinal fluke หรือ small intestinal fluke) สวนใหญพบ 2 

วงศ คือ Family Lecithodendriidae เปนพยาธิใบไมขนาดเล็กอาศัยในลําไสของโฮสตจําเพาะ พวกสัตว

ปกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม โฮสตตัวกลางท่ี 2 ตัวออนของแมลงปออยูในน้ํา (naiad) ท่ีพบบอยคือ 

Phaneropsolus bonnei และ Prosthodendrium molenkama สวน Family Heterophyidae 

เปนพยาธิใบไมขนาดเล็กอยูในลําไสเล็ก โฮสตจําเพาะเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมและสัตวปกเปนสวนใหญ มี

หอยเปนตัวกลางชนิดแรกและปลาเปนตัวกลางท่ี 2 มีขนาดของตัวเต็มวัยประมาณ 0.5-2 มิลลิเมตร 

พยาธิท่ีพบบอยอยูในสกุล Heterophyes, Metagonimus, Stellantchasmus และ Haplorchis ใน

ภาคเหนือชนิดท่ีพบบอย ไดแก Haplorchis taichui, H.pumilio, H.yokogawai และ 

Stellantchasmus falcatus 

• การตรวจอุจจาระเพ่ือหาพยาธิ หลังรับประทานยาถายพยาธิ เปนการวินิจฉัยท่ีแนนอน 
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ไขพยาธิใบไมสําไสขนาดกลาง (Echinostoma spp. egg) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

ของประเทศไทยพบในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

สวนภาคกลางพบไดประปราย 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง 

การติดตอ: 

กินหอยโขง หอยขม ลูกออดกบ 

ท่ีปรุงไมสุกหรือดิบ 

โฮสตสุดทาย: 

สุนัข หนู  

บางชนิดพบในเปด หรือนกน้ํา  

โฮสตตัวกลาง: 

ท่ี 1: หอยคัน  

ท่ี 2: ปลาบางชนิด ลูกออด

กบ หอยขม หอยโขง 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ลําไสเล็ก 

  

รูป 29 ไขพยาธใิบไมสําไสขนาดกลาง (วิธี Kato) รูป 30 ไขพยาธใิบไมสําไสขนาดกลาง (วิธี direct) 

สัณฐานวิทยาของไข: 

ขนาด: 120-130 x 80-90 µm (Echinostoma malayanum)  

         หรือ 90-126 x 59-71  µm (Echinostoma revolutum) 

ลักษณะ: รูปรางคลายไขไก หรือรูปรี ปลายขางหนึ่งมีฝา ปลายอีกขางมีตุมเล็ก ๆ หากเปนวิธี Kato จะมองไม

เห็น (ชนิดของพยาธิแยกกันยาก จึงอนุโลมใหถือเปนพยาธิใบไมสําไสขนาดกลาง: Echinostoma spp.) 

เปลือก: บางใส และเรียบ 

สี: น้ําตาลแกมเหลือง ภาพวิธี Kato สีเทาขาวขุน 

องคประกอบภายในไข: มีเซลลอยูเต็ม มีฝาปด (operculum) วิธี Kato อาจมองไมเห็นชัดเจน และมีลักษณะ

เหมือนกับกางมุง หรือเห็นรอยขีดซ่ึงเปนรอยพับของไข  
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ภาพแสดงไขพยาธิใบไมขนาดกลาง จากวิธี Kato 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด 

•  เซลลแปง เซลลพืช  

• ไขพยาธิใบไมขนาดใหญ 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม 

• การแยกชนิดพยาธจิากไขยากในการจําแนก ตองอาศัยตัวเต็มวัยท่ีไดมา หลังการใชยารักษา เนื่องจากมี

หลายชนิด เชน Echinostoma malayanum, E. revalutum, E. ilocanum, E. cinetorchis, E. 

hortense และ Hypoderaeum conoideum ลักษณะพยาธิตัวเต็มวัยมีหนามเล็กๆคลุมลําตัวสวนหนา 

ท่ีแผงคอมีหนามเรียงรอบ oral sucker 

• โฮสตตัวกลางตัวท่ีหนึ่ง ไดแก หอยน้ําจืด โฮสตตัวกลางท่ี 2 ท่ีคนกินตัวออนระยะติดตอ(metacercaria) 

โดยไมปรุงใหสุกกอนรับประทาน ไดแก ลูกออดของกบ หรือหอยขม หอยโขง  

• บริเวณลําไสท่ีพยาธิเกาะมีการอักเสบ พิษของเสียท่ีขับออกมาจากตัวพยาธิ อาจทําใหเกิดอาการแพได 

• ไขพยาธท่ีิออกมากับอุจจาระใหม ๆ ยังไมมีไมราชิเดียมภายในไข ตองอยูในน้ําประมาณ 6-15 วัน จึง

เจริญเปนตัวออนไมราซิเดียมฟกออกจากไขไชเขาในหอย 
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ไขพยาธิใบไมสําไสขนาดใหญ (Fasciolopsis buski egg) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

ทวีปเอเชียและอินเดีย 

ประเทศไทยพบไดนอยมาก 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิใบไมลําไสขนาดใหญ 

(the giant Intestinal fluke) 

การติดตอ: 

เม่ือกินแหว กระจับ หรือผักบุงสด ๆ

ท่ีมีตัวออนระยะติดตอติดอยู 

โฮสตสุดทาย: 

คน และหมู 

โฮสตตัวกลาง: 

ท่ี 1: หอยน้ําจืดขนาดเล็ก 

ท่ี 2: แหว กระจับ ผักบุง 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ผนังลําไสเล็กสวนตนและสวนกลาง 

  
รูป 31 ไขพยาธใิบไมสําไสขนาดใหญ (วิธี Kato) รูป 32 ไขพยาธใิบไมสําไสขนาดใหญ (วิธี direct) 

สัณฐานวิทยาของไข: 

ขนาด: 130-159 x 78-98 µm 

ลักษณะ: รูปรางกลมรี คลายหรือเหมือนไขไก 

เปลือก: บาง เรียบ และมีฝาเล็ก ๆ เห็นไมคอยชัดเจน 

สี: เหลืองออน หรือสีเหลืองปนน้ําตาล  

องคประกอบภายในไข: ไมมีตัวออนอยูภายในลักษณะเปนเม็ดกรานูล เม็ดสมํ่าเสมอ เนื่องจากเปนไขท่ีมี

