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หนอนพยาธิตา   Thelaziasis  ในผู้ป่วยโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
A case of  human Thelaziasis  In  KamphaengPhet Hospital. 
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Abstract 

 Ocular thelaziasis in an 46-year-old male from Kamphaengphet province was reported. 
Small, chalky-white, threadlike, motile worms were isolated from the anterior chamber  in right eye  
and identified a  female worm of Thelazia species (Family  Thelaziidae   and  Order  Spirurida ) .     
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บทคัดย่อ 
 รายงานผูป่้วยชาย  อายุ  46  ปี ชาวจงัหวดัก าแพงเพชร พบหนอนพยาธิในลูกตา ลกัษณะ    
ขาว เป็นเส้นด้าย ขนาดเล็ก  เคล่ือนไหวได้ อยู่ใน  Anterior  Chamber ตาขวา ไดผ้่าตดัเอาตวั
หนอนพยาธิออก  ส่งตรวจพบ เป็นหนอนพยาธิเพศเมีย  Thelazia species  (Family  Thelaziidae   และ  
Order  Spirurida ) . 
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บทน า 
 Thelazia   callipaeda   ไดร้ายงาน คร้ัง
แรก โดย  Railliet  และ Henry  ใน ปี  1910  
โดยพบ จาก ตาของสุนขัจีน  เป็นหนอนพยาธิ
เพศ เ มี ย  แล ะ ได้ รั บก า ร รู้ จัก ใน ช่ื อของ   
หนอนพยาธิตาตะวนัออก (Oriental  eyeworm)   
ต่อมาปี 1917 Stucky ได้มีรายงานพบ
หนอนพยาธิตา จากกรรมกรคนจีนปักก่ิง   และ
สามารถเอาออกได ้  ในปี   1928    E.W.  Faust  
ได้รายงานหนอนพยาธิตา เพศผู ้ในปี  1930  
E.W.  Price  รายงาน หนอนพยาธิตา  Thelazia   
californiensis   ในสุนัข  แถบตะวนัตก ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ปี 1935 C.A. 
Kofoid  และ  O.L.  Williams  ไดร้ายงานพบ
คร้ังแรก ของหนอนพยาธิ Thelaziasis  ในคน 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา   จากนั้นก็มีรายงาน 
หนอนพยาธิตา จากสัตว์ต่าง ๆ เช่น นก  จาก
หลายประเทศในโลก 1   แต่มีเพียง  2  species  
ท่ีส าคัญเท่านั้ น  ท่ีพบในคน  คือ  Thelazia   
callipaeda ซ่ึ งพบบ่อยและ  Thelazia   
californiensis  ท่ีพบนอ้ย    
 Thelazia callipaeda พบไดใ้นประเทศ 
จีน   อินเดีย  ไทย เกาหลี ญ่ีปุ่น รัสเซีย  และ
ปัจจุบันมีรายงานในประเทศแถบยุโรปทาง
เหนือ  และอิตาลีทางใต้  ส่วน  Thelazia   
californiensis  จะพบแถบตะวนัตก ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2,3 
 

                                             

 
 
 ในทวีปเอเซีย จะพบหนอนพยาธิตา 
กลุ่ม Spiruroid nematode  บริเวณ conjunctival 
sac  lacrimal gland   และ lacrimal duct  ของ
สัตวจ์  าพวก  สุนัข  แมว  ววั  กระต่าย  กวาง 
สุนขัจ้ิงจอก  และลิง 4  มนุษย ์เป็น Accidental 
Host   การติดต่อจะผ่านทางแมลงตอมหน้า      
( Face fly )ในกลุ่ม species ของ  Amiota   และ  
Musca autumnalis (แมลงในปศุสัตว)์ ซ่ึง เป็น  
Intermediate  Host  โดยตรง  มีวงจรชีวิต คือ  
แมลงตอมหน้า จะดูดน ้ าตาท่ีมีไข่พยาธิ ขณะ  
ท่ี เหยื่อก าลังหลับ  ไข่จะเจริญเติบโตเป็น        
ตวัอ่อน ( larvae )  ในช่องทอ้งของแมลง          
(15 - 30วนั) หลงัจากนั้นประมาณ 15 – 30 วนั 
ตวัอ่อนจะเคล่ือนมาอยูบ่ริเวณปาก  และยา้ยไป
อยูบ่ริเวณ  Conjunctival  ของ  New  Host  เม่ือ
ดูดน ้ าตาค ร้ัง ต่อไป  ตัว อ่อนท่ีอยู่บ ริ เวณ 
conjunctival  จะกลายเป็นตัวแก่ ภายใน          
3 – 6  สัปดาห์ และตวัเพศเมียจะวางไข่ ต่อไป   
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อาการทางคลินิกของหนอนพยาธิตา 

