4.10 อะมีบา
อะมีบา (Amoeba) มาจากคําวา amoibe ในภาษากรีกแปลวา การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมี
รูปรางเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อะมีบาเปนสัตวเซลลเดียวประเภทโปรโตซัว มีลักษณะเฉพาะคือการ
ใชสวนของไซโตพลาสซึม (cytoplasm) เปนอวัยวะที่ชว ยในการเคลือ่ นไหวนิยมเรียกวา ขาเทียม
(pseudopodia) อะมีบาสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยการแบงตัวจากหนึ่งเปนสอง
อะมีบาชนิดทีก่ อใหเกิดโรคในคนได เปนอะมีบาที่อาศัยเปนอิสระ ในธรรมชาติตามแหลง
น้ํา ดิน โคลนเลน มีดวยกัน 2 สายพันธุ ไดแก สายพันธุเนจีเรีย ฟาวเลอรี่ (Naegleria fowleri) และ
สายพันธุอะคันธามีบา (Acanthamoeba)
สายพันธุเนจีเรีย ฟาวเลอรี่ (Naegleria fowleri)
พบครั้งแรกใน ค.ศ. 1965 แตมีรายงานวาพบในประเทศไทยเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2526
โดย Fowler และ Carter พบไดในเขตรอนหรือเขตอบอุนเกือบทัว่ โลก ไดแก ทวีปอเมริกาเหนือ
อเมริกาใต ออสเตรเลีย ยุโรป เอเชียและแอฟริกาใต ในประเทศไทย มีการสํารวจจาก แหลงน้ําใน
หลายจังหวัด ไดแก นครราชสีมา สุรินทร อุบลราชธานีและศรีสะเกษ และจากแหลงน้ําขังในเขต
อุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานี และสมุทรปราการ
สายพันธุนี้มีรปู รางลักษณะ 2 ระยะ แตมี 3 แบบไดแก
Ameboid form , Flagellate และระยะ Cyst

ระยะ trophozoite แบงเปน

Ameboid form มีขนาด 8-30 ไมครอน รูปรางไมแนนอน ขณะเคลื่อนที่มีรูปรางคอนขาง
ยาว คลายหอยทากหรือคลายนิ้วมือ ปลายดานหนาตัวกวางกวาปลายดานทาย ซึ่งจะเรียวเล็กลง และ
มีปุม (knob) ขนาด 2 ไมครอน เรียกวา uroid process
Flagellate มีขนาด 8-20 ไมครอน รูปรางคลายลูกแพร มีแฟลกเจลลัม 2 เสนอยูปลายดาน
กวาง เคลื่อนที่ ไปขางหนาอยางรวดเร็ว ดวยแฟลกเจลลัม หรือหมุนรอบตัวเปนวงกลม
Cyst มีขนาด 7-10 ไมครอน รูปรางกลม หนังหุมหนาเรียบ
เนจีเรีย ฟาวเลอรี่ เปนอะมีบาที่ดํารงชีวิตเปนอิสระ เจริญเติบโตไดดี ที่อุณหภูมิ สูงถึง 45
องศาเซลเซียส พบไดในแหลงน้ําทั่ว ๆ ไป ยกเวนน้ํากรอยหรือทะเล ติดตอสูคนไดโดยการสําลักน้าํ
หรือหายใจเอาฝุน ที่มีเชื้อเขาไปและผาน olfactory nerve ไปยัง สมองแลวแบงตัวเพิ่มขึ้น ทําใหเนื้อ