ขนาดใหญจึงมักเห็นรอยพับของไขโดยวิธี Kato 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด  

• ลักษณะคลายกับพยาธิใบไมลําไสขนาดกลางแตมีขนาดใหญกวา การแยกพิสูจนท่ีชัดเจนตองดูจาก

วิธีการตรวจอ่ืน ๆ หรือจากตัวเต็มวัยของพยาธิชนิดนั้น ๆ ท่ีไดมาหลังใหยาถาย 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม 

• การแยกความแตกตางของไขระหวางพยาธิใบไมสําไสขนาดใหญ (Fasciola hepatica, Fasciola 

gigantica) และ Fasciolopsis buski แยกยากมากในทางปฏิบัติ สวนไขพยาธิใบไมตับ F. hepatica 

และ F. gigantica ก็ไมสามารถแยกความแตกตางของไขท้ังสองได เม่ือตรวจตัวอยางอุจจาระพบไข

พยาธเิหลานี้ควรรายงานการพบไข Fasciolidae นาจะเหมาะสมถูกตองกวาในการรายงานเบื้องตน 

• การตรวจดูไขพยาธิเม่ือมองไมเห็นฝาเปดไข (operculum) ใหกดบนกระจกสไลดไวหรือเปดกระจก

แลวใชไมเข่ียเพ่ือใหเห็นคุณลักษณะของไขท่ีชัดเจนข้ึน พยาธิตัวเต็มวัยจะมีอายุประมาณ 6 เดือน ผลิต

ไขประมาณ 16,000 ฟอง/วัน และ พบไขในอุจจาระหลังการติดเชื้อประมาณ 12-20 สัปดาห 
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ไขพยาธิใบไมปอด (Paragonimus spp. egg) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

แอฟริกา และอเมริกา  

ประเทศไทยพบไดประปราย 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิใบไมปอด 

(Lungfluke) 

การติดตอ: 

การกินสัตวน้ําเปลือกแข็ง (ปูภูเขา) 

ท่ีมีตัวออนระยะติดตอ (ปูดิบ, ปูดอง) 

โฮสตสุดทาย: 

คน สุนัข แมว หมู และลิง 

โฮสตตัวกลาง: 

ท่ี 1: หอยเจดีย 

ท่ี 2: ปูภูเขา 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ปอด  

 

  
รูป 33 ไขพยาธใิบไมปอด (วิธี Kato) รูป 34 ไขพยาธใิบไมปอด (วิธี direct) 

สัณฐานวิทยาของไข: 

ขนาด: 80-118 x 48-60 µm 

ลักษณะ: รูปทรงไข ยาวรี คลายเมล็ดถ่ัวดานบนกวางกวาดานลาง และมีฝาปดขนาดใหญเห็นชัด มีไหลเล็ก 

เปลือก: มีความหนามากกวาพยาธิใบไมอ่ืน และเปลือกหนาไมเทากัน โดยสวนทายจะหนากวาสวนตรงขาม 

สี: เหลืองทอง ไขออกใหมสีน้ําตาลแดง 

องคประกอบภายในไข: ภายในไขยังไมเกิดตัวออน ลักษณะเปนเซลลไขสีเหลือง 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด 

• ไขคลายกับไขพยาธิไสเดือนไมไดผสมพันธุ พยาธิใบไมลําไสขนาดกลางและพยาธิใบไมลําไสขนาดใหญ ท่ีพบ

ในอุจจาระ 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม 

• เสมหะของผูปวยเปนโรคพยาธิใบไมปอดสีสนิมเหล็ก 

• พบไขในเสมหะ หลังการติดเชื้อประมาณ 2-3 เดือน และตัวเต็มวัยมีอายุขัยประมาณ 10-20 ป 

• การตรวจวินิจฉัยทางซีรั่ม (serology) จะทําในกรณีท่ีมีการติดเชื้อในระดับต่ํา  

• การตรวจสอบอุจจาระไมคอยพบไข เนื่องจากมีจํานวนนอย ดังนั้นหากพบไขเหลานี้ในอุจจาระควรตรวจ

เสมหะเพ่ือยืนยันอีกครั้งหนึ่ง 
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ไขพยาธิใบไมเลือด (Schistosoma mekongi egg) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

มาเลเซีย และตามลุมแมน้ําโขง  

(ลาว กัมพูชา ไทย)  

ประเทศไทยมีรายงานพบนอยมาก 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิใบไมเลือด 

การติดตอ: 

พยาธิระยะติดตอจะไชผานเขาทาง

ผิวหนัง เม่ืออยูในน้ํา 

โฮสตสุดทาย: 

คน สุนัข และแมว 

โฮสตตัวกลาง: 

หอย (Tricula aperta) 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

หลอดเลือดดําของสําไสหรือ

กระเพาะปสสาวะ 

 
รูป 35 ไขพยาธใิบไมเลือด (วิธี direct) 

สัณฐานวิทยาของไข: 

ขนาด: 114-182 x 45-73 µm 

ลักษณะ: คลาย S.japonicum แยกยากแตละใบเล็กและกลมกวา รูปรางไข ไมมีฝา มีหนามขนาดเล็กเปน

ตุม 1 อัน ดานขาง 

เปลือก: เรียบ  

สี: ขาว เทา ขุนขาว  

องคประกอบภายในไข: มีตัวออนหรือไมราซีเดียม (miracidium)  

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด 

• ไขมีความคลายกับไขพยาธิใบไมเลือด S. japonicum และพยาธิไสเดือนตัวกลม 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม  

• เทคนิค Kato-Katz ไมคอยเหมาะสม สําหรับการตรวจไข เนื่องจากมีรูปรางท่ีผิดเพ้ียนไปจากตนแบบ 

มองไมเห็นตุมหนามท่ีอยูขางไข อีกท้ังไมราซีเดียมซีดจางเร็ว 

• พยาธิใบไมเลือดตัวเมียจะผลิตไข 1,500-3,500 ฟอง/วัน 
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ตัวออนของพยาธิสตรองจิลอยดิส (Strongyloides stercoralis larvae) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

ประเทศเขตรอน  

และภูมิอากาศหนาวจัด 

ประเทศไทยพบไดทุกภูมิภาค 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิเสนดาย 

(Threadworm) 

การติดตอ: 