มักจะพบ การระคายเคืองเยื่อบุตา  อาการ
เหมือนมี  foreign body   ในตา  มีน ้ าตามาก    
มีลกัษณะของ Follicular hypertrophy  ปวด 
ลูกตา แพแ้สง และกระจกตาขุ่น หรือ อาจมี  
Ectropion  1,2  ถา้มีการติดเช้ือแบคทีเรียเพิ่ม  
อาการจะมากข้ึน 5 มีรายงานทั่วโลก ของ  
Thelazia  callipaeda ท่ีแสดงอาการในมนุษย์
อยู ่ประมาณ   250  ราย 2    

 

รายงานผู้ป่วย 
 ผูป่้วย ชายไทย  อายุ  46  ปี  อาชีพ    
ท าไร่  วนัท่ี  25 มิถุนายน 2550 มาโรงพยาบาล
ก าแพงเพชร ตรวจตา ดว้ยเร่ือง ตาขวา มวัลง 
มา  7  วนั และมีประวติัถูกน ้ ามนัไโโดรลิก 
กระเด็น เข้าตาขวา มา 1 เดือน  ได้รับการ
วินิจฉัยเป็น กระจกตา และ เยื่อบุตาอักเสบ  
ตรวจวดัสายตา   VA  6/24, 6/6   NT 12 ,11     
วนัท่ี   9  กรกฎาคม  2550  มาตรวจอีกคร้ัง 
ดว้ยเร่ือง ตามวัมากข้ึน  VA  1/60 , 6/6  NT     
7 .10   ตรวจดว้ย เคร่ือง  Slit  Lamp  ตาขวา 

พบตวัพยาธิสีขาว  คลา้ยเส้นดา้ย  เคล่ือนไหว    
อยูใ่น  Anterior  chamber  ต  าแหน่ง  3  นาฬิกา  
ไดผ้่าตดัเอาตวัพยาธิออก โดยฉีดยาชา  2 % 
Xylocain  ทาง  Retrobulbar   ฉีดสารหนืดเขา้  
Anterior chamber  ลงมีดท่ีกระจกตา ต าแหน่ง  
6   นาฬิกา   ตรงข้ามกับตัวพยาธิใช้  Bulb  
Syringe  ดูดตวัพยาธิออก   หลงัผ่าตดัให้ยา 
Albendazole ส่งตัวพยาธิตรวจท่ีภาควิชา 
ป ร สิ ต วิ ท ย า   ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  รายงานผล  เป็น  พยาธิ
ตวักลม เพศเมีย  ชนิด  Thelezia sp. (Family  
Thelaziidae  และ Order Spirurida) ไม่สามารถ
แยก  species  ได ้เน่ืองจากการจดัเก็บไม่ถูกวิธี  
ส่วนหวัฉีกขาด ไม่พบ Buccal  capsule   และ  
ต าแหน่ง vulva 

จากการติดตามผูป่้วย 7 วนั หลงัไดรั้บ
การักษา พบวา่ระดบัการมองเห็นของผูป่้วยยงั      
เท่าเดิมและวางแผนติดตามอีก 1 เดือนเพื่อ
ประ เ มิน ดูระดับการมอง เ ห็นของผู ้ป่ วย 
ประเมิน Fundus ของผู ้ป่วย  และท าการ 
Irrigate lacrimal  sac  ต่อไป 
 



