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Abstract
Human hookworm infection is a significant public health problem in the less 

developed countries and the developing countries. This disease is spreading in tropical 
and sub-tropical area. Human infection is caused by Ancylostoma duodenale and Necator 
americanus. Globally, an estimated 600-740 million people are infected. In Thailand, 
N. americanus is the most common infections, especially in the southern region. The major 
clinical manifestations of hookworm infection is iron-deficiency anemia which may result 
in mental retardation, growth deficiencies, loss of cognition and development. Moreover, the 
zoonosis hookworm infected by A. braziliense, A. caninum and A. ceylanicum can cause 
cutaneous larva migrans and eosinophilic enteritis. Traditionally, the diagnosis of hookworm 
infection has been based on the microscopic examination, but recently molecular technique 
has been developed to differentially identify hookworm species. The effective prevention 
and control strategies of hookworm infection need to promote awareness of parasitic disease, 
mode of transmission, sanitation and chemotherapy. Moreover, recent development of vaccine 
against hookworm may be an alternative strategy for a better tool for the control of hookworm 
infection.
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วารสารเทคนิคการแพทยป์ีที่ 47 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2562 บทความปริทัศป

โรคพยาธิปากขอ
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สา‘นาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
โรคพยาธิปากขอในมนุษย์ เป็นป'ญหาทางสาธารณสุขท่ีสำคัญในประเทศพัฒนาน้อยและประเทศ 

กำลังพัฒนา ฝ็การระบาดมากในเขตอบอุ่นและร้อนชื้น เกิดจากการติดเชื้อพยาธิสำคัญ 2 ชนิดคือ 
Ancylostoma duodenale และ Necator amencanus นัจจุนันนิผู้ติดเชีอพัวโลกมากถึง 600-740 
ล้านคนในประเทศไทยพบการติดเชื้อในภาคใต้สูงกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศโดยการติดเชื้อส่วนใหญ่ 
เป็นชนิด N. amencanus โรคพยาธิปากขอเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการ การเจริญเติบโต พัฒนาการการเริยนรู้ ประสิทธิภาพการเรียน 
และการทำงานของผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังพบการติดต่อของโรคพยาธิปากขอจากสัตว์สู่คน ได ้แก  ่
A. braziliense, A. caninum และ A. ceylanicum ทำให้เกิดรอยโรคทีผิวหนังเรียกว่า cutaneous 
larva migrans และภาวะสำไล้อักเสบชนิด eosinophilic enteritis การตรวจวินิจฉัยพยาธิปากขอโดย 
ท่ัวไปใช้วิธิการตรวจทางปรสิตวิทยา แต่นัจจุนันไต้นิการพัฒนาวิธีการตรวจทางอณูชีววิทยาระดับโมเลกุล 
ซึ่งนิความจำเพาะและสามารถจำแนกเชื้อไต้ถึงระดับ species หลักการปีองกันและควบคุมโรคพยาธ ิ
ปากขอท่ีสำคัญคือ การให้การศึกษาแก่ชุมชนเกี่ยวลับความสำคัญของโรคพยาธิ วิธีการติดต่อเข้าสู่ร่างกาย 
การป็องลันโดยการรักษาสุขอนามัย รวมถึงการให้ยาถ่ายพยาธิแก่ชุมชนที่นิการระบาดของโรค และ 
ขณะนี้ไต้นิการพัฒนาวัคซีนเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการควบคุมและปีองลันโรคพยาธิไต้ดียิ่งขึ้น
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