สมองและเยื่อหุมสมอง เกิดการอักเสบ และถูกทําลาย เนจีเรีย ฟลาวเลอรี่ ทําใหเกิดโรค primary
amebic meningoencephalitis (PAM) มักติดเชื้อในผูที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุนอย และมีประวัตวิ าย
น้ํา กอนเกิดอาการ 2-3 วัน บางรายอาจนานถึง 14 วัน ผูปวย จะมีอาการคัดจมูก เจ็บคอ การไดกลิ่น
เสียไป ตอมาจะมีอาการปวดศรีษะอยางมาก มีไข คลื่นไส อาเจียน คอแข็ง หลังแข็ง ชัก ในวันที่ 4
หรือวันที่ 5 ผูปวยเริ่มไมรูสกึ ตัว และถึงแกกรรม ภายใน 1-2 วันถัดมา ผูปวยมักจะเสียชีวิตทุกราย
การวินจิ ฉัยจะใชวิธีการตรวจน้ําไขสันหลัง โดยใชกลองจุลทรรศน ในขนาด กําลังขยายสูง
เนื่องจาก PAM มีจะมีการดําเนินของโรคอยางรวดเร็ว ดังนั้นการวินจิ ฉัย และการรักษาโรคอยาง
ถูกตอง และรวดเร็วอาจชวยชีวิต ของผูปวยไดโดยการใหยา amphotericin B และ miconazole เขา
เสนเลือด ดํา และเขาโพรงสมอง
ควรหลีกเลี่ยงการวายน้ํา หรือเลนน้ําในแหลงน้ําขัง หรือน้ําจากโรงงาน อุตสาหกรรม ระวัง
การสําลักน้ํา สระวายน้ําควรกรองน้ําใหสะอาด และตรวจสอบ อยาใหมีรอยแตกราว

Naegleria fowleri ระยะ trophozoite stage

รูปวงจรชีวิตของเนคเกอเรีย ฟาวเลอรี่ ประกอบดวย 3 ระยะ ไดแก อะมีบาโทรโฟซอยต
แฟลกเจลเลต และอะมีบาซิสต

สายพันธุอะคันธามีบา (Acanthamoeba)
พบครั้งแรกใน ค.ศ. 1958 พบไดเกือบทั่วโลก ไดแก ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต แอฟริกา
และออสเตเรีย ในประเทศไทยมีการสํารวจพบจากแหลงน้ําธรรมชาติ ในจังหวัดนครราชสีมา
อะคันธามีบา ที่ทําใหเกิดโรคในคนมี 7 species มีรูปรางลักษณะ 2 ระยะ คือ Trophozoitte
และ Cyst
Trophozoitte มีขนาด 10-60 ไมครอน รูปราง ไมแนนอน มี pseudopod หรือ ขาเทียม
รูปราง คลายหนามยื่นออกมาทั่วตัว เคลื่อนที่ชา
Cyst มีขนาด 10-25 ไมครอน รูปรางคอนขางกลม มีผนังหุม 2 ชั้น ผนังชั้นนอก ไมเรียบ
เปน รอยยน ผนังชั้นในเปนรูปหลายเหลีย่ ม มุมที่ผนังชั้นในสัมผัส กับผนังชั้นนอก จะเปนตําแหนง
รูปเปดของ Cyst ดํารงชีวิตเปนอิสระในน้าํ ดิน โคลนเลน เจริญเติบโต ไดดีที่อณ
ุ หภูมิ 25-35 องศา
เซลเซียส พบไดในแหลงน้ําทั่วไป รวมทั้งน้ํากรอย และน้ําทะเล เขาสูท างรางกาย โดยผานทาง
ผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ ทําใหเกิด โรคที่ผิวหนัง ตาอักเสบ การติดเชื้อที่ไซนัส สวนการติด
เชื้อที่สมอง เชื่อวาเชื้อ มาตามกระแสเลือด มักติดเชื้อในผูที่สูงอายุ ผูปวยที่มภี ูมิตานทานต่ํา สวนใน
ผูที่สุขภาพ แข็งแรงมีอาการติดเชื้อไดนอย ระยะฟกตัวของโรคนี้ ไมแนนอน อาจนานกวา 10 วัน
หรือเรื้อรังนานเปนเดือน การติดเชื้อเปน แบบกึ่งเฉียบพลันหรือเรื้อรัง อาการเริ่มแรก คลายกับ
อาการของไขหวัด มีเจ็บคอ ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน และอาการของ เยื่อหุมสมองอักเสบ ตอมา
อาการคลายโรคฝหรือเนื้องอกในสมองไดแก ชัก สับสน ประสานหลอน มึนงง งวงซึม และถึงแก
กรรม หลังจากเริ่มมีอาการประมาณ 3 สัปดาห
การวินจิ ฉัยทําไดดว ยการตรวจจากน้ําไขสันหลัง หรือการตรวจพยาธิวทิ ยา จากการตัดชิ้น
เนื้อ ไปตรวจ หรือการตรวจหาแอนตี้บอดี้ ในรายที่มกี ารติดเชื้อที่ตา หรืออวัยวะอื่น ๆ ควรรีบให
การรักษา เพื่อปองกันการติดเชื้อที่สมอง ผูที่ใชคอนแทกเลนส ควรทําความสะอาดเลนสดวยน้ํายาที่
สะอาดผาน การฆาเชื้อโรคแลว และไมควร ใสคอนแทกเลนสในขณะวายน้ํา
ถึงแมวาอะมีบาจะไมใชโรคติดตอและโอกาสที่จะติดเชือ้ จนถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนอย แตก็ไม
ควรที่จะประมาท เพราะถาหากไดรับเชื้ออะมีบาแลว โอกาสที่จะรอดมีนอยมาก