 4 

        

 
รูปหนอนพยาธิตาของผูป่้วยท่ีรายงาน 
 
วจิารณ์ 
 ประเทศไทย ในปี  1970   Manoon 
Bhaibulaya  แ ล ะ ค ณ ะ 9  ไ ด้ ร า ย ง า น 
หนอนพยาธิตา   Thelazia   callipaeda  ในตา
สุนัข 5 ตัว   และ  ผู ้ป่วย  2  ราย ในจังหวดั  
ร้อยเอ็ด  และ สามารถแยกความแตกต่าง ของ  
Thelazia callipaeda กบัThelazia californiensis   
โดยตวัเพศผู ้จะใช้  จ  านวน  precloacal และ 
postcloacal papillae   ส่วนตวัเพศเมีย  จะใช้
ต าแหน่งของ vulva  เป็นตวัแยก   และ ปี  1989  
มี ร า ย ง า น ใ น  จั ง ห วัด เ พ ช ร บู ร ณ์  ข อ ง  
Yospaiboon Y  และคณะ 10   พบ เด็ก 1 ขวบ  
มีหนอนพยาธิ  Thelazia   callipaeda    11  ตวั  
เอาออกจาก  conjunctival sac  ตาขวา  สามารถ
แยกเพศ เป็นเพศผู ้   3  ตวั และเพศเมีย  4  ตวั   
หนอนพยาธิท่ีพบในสุนัข ก็เป็น  species   

เดียวกนั  ในประเทศอินเดีย  Friedmann 1   ได้
รายงาน   Human  Thelaziasis  ในปี  1948  
และ มีรายงานออกมาเร่ือยๆ  และ มีรายงาน
จาก ประเทศจีน  เกาหลี จากผูป่้วยท่ีอาศยัอยู่
บริเวณภูเขา1,7   และเล้ียงปศุสัตว ์  หรือสุนขั 
 จะเห็นว่า   ผูป่้วยท่ีมีหนอนพยาธิตา  
มกัจะมีรายงานค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากการเอา
หนอนพยาธิตา ออกได้ไม่ยาก ในรายท่ีอยู่ใน 
conjunctival sac  เน่ืองจากตวัพยาธิเคล่ือนไหว 
อยู่ใตเ้ยื่อบุตา   และบางคร้ัง ท าให้ กระจกตา
ขุ่น  ไข่ และตวัอ่อนหนอน พยาธิ   สามารถพบ 
ในน ้ าตา  ท่อน ้ าตา และ  conjunctival sac ได ้  
ในรายงานทั้งหมดจะพบว่า  หนอนพยาธิตา 
จะพบใน conjunctival sac  และ lacrimal duct  
และ  lacrimal sac  แต่ผูร้ายงานพบ ผูป่้วยของ
โรงพยาบาลก าแพงเพชร อยู่ใน  anterior 
chamber  ซ่ึงอยูใ่น   Intra ocular    และยงัไม่
พบผูอ่ื้นรายงาน   Thelaziasis  ใน  Anterior 
Chamber  เลย 
 ในบางรายงาน ถึงแมว้่า อาการผูป่้วย
จะดีข้ึนหลงั เอาตวัพยาธิออกจาก  conjunctival 
sac  การลา้ง และ  irrigate ดว้ย  lugol’s  iodine 
solution หรือ  2-3 %  boric acid เพื่อเอา พยาธิ
ท่ีหลงเหลือออกจาก  lacrimal duct  แต่การ
ดูแลสุขภาพ  และส่ิงแวดลอ้ม ตามคอกปศุสัตว ์ 
สัตวเ์ล้ียง เช่นสุนัข   การป้องกนัไม่ให้แมลง
ตอมหน้า   ตา   จะ เ ป็นการลดการติด ต่อ 
หนอนพยาธิ  Thelaziasis สู่คนได ้  จึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีตอ้งระวงัตลอดเวลา 2 
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