- การสัมผัสพ้ืนหรือโคลน ตัวออนระยะ

ติดตอจะไชผานเขาทางผิวหนัง 

- การติดตอดวยตัวเอง (autoinfection) 

โฮสตสุดทาย: 

คน ลิงชิมแปนซี สุนัข และแมว 

โฮสตตัวกลาง: 

ไมมี 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

ลําไสเล็กสวนตน 

 

  
รูป 36 ตัวออนของพยาธิสตรองจิลอยดิส (วิธี Kato) รูป 37 ตวัออนของพยาธิสตรองจิลอยดิส (วิธี direct) 

สัณฐานวิทยาของตัวออนแรปดิติฟอรม (Rhabdiform larvae): 

ขนาด: 300-500 x 16-20 µm 

ลักษณะ: รูปรางกลม เรียวยาว หลอดอาหารเปนคอคอดเวาตรงกลาง และเปนกระเปาะตรงปลาย ชองปากสั้น 

ปลายหางแหลม ก่ึงกลางลําตัวมองเห็นกอนเจนิตัล ไพรมอรเดียม (genital primordium) ชัดเจน เม่ือ

อุจจาระออกมาใหม ๆ จะมีความยาว 200-250 µm  

สัณฐานวิทยาของตัวออนระยะท่ี 3 แรปดิติฟอรม (filariform larvae): 

ขนาด: 400-800 x 10-30 µm 

ลักษณะ: รูปรางผอมเพรียว ขนาดเล็ก มีหลอดอาหารชนิดฟลาลิฟอรม (ไมมีกระเปาะ) มีความยาวประมาณ 1 

ใน 3 ถึง 1 ใน 2 ของความยาวลําตัวท้ังหมด อาจเห็นปลอกหุม (sheath) แตมักไมชัด หางเรียวมีสวนปลายเวา

เล็กนอย (notched) 
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ภาพตัวออนและตัวเต็มวัยในลักษณะตาง ๆ ของพยาธิสตรองจิลอยดิส จากวิธี Kato 

ความสับสนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จากการวินิจฉัยผิด  

• เสนใยผักและเสนขนพืช 

• ตัวออนของพยาธิปากขอ 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม  

• พยาธิชนิดนี้สามารถพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วและรุนแรงในผูปวยท่ีมีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง จึงทําใหเกิด

การแพรกระจายในอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย (dissemination) 

• ไขของพยาธิชนิดนี้ มักจะอยูในลําไสแลวฟกตัวออกมาเปนตัวออนแรบดิติฟอรม (rhabditiform)  ออกมา

กับอุจจาระ การพบตัวออนระยะติดตอฟลาริฟอรม (filariform) จึงมักพบเฉพาะในรายท่ีเปนโรคติดตอ

ดวยตัวเอง (autoinfection)  

• ไขrพยาธิมักพบเฉพาะในผูท่ีมีอาการทองรวงอยางรุนแรงและมักจะพบรวมกับตัวออน  

• อายขัุยของพยาธิตัวเต็มวัยคอนขางจํากัด แตหากเกิดการติดตอโดยอัตโนมัติสามารถเจริญเติบโตตอเนื่อง

ไดยาวนานถึง 30 ปหรือตลอดชีวิตของผูติดเชื้อ   

• บางครั้งพบตัวออนของ S.stercoralis ในเสมหะของผูปวย ท่ีมีภาวะเชื้อแพรกระจาย 

• พยาธสิตรองจิลอยดิสในสปซ่ีสอ่ืน ๆ เชน S.fuelleborni ท่ีพบบอยในลิงชิมแปนซีและลิงบาบูน สามารถ

เกิดข้ึนไดในมนุษย แตพบนอย ในกรณีนี้มักพบไขท่ีมีตัวออน blastomeres จากอุจจาระสด แทนท่ีจะ

พบตัวออน 

• พยาธสิตรองจิลอยดิสในสปซ่ีสอ่ืน ๆ จากสัตว มักจะทําใหเกิดรอยทางเดินตัวออนบนผิวหนังของคน  

• ตัวออนสามารถพบไดในอุจจาระของผูปวยหลังจากการติดเชื้อประมาณ 2-3 สัปดาห 
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ความแตกตางของตัวออนพยาธิสตรองจิลอยดิสกับพยาธิปากขอ 

 
รูปจาก https://www.animalsmix.com/animals/hookworm-rhabditiform-animals-c3123f.html 

รูป 38 เปรียบเทียบตัวออนระยะท่ี 3 (ซาย) ตัวออนระยะท่ี 3 พยาธิปากขอมีหลอดอาหารสั้นและปลาย

หางแหลม ในขณะท่ีตัวออนฟลาริฟอรมของพยาธสิตรองจิลอยดิสมีหลอดอาหารยาว 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 2 

ของลําตัวและปลายหางเปนรอยหยัก (ขวา) ตัวออนแรบดิติฟอรมของพยาธิสตรองจิลอยดิสมีโพรงปากสั้น  

สวนท่ี 2 เจนิตัล ไพรโมเดียม (genital primordium) ของพยาธิสตรองจิลอยดิสเปนกอนใหญเห็นชัดเจน

กวา สวนพยาธิปากขอโพรงปากลึก (buccal canal) 

  

  

  
รูปท่ี 39 สวนตาง ๆ ของพยาธิสตรองจิลอยดิส รูปท่ี 40 สวนตาง ๆ ของพยาธิปากขอ 

หัว 

ลําตัว 

หาง 
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โปรโตซัวซารโคซิสติส (Sarcocystis hominis and S. suihominis) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

ท่ัวโลก 

ประเทศไทยพบไดบอย 

โดยเฉพาะคนท่ีชอบบริโภค

เนื้อสัตวดิบ 

ช่ือสามัญ: 

พยาธิเม็ดขาวสาร  

การติดตอ: 

การกินเนื้อหมู วัว ควายท่ีมีซารโคซิสต 

โฮสตสุดทาย: 

คน 

โฮสตตัวกลาง: 

หมู วัว ควาย หรือสัตวกินพืช 

ตําแหนงท่ีอยูของเช้ือ: 

เซลลเยื่อบุผิวของลําไส  

และกลามเนื้อ 

  

รูป 41 สปอรโรซีสของซารโคซีสติส (วิธี Kato) รูป 42 สปอรโรซีสของซารโคซีสติส (วิธ ีdirect) 

สัณฐานวิทยาของสปอโรซิสตของซารโคซิสติส: 

