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เทาชาง (Filariasis) 
โรคเทาชางหรือที่เรียกวา Lymphatic filariasis หรือ Elephantiasis เปนโรคติดตอชนิดหนึ่งที่เปน

ปญหาสาธารณสุข มียุงหลายสกุล (genus) เปนแมลงนําโรค   ไดแก  ยุงเสือ  ยุงลาย   ยุงกนปลอง และยุง
รําคาญ ทั่วโลกมีคนที่ติดเชื้อประมาณ 120 ลานคน และมีความพิการประมาณ 40 ลานคน พบวา ผูปวย
ประมาณ 1 ใน 3 อยูในประเทศอินเดีย อีก 1 ใน 3 อยูในอัฟริกา ที่เหลืออยูในเอเชีย พบมากในเขตรอนและ
เขตอบอุน (sub tropic) ไดแก ประเทศอินเดีย พมา มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย จีนตอนใต ญี่ปุน และเกาหลี 

ในประเทศไทยพบผูปวยโรคเทาชางชนิด Brugia malayi   ในบริเวณรอบปาพรุ (Forest Swamp) 
บางพื้นที่ของสุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และนราธิวาส โรคเทาชางชนิด Wuchereria 
bancrofti  สายพันธุเขตชนบท พบในบริเวณปาช้ืนที่มีตนไผ ชายแดนไทยพมา จังหวัดแมฮองสอน ตาก 
กาญจนบุรี และพบ Wuchereria bancrofti  สายพันธุเขตเมืองในแรงงานชาวพมา ที่มาจากเมืองมะละแหมง 
ปะอัน ทะวาย และรางกุง มียุง Culex quinquefasciatus  ที่เพาะพันธุในแหลงน้ําเสียในชุมชนเขตเมืองเปน
พาหะนําโรค  

จากรายงานขององคการอนามัยโลก ป พ.ศ. 2538 กลาววา โรคเทาชางเปนสาเหตุนําอันดับ 2 ใน
การทําใหเกิดความพิการชนิดถาวร โดยสาเหตุเกิดจากพยาธิตัวกลมที่เขาไปอาศัยในตอมน้ําเหลืองและทํา
ใหเกิดการอักเสบในระบบทางเดินน้ําเหลือง สงผลใหผูปวยตองทรมานจากไขเรื้อรังอันเนื่องมาจากการ
อักเสบและการบวมโตของอวัยวะตาง ๆ ไดแก แขนหรือขาบวมโตเมื่อผูปวยติดเชื้อชนิด Brugia malayi       
ที่สวนใหญพบมากทางภาคใตของประเทศไทย และชนิดที่ทําใหอวัยวะเพศบวมโตเมื่อติดเชื้อชนิด 
Wuchereria bancrofti  ซึ่งมักพบตามชายแดนไทย-พมา   เช้ือจะอยูในรางกายคนได  4  -  6  ป   และออกลูก
ออกหลาน(Microfilaria) เปนจํานวนมากเขากระแสเลือด ยุงกัดคนที่มีเช้ือก็จะรับเชื้อไป และเมื่อไปกัดคน
อื่นก็จะปลอยเช้ือสูคนอื่นได  
ขอมูลจากระบบรายงานของสํานักระบาดวิทยา 

สถานการณโรคเทาชางในป พ.ศ. 2547 มีรายงานผูปวย 7 ราย เปนสัญชาติพมา 6 ราย ไมมี
ผูเสียชีวิต พบที่จังหวัดสมุทรสงคราม 3 ราย  สมุทรสาคร  อุตรดิตถ  สุพรรณบุรี และเชียงใหม  จังหวัดละ 
1 ราย (รูปที่ 1)โดยเมื่อเปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง 10 ป   ต้ังแต ป พ.ศ. 2537 เปนตนมา พบวา  แนวโนม
ของโรคนี้สูงสุดในป พ.ศ. 2537 คือ จํานวน 22 ราย (0.037 ตอประชากรแสนคน) จากนั้นแนวโนมลดลง
อยางมากในป พ.ศ. 2539 เหลือเพียง 1 - 2 รายตอปมาตลอด บางปไมมีรายงานผูปวยเลย จนกระทั่งป พ.ศ. 
2547 อัตราปวยเพิ่มมากขึ้นอยูที่ 0.01 ตอประชากรแสนคน (รูปที่ 2) 
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ขอมูลท่ีเก็บโดยกลุมโรคเทาชาง สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง1 
 ปจจุบันผูปวยโรคเทาชางขึ้นทะเบียน (สะสม) ปงบประมาณ  2547  ณ เดือนกันยายน  มีจํานวน
ทั้งสิ้น 271 ราย อัตราความชุกผูปวยที่พบหนอนพยาธิฯ(Microfilaria)ในโลหิต  0.25  ตอประชากรแสนคน  
อัตราความชุกผูปวยอวัยวะบวมโต 0.01 ตอประชากรแสนคน  สวนอัตราความชุกของโรคเทาชาง 0.43  ตอ
ประชากรแสนคน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 24.0 เมื่อดูแนวโนมของอัตราปวย ต้ังแตป พ.ศ. 2535 พบวา 
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องทุกป จากอัตราปวยที่ 11.16 ตอประชากรแสนคนจนในป 2539 อัตราปวย
เหลือเพียง 3.27 ตอประชากรแสนคน จนกระทั่งในป พ.ศ. 2542 อัตราปวยเริ่มต่ํากวา 1 ตอประชากรแสนคน 
และหลังจากนั้นอัตราปวยก็ไมเกิน 1 ตอประชากรแสนคน  

