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อันตรายของ Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica หรือเชือ้ บิดชนิด
มีตั ว เป็ น ปรสิต ที่มี เ ซลล์ เ ดีย วจ ำพวกอะมี บ ำ
อำศัยในลำไส้ใหญ่ เชือ้ ในระยะ trophozoite จะมี
รูปร่ำงไม่แน่ นอน เชื้อประกอบด้วยนิวเคลียส 1
อัน ซึง่ มี karyosome ขนำดเล็กอยู่ตรงกลำง และ
ที่ ข อบในของเยื่ อ หุ้ ม นิ ว เคลี ย สประกอบด้ ว ย
chromatin granule ซึ่งมีขนำดเล็กและเรีย ง
ตัวอย่ำงสม่ ำเสมอ ส่วนเชื้อระยะ cyst มีรูปร่ำง
กลม ภำยในเซลล์มนี ิวเคลียส 1-4 อัน

คนที่มีเชื้อบิดมีตวั ในร่ำงกำยแต่ เชื้อไม่
ทำอันตรำยต่อผนังลำไส้ จะมีชวี ติ ปกติเหมือนกับ
คนทัวไป
่ กินอำหำรและถ่ำยอุจจำระเป็ นปกติ แต่
ในอุจจำระของคนเหล่ำนี้จะมีซสิ ต์ของเชือ้ บิดมีตวั
ออกมำด้วยและสำมำรถกระจำยไปสู่คนอื่นได้ แต่
ในคนทีเ่ ชื้อบิดมีตวั ลุกลำม ไชเข้ำ ผนังลำไส้จะทำ
ให้เกิดแผลทีล่ ำไส้และเกิดกำรอักเสบเฉียบพลันที่
ลำไส้ใหญ่ทำให้มอี ำกำรถ่ำยเหลว และปวดท้อง
รุนแรง ร่วมกับอำกำรปวดเบ่ง อำกำรถ่ำยเหลวจะ
เริม่ จำกถ่ำยเหลวเป็ นน้ ำ ต่อมำอุจจำระมีลกั ษณะ
เป็ นมูกเลือด อุจจำระมีกลิ่นเหม็น เหมือนหัวกุ้ง
เน่ ำ ในผู้ป่วยบำงรำยที่มีกำรอักเสบรุนแรงแบบ
เนื้อตำย ซึ่งพบมำกในเด็ก คนที่ขำดอำหำร ใน
ผูส้ งู อำยุ ผูป้ ่วยจะมีอำกำร ปวดท้องรุนแรง ไข้สูง
ถ่ ำ ยอุ จจำระปนเลือดมำกกว่ ำ 20 ครัง้ ใน 1 วัน
และทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยที่เชื้อบิดมีตัว
ลุกลำมจำก ลำไส้เข้ำสู่กระแสเลือด จะไปเกิดฝี ท่ี
อวัยวะต่ำงๆ ทีพ่ บบ่อยที่สุดคือฝี บดิ อะมีบคิ ที่ตบั
ผู้ป่วยจะมีอำกำรไข้ ปวดท้องโดยเฉพำะซีกขวำ
บน ตับโต มีอำกำรดีซ่ำน และอำจพบว่ำมีมำ้ มโต

แหล่งทีพ
่ บ Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica พบมำกใน
ประเทศเขตร้อนโดยเฉพำะประเทศกำลังพัฒนำ ที่
มีระบบสุขำภิบำลไม่ดเี พียงพอ ประชำชนยังต้อง
บริโภคน้ำ และอำหำรทีไ่ ม่สะอำด
การเข้าสูร่ า่ งกาย
เมื่อคนรับประทำนอำหำรหรือดื่มน้ ำที่มี
เชือ้ ระยะ cyst เชือ้ จะออกจำก cyst ทีล่ ำไส้เล็ก
ส่ว นต้น แล้วเจริญเติบ โตและอำศัย ที่ลำไส้ใ หญ่
และมีกำรสืบพันธุ์แบบแบ่งตัวเป็ นสองเซลล์ เชื้อ
ระยะ trophozoite ทีอ่ อกมำกับอุจจำระจะตำยไป
แต่ ใ นอุ จ จำระ ที่มีเ ชื้อ ระยะ trophozoite จะ
เปลีย่ นเป็ นระยะ cyst ซึง่ เป็ นระยะติดต่อซิสต์ของ
เชื้อบิดมีตวั ออกมำพร้อมกับอุจจำระของคนที่ติด
เชือ้ บิดมีตวั เมื่อคนนัน้ ไม่ถ่ำยอุจจำระลงในส้วมที่
ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอำจถ่ำยอุจจำระตำมพุ่มไม้ ลง
แม่น้ ำลำคลองหรือ ลงในส้วมที่ไ ม่มีถัง เก็บอย่ำ ง
ถู ก ต้อ ง อุ จ จำระจะถู ก ชะโดยน้ ำ ฝน หรือ น้ ำ ใน
แม่ น้ ำ ท ำให้ซิส ต์ แ พร่ ก ระจำยไปตำมแม่ น้ ำ ล ำ
คลอง หรือแหล่งน้ำต่ำงๆ ทีอ่ ยู่ตำมธรรมชำติ
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วิธป
ี อ
้ งกัน
 ล้ำงมือทุกครัง้ โดยเฉพำะก่อน
รับประทำนอำหำรและหลังเข้ำห้องน้ำ
 ล้ำง ผัก ผลไม้ ให้สะอำดก่อนบริโภค
 รักษำควำมสะอำดในทุกขัน้ ตอนของกำร
ปรุงอำหำร
 น้ำดื่ม น้ำใช้ ต้องสะอำด อำหำรต้องปรุง
สุกทัวถึ
่ ง
 ระมัดระวัง เรื่องอำหำรและน้ำดืม่ เป็ น
พิเศษ เมื่อไปยังถิน่ ทีย่ งั ขำดสุขอนำมัย
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 มีสว่ นร่วมในชุมชน ในกำรช่วยกันรักษำ
สุขอนำมัยชุมชน และถ่ำยอุจจำระใน
ส้วมเสมอ
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