ขนาด: 11-17 x 10-16 µm 

ลักษณะ:  รูปทรงรี เปนระยะสปอโรซีสออกมาเดี่ยวๆ 

เปลือก: มีผนังหนา  

สี: เทาขุนๆ 

องคประกอบภายในซิสต: ภายในจะมีกรานูลเล็กๆหลายเม็ดเห็นชัดเจน มีสปอโรซอยตคลายกลวยหอมหรือ

พระจันทรเสี้ยวอยูภายใน 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม  

• ผูติดเชื้อในลําไส สวนใหญจะไมเกิดอาการ  

• คนติดเชื้อจากการกินเนื้อสัตว ท่ีมีการติดเชื้อในกลามเนื้อของสัตวเค้ียวเอ้ืองเชน วัว ควาย (Sarcocystis 

hominis) หรือหมู (Sarcocystis suihominis) ท่ีเปนโฮสตสื่อกลาง 

• เปนโปรโตซัวท่ีมีโอกาสตรวจพบไดโดยวิธี Kato 
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โปรโตซัวไอโซสปอรา เบลไล (Isospora belli) 

การกระจายทางภูมิศาสตร: 

ท่ัวโลก  

 

ช่ือสามัญ: 

- 

การติดตอ: 

การกินเชื้อระยะติดตอ (sporulated oocyst) 

สาเหตุของการเกิดโรคจากการกินหรือดื่มน้ํา

แปดเปอนอุจจาระ (fecal-oral) 

โฮสตสุดทาย: 

คน 

โฮสตตัวกลาง: 

- 

ตําแหนงท่ีอยูของตัวเต็มวัย: 

เยื่อบุผิวของลําไสเล็ก 

  

รูป 43 โอโอซิสตของไอโซสปอรา เบลไล 

 (วิธี Kato) 

รูป 44 โอโอซิสตของโปรโตซัวไอโซสปอรา เบลไล  

(วิธี direct) 

สัณฐานวิทยาของโอโอซิสตของโปรโตซัวไอโซสปอรา เบลไล: 

ขนาด: 25-33 x 12-16 µm 

ลักษณะ:  รูปยาวรี 

เปลือก: ผนังซิสตมี 2 ชั้นบางใส  

สี: โปรงใสในการตรวจดวยวิธ ีdirect แตเห็นสีเทาขุนในวิธี Kato 

องคประกอบภายในไข: มีกอนสปอโรบลาสต (sporoblast) ท่ีแบงตัวจาก 1 เปน 2 แลวจะเจริญเปน 

sporocyst อาจเห็นบางโอโอซิสตท่ีมีสปอโรซอยตหากวางอุจจาระไวเปนวัน 

เกร็ดความรูเพ่ิมเติม  

• โอโอซิสตของโปรโตซัวไอโซสปอรา เบลไลมีความทนทานตอน้ํายาฆาเชื้อ เชน ครีซอล ไอโอดีน คลอรีน   

แตจะถูกฆาตายโดยแอมโมเนียหรือฟอรมาลิน 

• โอโอซิสตของโปรโตซัวไอโซสปอรา เบลไลจะถูกขับออกมาในปริมาณท่ีนอยอยางเปนระยะ ควรตรวจ

อุจจาระซํ้า และแนะนําใหใชการตรวจอุจจาระดวยวิธีเขมขน 

• เปนโปรโตซัวท่ีมีโอกาสตรวจพบไดโดยวิธี Kato 
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ไขพยาธิตัวตืด (บน) ไสเดือน (ลาง) ไขไสเดือนผสมพันธุ (ซาย) พยาธิแสมา (ขวา) 

  
ไขพยาธไิสเดือนไมผสมพันธุ (บน) แสมา (ลาง) ไขพยาธแิสมา (บน) ตัวตืด (ลาง) 

  
ไขพยาธิใบไมตับ (บน) ตัวตืด (ลาง) ไขพยาธไิสเดือนระยะตาง ๆ 

  

ไขพยาธใิบไมตับ (บน) ใบไมลําไสขนาดกลาง (ลาง) 
ไขพยาธใิบไมลําไสขนาดกลาง (ซาย)  

ตัวเต็มวัยดํารงชีพอิสระพยาธิสตรองจิลอยดิส (ขวา) 

รูปที่ 45 การเทียบเคียงไขพยาธิที่พบบอย 
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บทท่ี 4 

สิ่งแปลกปลอมท่ีคลายไขและตัวออนหนอนพยาธิซึ่งพบบอยในอุจจาระคน  

 การตรวจอุจจาระนอกจากจะเปนการบงบอกหรือแสดงสภาวะของการมีหนอนพยาธิในรางกาย ยัง

อาจพบวัตถุบางอยางมากมายท่ีคนเรารับประทานเขาไป เชน แปง ไขมัน ปนออกมากับอุจจาระหรือพบสิ่งท่ี

รับประทานบางอยางเขาไปคลายกับไขพยาธิ เชน เซลลพืช ละอองเกสร ยีสต สปอรของรา สาหราย ขนของ

พืช ไร ไขของหนอนพยาธิท่ีไมเปนปรสิต หรือไขของสัตว และแมลง สิ่งตาง ๆ เหลานี้ผูท่ีทําการตรวจอุจจาระ

จะตองระมัดระวัง แลวแยกใหออกระหวางไขหรือตัวออนของหนอนพยาธิท่ีอยูในคน 

ส่ิงแปลกปลอมท่ีคลายไขและตัวออนหนอนพยาธิซ่ึงพบบอยในอุจจาระคน ทําใหการวินิจฉัยไขและตัว

ออนหนอนพยาธิเกิดความผิดพลาด ไดแก 

1. ฟองอากาศ รูปรางกลม ขอบสีดํา ภายในใสไมมีสี ลักษณะดังกลาว อาจพบไดหลายขนาด ไมปรากฏ

พบวามีไขพยาธิชนิดใดท่ีมีเปลือกไขสีดํา บางครั้งอาจพบฟองอากาศท่ีแหงและมีคราบสกปรกใน

ฟองอากาศทําใหมองดูคลายเปนกอนเชลลไขของพยาธิปากขอ ขอสังเกตแตกตางท่ีฟองอากาศจะมีสี

ดํากวาและเปลือกนอกไมเรียบเนียน 

2. ไขมัน รูปกลมรี เห็นเปนเงา ๆ ขอบสีดํา หรือขาว สะทอนแสง มีหลายขนาด พบไดเนื่องจากกิน