พ้ืนที่ที่ยังเปนแหลงแพรโรคเหลืออยูเพียง 193 หมูบาน ใน 8 จังหวัด คือ จังหวัดแมฮองสอน ตาก 
ลําพูน กาญจนบุรี ราชบุรี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส 

สวนในแรงงานตางดาว(พมา) มีผูปวยโรคเทาชางขึ้นทะเบียน (สะสม) จํานวน 572 ราย (รูปที่ 3) 
พบอยูในจังหวัด กาญจนบุรี ตาก แมฮองสอน และพังงา พบผูปวยมากที่สุดในจังหวัด ตาก จํานวน 538 ราย 
วิจารณ 

ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยาและกลุมโรคเทาชางยังไมสอดคลอง โดยขอมูลของสํานักระบาด
วิทยามีแนวโนมมากขึ้น ซึ่งอาจจะแสดงถึงการระบาดเปนกลุม (cluster) เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีแรงงานชาว
พมามาก ในขณะที่ขอมูลจากกลุมโรคเทาชางบอกแนวโนมลดลง เมื่อพิจารณาจํานวนผูปวยในแตละปของ
สํานักระบาดวิทยาพบวามีนอยมาก ทําใหการนําขอมูลไปใชเปรียบเทียบทําไดยาก และอาจแปลผลผิดได 
ดังนั้นขอมูลจากกลุมโรคเทาชางนาจะบอกขนาดของปญหาและขอมูลการกระจายของโรค  เพศ อายุ 
สถานที่ไดชัดเจนกวา และนาจะเหมาะสมในการใชวางแผนเพื่อแกปญหาตอไปมากกวา ดังนั้นผูที่จะใช
ขอมูลโรคเทาชางจากสํานักระบาดวิทยา ควรรูขอจํากัดนี้กอนที่จะนําไปอางอิงตอไป 

ถึงแมวาแนวโนมของโรคเทาชางจะลดลง แตจากการที่โรคนี้ยังพบมากในประเทศเพื่อนบานที่
ติดกับประเทศไทย และนโยบายผอนผันการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวทําใหมีการเดินทางเขามาทํางาน
ในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้นโอกาสที่จะกวาดลางโรคนี้ใหหมดจากประเทศไทยจะมีความเปนไปไดยาก 
เราจึงตองมีการเฝาระวังอยางใกลชิดเพื่อไมใหโรคนี้แพรกระจายในกลุมคนไทยอีกดวย  
เอกสารอางอิง 

1. สรุปสถานการณโรคเทาชาง 2547, กลุมโรคเทาชาง สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง. เอกสาร
อัดสําเนา 

 
ผูเรียบเรียง: นายแพทยจิรภัทร  กัลยาณพจนพร 
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Fig. 3   Number of Filarial Cases among Migrant Worker (Myanma), 
Fiscal year 2001-2004  
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Fig. 2  Reported Cases of Filariasis per 100,000 Population,
by Year, Thailand, 1994 - 2004.
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Fig. 1   Reported Cases of Filariasis  per 100,000 Pop.  
  by Province, Thailand, 2004. 
 

 
 

Number 
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Number of  
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Number of Cases 

1. Samut Songkhram 3 

2. Samut Sakhon 1 

3. Uttaradit 1 

4. Suphan Buri 1 

5. Chiang Mai 1 

 

0 (71)
1 (4)
3 (1)