Acanthamoeba ระยะ trophozoite stage

รูปวงจรชีวิตของอะคันธามีบา ประกอบดวย 2 ระยะไดแก โทรโฟซอยต และซิสต

N. fowleri in brain section

ลักษณะพิเศษของอะมีบา 2 สกุลนี้จะแบงตัวไดเร็วเมื่อเขาไปอยูในสวนที่มีออกซิเจนมาก
เชน ในโพรงจมูก และสมอง ดังนั้นหากเชือ้ อะมีบา 2 สกุลนี้เขาไปในสวนนีก้ ็จะทําใหเกิดอาการ
เจ็บปวยได แตหากเชื้อเขาสูระบบลําไสหรือกระเพาะอาหารจะไมมีผลตอรางกาย เนื่องจากใน
กระเพาะอาหารมีเอนไซมยอยอาหาร หรืออาจถูกขับออกทางระบบทางเดินอาหารได
วัฏจักรการดํารงชีวิตของตัวอะมีบาตองเจริญเติบโต ดังนั้นเมื่อเชื้ออะมีบาเคลื่อนที่เขาไป
ในสมอง และอยูในสภาวะทีเ่ หมาะสมก็จะมีการแบงตัวเปนทวีคูณ เกาะตัวเปนกอนอยูเบียดบังเนื้อ
สมองสงผลใหเนื้อสมองทีค่ วบคุมการทํางานของรางกายถูกทําลายหรือทํางานผิดปกติ ไมใชเชื้อ
อะมีบากัดกินเนื้อสมองเชนที่มักเขาใจกัน เชื้ออะมีบาไมสามารถติดตอจากผูปวยรายหนึ่งไปสูอีก
รายหนึ่ง และผูที่ลงเลนน้ําในแหลงเดียวกันกับผูปวยจะมีอาการเชนเดียวกันนัน้ ขึ้นอยูกับหลาย
ปจจัย เชน ปริมาณเชื้อที่รับเขาไป สภาพรางกายของผูทไี่ ดรับเชื้อ

คําถามแบบอัตนัย
1. ลักษณะพิเศษของอะมีบา 2 สกุลนี้ คือ จะแบงตัวไดเร็วเมื่อเขาไปอยูใ นสวนที่
มี…………………..มาก เชน……………………………………….
2. หากเชื้อเขาสูระบบลําไสหรือกระเพาะอาหารจะ…………………………………………
เนื่องจาก…………………………………………………………………………………
3. การทําอันตรายตอชีวิตมนุษยของอะมีบาเกิดจาก…………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. อะมีบาเปนโรคติดตอหรือไม…………… เพราะ…..........................................................
………………………….......................................................................................................