อาหารท่ีมีไขมันมากเกินไป รางกายยอยไมหมดหรือไมสมบูรณ จะมีเม็ดไขมันมาก เชน รับประทาน

หมูกระทะ หรืออาหารและแมลงอ่ืนๆ ตัวอยางทางภาคเหนือกินแมลงมีไขมันมาก (แมงมัน) 

3. แปง (starch) เม่ืออยูในน้ําเกลือจะมีลักษณะใส ๆ เปนรูปสี่เหลี่ยม หรือหาเหลี่ยมอยูเปนหยอม ๆ 

4. สวนของพืช 

4.1 เซลลพืช ขอบหนาอาจเปนสีเขียวของคลอโรฟลลขางในหรือไมมีสี มักเขาใจผิดเนื่องจากมี

ลักษณะใกลเคียงและคลายกับไขพยาธิไสเดือน หรือตัวตืด 

4.2 เสนใย ลักษณะเปนขดคลายลวดสปริง หรือเปนเสนยาวเรียว ดูคลายกับพยาธิตัวตืด 

4.3 ขนของพืชหรือเสนใยพืชท่ียาวเรียวดูคลายกับตัวออนพยาธิสตรองจิลอยดิส  

4.4 เกสรดอกไม ละอองเกสร ดูคลายกับไขพยาธิหลายชนิด เชน ตัวตืด ไสเดือน 

5. อ่ืน ๆ เชน ยีสต เห็ด และรา 
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สิ่งแปลกปลอมที่อาจตรวจพบไดบอยในอุจจาระ เลนสวัตถุกําลังขยาย 40X 

   
รูปท่ี 46 ฟองอากาศ รูปท่ี 47 ฟองอากาศ รูปท่ี 48 ฟองอากาศ 

   
รูปท่ี 49 ไขมัน รูปท่ี 50 ไขมัน รูปท่ี 51 สปอรเห็ดเผาะ 

   
รูปท่ี 52 เห็ด รา รูปท่ี 53 รา รูปท่ี 54 รา 

   
รูปท่ี 55 รา รูปท่ี 56 รา รูปท่ี 57 รา 
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สิ่งแปลกปลอมที่อาจตรวจพบไดบอยในอุจจาระ เลนสวัตถุกําลังขยาย 40X 

   
รูปท่ี 58 เซลลพืช รูปท่ี 59 เซลลพืช รูปท่ี 60 เซลลพืช 

   
รูปท่ี 61 เซลลพืช รูปท่ี 62 เซลลพืช รูปท่ี 63 เซลลพืช 

   
รูปท่ี 64 เซลลพืช รูปท่ี 65 เซลลพืช รูปท่ี 66 เซลลพืช 

   
รูปท่ี 67 เซลลพืช รูปท่ี 68 เซลลพืช รูปท่ี 69 เซลลแปง 



 

52 บทท่ี 4 สิ่งแปลกปลอมท่ีคลายไขและตัวออนหนอนพยาธิซ่ึงพบบอยในอุจจาระคน 

 

สิ่งแปลกปลอมที่อาจตรวจพบไดบอยในอุจจาระ เลนสวัตถุกําลังขยาย 40X 

   

รูปท่ี 70 ฐานขนพืช รูปท่ี 71 ฐานขนพืช รูปท่ี 72 เซลลปากใบพืช 

   
รูปท่ี 73 เซลลพืช รูปท่ี 74 เซลลพืช รูปท่ี 75 ฐานขนพืช 

   
รูปท่ี 76 เซลลพืช รูปท่ี 77 ฐานขนพืช รูปท่ี 78 เซลลพืช 

   
รูปท่ี 79 เซลลปากใบพืช รูปท่ี 80 เกสรพืช รูปท่ี 81 เกสรพืช 
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สิ่งแปลกปลอมที่อาจตรวจพบไดบอยในอุจจาระ เลนสวัตถุกําลังขยาย 40X 

   
รูปท่ี 82 เกสรพืช รูปท่ี 83 เซลลพืช รูปท่ี 84 เซลลพืช 

   
รูปท่ี 85 เกสรพืช รูปท่ี 86 เกสรสน รูปท่ี 87 เกสรพืช 

   
รูปท่ี 88 เกสรพืช รูปท่ี 89 เกสรพืช รูปท่ี 90 อับเรณูพืช 

   
รูปท่ี 91 เกสรพืช รูปท่ี 92 เอนโดสปอรสาหราย 

น้ําโขง (ภาษาถ่ินเรียก ไก) 

รูปท่ี 93 เอนโดสปอรสาหราย 

น้ําโขง (ภาษาถ่ินเรียก ไก) 
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สิ่งแปลกปลอมที่อาจตรวจพบไดบอยในอุจจาระ เลนสวัตถุกําลังขยาย 40X 

   
รูปท่ี 94 เซลลพืช รูปท่ี 95 เสนใยพืช รูปท่ี 96 เสนใยพืช 

   
รูปท่ี 97 เสนใยพืช รูปท่ี 98 เสนใยพืช รูปท่ี 99 เสนใยสําลี 

   
รูปท่ี 100 ผลึก รูปท่ี 101 ไขพยาธิตับออนในสัตว 

ท่ีพบในอุจจาระคน 

รูปท่ี 102 ไขหนอนพยาธิในพืช 

   
รูปท่ี 103 ตัวไร (mite) รูปท่ี 104 ตัวไร (mite) รูปท่ี 105 ไขไร 



 

บทท่ี 5 การเก็บตัวอยางอุจจาระเพ่ือการวินิจฉัยและสงตอจากหองปฏิบัติการ 55 

 

บทท่ี 5 

การเก็บตัวอยางอุจจาระเพ่ือการวินิจฉัยและสงตอจากหองปฏิบัติการ 

 การเก็บตัวอยางของอุจจาระอยางถูกวิธีเพ่ือสงตรวจยังหองปฏิบัติการ จัดวามีความสําคัญอยางมาก 

เพราะการตรวจอุจจาระจะไดผลท่ีไมดีแมวาจะใชวิธีการตรวจท่ีเหมาะสมและแมนยําก็ตาม ถาตัวอยางของ

อุจจาระท่ีตรวจอยูในสภาพท่ีไมเหมาะสม เชน การใชตัวอยางอุจจาระท่ีวางท้ิงไวนานโดยไมใชน้ํายาสารเคมีท่ี

ตรึงสภาพ (fixative) หรือเก็บรักษาไว (preservative) จะพบวาในอุจจาระเหลานี้จะมีตัวออนของพยาธิบาง

ชนิดฟกตัวออกมาจากไขพยาธิ ทําใหไมสามารถแยกชนิดของไขพยาธิได และไขพยาธิบางสวนในอุจจาระท่ีเกา

เก็บอาจจะมีรูปรางเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกทําลายทําใหตรวจพบไดยาก อนึ่งสิ่งแปลกปลอมท่ีปะปนมาหลาย

ชนิดซ่ึงมีลักษณะคลายไขของพยาธิหรือตัวพยาธิ สิ่งแปลกปลอมเหลานี้เรียกวา pseudoparasite ตัวอยางเชน 

ขนของพืช เซลลของพืช สปอรของเชื้อรา ละอองเกสรดอกไม เปนตน สิ่งเหลานี้จะสงผลใหตรวจหาไขพยาธิมี

ความผิดพลาดได 

การเก็บอุจจาระเพ่ือการตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา (หนอนพยาธิและโปรโตซัว) 

1. การเก็บตัวอยางอุจจาระ แบงเปน 2 วิธีหลักๆ ไดแก  

1.1 การเก็บอุจจาระครั้งเดียว เพ่ือสงตรวจหาเชื้อปรสิต ควรเก็บอุจจาระอยางนอยประมาณ 1-5 

กรัม (เทากับขอนิ้วขอแรกของนิ้วหัวแมมือ)  

1.2 การเก็บอุจจาระ 24 ชั่วโมง เพ่ือตรวจหาและคํานวณจํานวนไขพยาธิท้ังหมดท่ีออกมากับ

อุจจาระใน 24 ชั่วโมง แลวนําไปคํานวณจํานวนพยาธิท่ีมีอยูในลําไส การเก็บอุจจาระเริ่ม

เวลาใดก็ได โดยใหผูปวยถายอุจจาระลงสวมกอนและเริ่มนับเวลาหลังจากนั้นไป 24 ชั่วโมง 

ในระหวางนั้นใหเก็บอุจจาระทุกครั้งท่ีผูสงตรวจถายออกมา โดยเก็บไวในภาชนะท่ีบรรจุ

ตัวอยางอุจจาระใบเดียวกันจนครบ 24 ชั่วโมง ระวังอยาใหมีปสสาวะปนกับอุจจาระ เพราะ

จะทําใหน้ําหนักของอุจจาระผิดไป  

2. วิธีการเก็บอุจจาระท่ีถูกตอง  ควรเก็บอุจจาระท่ีถายใหมๆ และถายลงในกระโถนหรือบนกระดาษแลว

จึงแบงลงใสภาชนะสําหรับเก็บอุจจาระ หรือถายใสภาชนะท่ีเก็บอุจจาระโดยตรง ไมเก็บอุจจาระท่ี

ถายลงบนพ้ืนดิน เนื่องจากอาจมีการปนเปอนของหนอนชนิดตางๆ หรือพยาธิท่ีมีชีวิตอิสระในพ้ืนดิน 

ไมควรใหปสสาวะปนมาในอุจจาระเพราะจะทําใหปรสิตระยะเคลื่อนไหวตายได  

2.1 การเก็บอุจจาระควรเลือกอุจจาระจากหลาย ๆ ท่ีใสรวมมาในภาชนะเดียวกัน ถาอุจจาระมี

ความผิดปกติ เชน บริเวณท่ีมีมูกเลือดปน หรือสีดําคล้ํา หรือสวนท่ีมีลักษณะคลายตัวหนอน

หรือพยาธิปนอยู เปนตน ควรเลือกเก็บจากสวนนั้น ๆ ดวย  

2.2 วิธีการเก็บอุจจาระ กอนเก็บตองเตรียมพรอม ตลับ ไมสะอาดๆ หรือชอนพลาสติก กระดาษ

หนังสือพิมพกระดาษแผนใหญ หรือพลาสติกหอหุมอาหาร หรือใบตอง หรือถุงพลาสติก 

อยางใดอยางหนึ่ง 
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2.3 การถายในสวมราดน้ําใหหมุนตัวกลับแลวถายลงโถทางราด หรือถายตรงชอง แตควรหา

กระดาษมารองโถสวมกอนถายเพ่ือมิใหเกิดการปนเปอน 

2.4 การถายในโถชักโครกใหเปดฝาชักโครกข้ึนแลวใชกระดาษแผนหรือถุงพลาสติกใหญพอท่ีคลุม

โถชักโครกได วางลงไปโถแลวปดฝาชักโครกลง ถายเสร็จเก็บอุจจาระ แลวนําอุจจาระสวน

เหลือพรอมท้ังกระดาษนําไปท้ิงในท่ีเหมาะสม 

2.5 การถายในกระโถนจะสะดวกและงาย หลังเก็บเสร็จแลวลางทําความสะอาดกระโถนให

เรียบรอย 

2.6 ในชนบทไมมีสวม ใหถายลงบนใบไม หรือใบตอง หลังเก็บอุจจาระแลว สวนท่ีเหลือควรขุด

หลุมฝง 

3. ปริมาณของอุจจาระท่ีเก็บ โดยปกติเก็บอุจจาระสงตรวจโดยวิธีธรรมดา หรือคาโต ใหเก็บประมาณหัว

แมมือ แตหากสงตรวจหาปรสิตอ่ืน ๆ ดวยวิธีเขมขนเชน ฟอรมาลินอีเทอร ควรจะใหมีปริมาณมาก

พอท่ีจะทําการตรวจได ถาเปนอุจจาระเหลวควรเก็บประมาณ 20-30 มล. สวนอุจจาระแข็งเก็บ

ประมาณ 15-30 กรัม (เทาผลมะนาว) ในกรณีท่ีสงตรวจหลายวิธี ควรเก็บอุจจาระปริมาณมากข้ึน  

4. ภาชนะท่ีบรรจุตัวอยางอุจจาระ ควรจะแหง สะอาด มีฝาปดมิดชิด และมีขนาดท่ีเหมาะสม  ภาชนะ 1 

ใบ สําหรับ 1 คนเทานั้น เขียนชื่อ นามสกุล อายุ บานเลขท่ี น้ําหนัก (เพ่ือความสะดวกในการใหยา

รักษาพยาธิใบไมตับ) โดยเขียนใหชัดเจน ใหใชดินสอหรือปากกาหมึกแหง  

5. คําแนะนําเพ่ิมเติม  

5.1 การสงอุจจาระตรวจในครั้งแรกหรือเพียงครั้งเดียวแลวตรวจไมพบพยาธิ อาจเนื่องจาก

จํานวนไขหรือตัวออนพยาธท่ีิออกมามีนอย หรือเปนชวงเวลาท่ีพยาธิยังไมเพ่ิมจํานวนในวงจร

ชีวิตหรือไมออกไข การตรวจอุจจาระตอเนื่องทุกวัน 3 ครั้ง วันละครั้ง หรือสงตรวจวันเวนวัน 

3 ครั้ง หรือวันเวน 2 วัน จะเพ่ิมโอกาสในการตรวจพบพยาธิมากข้ึน ในกรณีท่ีผลการตรวจยัง

ไมพบพยาธิ แมจะสงตรวจ 3 ครั้งแลว แตคาดวานาจะมีการติดเชื้อพยาธิและตองตรวจซํ้า

มากกวา 3 ครั้ง ใหติดตอกลับไปยังหองปฏิบัติการโรงพยาบาลเพ่ือรวมพิจารณาวาควรจะสง

ตรวจวินิจฉัยดวยวิธีใดท่ีนาจะเหมาะสมท่ีสุด  

5.2 การสงอุจจาระเพ่ือการตรวจวินิจฉัยปรสิตท่ีเหมาะสมและใหผลดีท่ีสุด คือ สงอุจจาระไปหอง

ปฏิบัติใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได อุจจาระไมควรเก็บคางไวเกิน 1 วัน การตรวจหาโปรโตซัว

ระยะโทรโฟซอยต ควรสงอุจจาระไปยังหองปฏิบัติการภายในเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง ซ่ึงเปน

เวลาท่ีระยะโทรโฟซอยต ยังมีการเคลื่อนไหวอยู จะทําใหการตรวจวินิจฉัยไดผลดียิ่งข้ึน การ

ตรวจหาระยะซิสตของโปรโตซัวและไขพยาธิ ควรสงอุจจาระตรวจภายในเวลา 3-4 ชั่วโมง 

หลังการเก็บอุจจาระ ถาไมสามารถสงอุจจาระตรวจภายในเวลาดังกลาวได หรือการสงตองใช

เวลานานควรปฏิบัติ ตามเหมาะสม  

5.3 เก็บอุจจาระไวในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 4-8  ํซ การเก็บไวในอุณหภูมิดังกลาว พยาธิยังไมตาย แตจะ

คงอยูไดนานเทาไรนั้นข้ึนอยูกับระยะของพยาธินั้น เชน บิดมีตัว (Entamoeba histolytica) 
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ระยะโทรโฟซอยต ท่ีออกมากับอุจจาระท่ีเปนมูกเลือด ท่ีอุณหภูมิ 3-5  ํซ จะมีชีวิตอยูได 1-3 

วัน สวนระยะซิสต จะมีชีวิตอยูไดประมาณ 4 สัปดาห และท่ีอุณหภูมิ 3-5  ํซ นี้ ไขพยาธิตางๆ 

นั้นสามารถเก็บไดเปนเดือน ๆ (ไขพยาธิปากขอจะฟกออกเปนตัวออน)  

5.4 การเก็บดองอุจจาระไวในน้ํายาเคมี ซ่ึงสามารถเก็บไวไดเปนป ๆ น้ํายาท่ีนิยมใชคือ น้ํายา

ฟอรมาลิน 5-10% (กรณีการเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจพยาธิปากขอ แนะนําใหใชความเขมขน

ของฟอรมาลิน 5%) สามารถเก็บรักษาไขพยาธิ ตัวออนและตัวเต็มวัยของพยาธิและโปรโตซัว

ระยะซิสต โดยใชอุจจาระ 1 กรัม (ประมาณ 1 มิลลิลิตร) ตอน้ํายาฟอรมาลิน 8-10 มิลลิลิตร 

คนใหเขากันดี เก็บไวในภาชนะปดฝาใหแนน สงตรวจภายหลังได 

5.5 สําหรับการเก็บตัวอยางเพ่ือนําไปตรวจทางอณูชีววิทยา ควรทําการปนอุจจาระดวยเครื่องปน

เหวี่ยงตามแนวทางการตรวจดวยวิธีปนตกตะกอนดวยน้ํากลั่น แลวนําตะกอนท่ีไดเก็บไวใน

แอลกอฮอล 95% ปดฝาหลอดแลวหุมอีกข้ันดวยแผนพาราฟน เพ่ือกันการรั่วซึมและสงไปยัง

หองปฏิบัติการ 

5.6 การบรรจุหีบหอของตัวอยางอุจจาระท่ีจะสงไปตรวจตองทําใหเรียบรอยและปดดวย

แผนกระดาษกาวหรือเทปโดยรอบหีบหอ ภายในกลองหรือหีบหอจะตองใสขอมูลท่ีสําคัญ

และจําเปนเอาไวดวย พรอมกับความประสงคของผูสงตรวจวาตองการใหตรวจอยางไรและ

ตรวจหาพยาธิชนิดใด สําหรับเรื่องภาชนะบรรจุตัวอยางอุจจาระไดเคยกลาวไวในตอนตน 

ภาชนะดังกลาวจะตองมีฝาเกลียวปดสนิทหรือจะตองปดสนิท ในกรณีท่ีการขนสงตองใช

เวลานานจะตองตรึงสภาพ หรือเก็บรักษาตัวอยางอุจจาระโดยใชสารเคมีหรือน้ํายาตาง ๆ 

หรือแชเย็น 

คําอธิบายหรือคําช้ีแจงของการตรวจอุจจาระและช้ีใหประชาชนเห็นประโยชนของการตรวจอุจจาระ 

• ผูปฏิบัติงานดานการควบคุมโรค ควรชี้แจงวัตถุประสงคของการควบคุมโรคหนอนพยาธิใหประชาชน

ไดเขาใจ ตระหนัก และเห็นความสําคัญของการตรวจอุจจาระวาการตรวจอุจจาระมีประโยชน

ประการใดบาง เชน  

- ตรวจสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร เชน กระเพาะอาหาร ลําไส 

- ตรวจระบบการยอยและดูดซึมอาหารของกระเพาะอาหารและลําไส 

- ตรวจการมีแผลเรื้อรังในระบบทางเดินอาหาร เชน แผลในกระเพาะอาหาร โรคแผลเพปติก  

(Peptic ulcer) หรือแผลจากโรคมะเร็งทางเดินอาหาร (เชน โรคมะเร็งลําไสใหญ) 

- ตรวจหาไขพยาธิ ตัวออนพยาธิ ปลองพยาธิ รวมท้ังหาโปรโตซัว 

- ตรวจเพาะเชื้อวาโรคทางเดินอาหารนั้น ๆ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา 

หรือเชื้อปรสิต เชน ในกรณีทองเสียหรืออาหารเปนพิษ 

• ตรวจดูตนเองวามีอุจจาระผิดปกติหรือไม เพ่ือชวยในการวินิจฉัยโรคเบื้องตน เชน โรคบิด อาหารเปน

พิษ อหิวาตกโรค หรือบกพรองเก่ียวกับระบบการยอยอาหาร เชน 
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- อุจจาระเปนมูก อาจเกิดจากการติดเชื้อไกเดีย Giardia lamblia แตหากเปนมูกเลือดและมี

กลิ่นเหม็นเหมือนหัวกุงเนาอาจเกิดจากติดเชื้อบิดมีตัว (Entamoeba histolytica) 

- อุจจาระมีเลือด อาจมีสาเหตุมาจากเลือดออกในทางเดินอาหารจากสาเหตุตาง ๆ เชน แผล

ในกระเพาะอาหาร บิดมีตัว  มะเร็งลําไสใหญ อุจจาระท่ีมีสีดําอาจบงบอกวามีเลือดออกใน

ทางเดินอาหารสวนตน และพบไดในผูเปนพยาธิปากขอรุนแรง แตก็อาจเกิดเนื่องจากการกิน

สารบางอยาง เชน ธาตุเหล็ก ถานชารโคล อุจจาระท่ีมีเลือดสีแดงปนอาจบงชี้ถึงแผลท่ีลําไส

ใหญ หรือมะเร็ง 

- อุจจาระเหลวเปนน้ํา เหมือนน้ําซาวขาว อาจมีสาเหตุจากการทองเสีย หรืออหิวาตกโรค หรือ

ลําไสเล็กอักเสบจากพยาธิ เชน Capillaria philippinensis   

- อุจจาระสีเขียว มีสาเหตุมาจากการกินผักท่ีมีสีเขียวหรือมีคลอโรฟลลสูงหรือเกิดจากอาการ

ทองเสียอยางรุนแรง 

- อุจจาระสีขาว มีสาเหตุมาจากกินแบเรียมหรือกินยาลดกรด 

- อุจจาระสีเหลือง ถึงเหลืองอมเขียว มีสาเหตุมาจากเด็กทารกท่ีขาดแบคทีเรียประจําถ่ินใน

ลําไสหรือการกินยาปฏิชีวนะท่ีทําใหเชื้อแบคทีเรียประจําถ่ินในลําไสตายหมด 

- อุจจาระสีแดง มีสาเหตุมาจากกินผลไม เชน แกวมังกรสีแดง 

- อุจจาระเปนกอนแข็ง เปนอุจจาระท่ีมีน้ําหนักนอยมาก ใชไมตัดไมได สวนใหญมักพบในผูกิน

ผักนอย กินเนื้อมาก หรือมีภาวะทองผูก 

- อุจจาระปกติ คือ อุจจาระท่ีมีรูปรางเปนทรงกระบอก ใชไมจิ้มอุจจาระตัดได  
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ดรรชนีช่ือหนอนพยาธอนพยาธิ 

ข 

 

ไขพยาธิเข็มหมุด, 25 

ไขพยาธแิคปลลาเรีย ฟลิปปเนนซิส, 27 

ไขพยาธิแคปลลาเรีย เฮปาติกา, 28 

ไขพยาธิตัวตืดทีเนีย, 29 

ไขพยาธิตัวตืดแคระ, 31 

ไขพยาธติัวตืดหนู, 33 

ไขพยาธิใบไมตับ, 34 

ไขพยาธิใบไมปอด, 41 

ไขพยาธิใบไมเลือด, 42 

ไขพยาธิใบไมสําไสขนาดกลาง, 38 

ไขพยาธิใบไมสําไสขนาดเล็ก, 36 

ไขพยาธิใบไมสําไสขนาดใหญ, 40 

ไขพยาธิปากขอ, 21 

ไขพยาธิแสมา, 23 

ไขพยาธิไสเดือน, 18 

ต 

ตัวออนของพยาธิสตรองจิลอยดิส, 43 

ป 

โปรโตซัวซารโคซิสทิส, 46 

โปรโตซัวไอโซสปอรรา เบลไล, 47 

ห 

หนอนพยาธิตัวกลม, 18 

หนอนพยาธิตัวแบนคลายใบไม, 34 

หนอนพยาธิตัวแบนคลายริบบิ้น, 29 
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Index of parasite human 

A 

Ancylostoma duodenale, 21 

Ascaris lumbricoides, 18 

C 

Capillaria hepatica, 28 

Capillaria philippinensis, 27 

Cestode worms, 29 

E 

Echinostoma spp., 38 

Enterobius vermicularis, 25 

F 

Fasciolopsis buski, 40 

H 

Haplorchis taichui, 36 

Hookworm, 21 

Hymenolepis diminuta, 33 

Hymenoloepis nana, 31 

I 

Isospora belli, 47 

M 

Minute intestinal fluke, 36 

N 

Necator americanus, 21 

Nematode worms, 18 

O 

Opisthorchis viverrini, 34 

P 

Paragonimus spp., 41 

S 

Sarcocystis spp., 46 

Schistosoma mekongi, 42 

Strongyloides stercoralis, 43 

T 

Taenia spp., 29 

Trematode worms, 34 

Trichuris trichiura, 23 
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พยาธไิสเดือนเทียบกับตัวตืด พยาธไิสเดือน 

พยาธแิสมา พยาธปิากขอ พยาธิเข็มหมุด 

พยาธิตืดแคระ พยาธิตืดหน ู พยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง พยาธิตัวตืดทเีนีย 

พยาธิแคปปลาเรีย พยาธิใบไมตับ  โปรโตซัวไอโซสปอรา   โปรโตซัวซารโคซีส  ตัวออนพยาธิสตรองจิลอย
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