
เช้ือโรคในแหล่งน้ําธรรมชาติ  
 

 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง  
จากนักศึกษาเภสชัศาสตรช์ัน้ปีท่ี 3 เพ่ือประกอบการเรียนวิชาเภสชัจลุชีววิทยา 

ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปจัจุบนัความนิยมของสถานทีท่อ่งเทีย่วคลายรอ้นมมีากมาย ไมว่่าจะเป็น แหลง่น้ําตามธรรมชาต ิ
ทะเล น้ําตก แกง่ รวมถงึ สวนน้ําทีส่รา้งขึน้มา ซึง่ทุกวนัน้ีประเทศไทยมสีวนน้ําเปิดใหบ้รกิารเป็นจาํนวนมาก 
เมือ่พดูถงึการทอ่งเทีย่วตามแหลง่น้ํา ผูค้นจะนึกถงึแต ่ความสนุกสนาน ความเยน็สบาย และความสดชืน่ 
แต่จะมสีกักีค่นทีน่ึกถงึความสะอาด และปลอดภยัของตนเอง โดยทัว่ไปสวนน้ําในแตล่ะแหง่มรีะบบฆา่เชือ้ที่
ไดม้าตรฐาน คอืระบบคลอลนี ระบบเกลอื และระบบโอโซน แต่สาํหรบัการทอ่งเทีย่วตามแหลง่น้ําธรรมชาต ิ
รวมถงึสวนน้ําทีไ่มม่รีะบบรกัษาความสะอาดทีไ่ดม้าตรฐาน หรอืแมก้ระทัง่สวนน้ําทีม่ผีูค้นไปใชบ้รกิารเป็น
จาํนวนมาก อาจเป็นแหลง่สะสมเชือ้โรคทีเ่ราไมค่าดคดิ ทาํใหต้ดิเชือ้ก่อโรคตา่งๆไดห้ลงัจากการเล่นน้ํา 
รายงานการตดิเชือ้จากสวนน้ําสว่นมากพบในต่างประเทศสว่นในประเทศไทยมรีายงานน้อย หน่ึงในเชือ้ทีต่ดิ
จากสวนน้ําเหลา่นัน้คอื Naegleria fowleri ทีม่อีนัตรายถงึชวีติ ดงันัน้เราควรมาทาํความรูจ้กักบัเชือ้และ
อาการต่างๆ ทีเ่ราอาจไดร้บัจากเชือ้ในแหลง่น้ํา เพือ่ใหรู้เ้ทา่ทนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ 
 ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้โรคจากแหลง่น้ําธรรมชาตหิรอืในสวนน้ําทีไ่มม่รีะบบรกัษาความสะอาดที่
ไดม้าตรฐาน สามารถจาํแนกอาการเป็นกลุ่ม ไดด้งัน้ี 

1. กลุม่อาการระบบทางเดินอาหาร ไดแ้ก ่
 1.1 อาการทอ้งรว่ง ถ่ายเป็นน้ํา มไีข ้อาจตดิเชือ้แบคทเีรยี Salmonella spp. ถา้มอีาการปวดทอ้ง
เกรง็รว่มดว้ยอาจเกดิจากการตดิเชือ้ปรสติ Cryptosporidium spp. 
 1.2 อาการทอ้งรว่ง ถ่ายเป็นมกูเลอืด มไีข ้อาจตดิเชือ้แบคทเีรยี Shigella spp. 
 1.3 อาการทอ้งรว่งคลา้ยน้ําซาวขา้ว อาจตดิเชือ้ Escherichia coli 
 1.4 อาการทอ้งรว่ง คลืน่ไส ้อาเจยีน มนึงง ออ่นเพลยี อาจตดิเชือ้ไวรสั เชน่ Norovirus 
การรกัษาเบือ้งตน้: อาการสว่นใหญ่สามารถหายไดเ้อง แต่ในกรณทีีม่อีาการเสยีน้ําหรอือ่อนเพลยี ควรดืม่
น้ําเกลอืแรท่ดแทน หรอืถา้มอีาการรนุแรงอาจใหย้าปฏชิวีนะรว่มดว้ย 

2. กลุม่อาการติดเช้ือทางผิวหนัง 
 2.1 ผวิหนงัเป็นตุม่สเีน้ือ ไมค่นัและไมเ่จบ็ ขนาดประมาณ 2-5 มลิลเิมตร ตรงกลางอาจมจีดุบุ๋ม
คลา้ยสะดอื อาจตดิเชือ้ หดูขา้วสกุ (Molluscum contagiosum) 
การรกัษาเบือ้งตน้: สามารถหายไดเ้อง หรอืใชย้าทีม่สีว่นผสมของ salicylic acid หรอืยาทีก่ระตุน้ภมูคิุม้กนั
ของรา่งกาย เชน่ ยา imiquimod ในกรณทีีต่อ้งการใหผ้ลการรกัษาดขีึน้ 



 2.2 อาการคนัเป็นจุดๆบนผวิหนงั มผีืน่แดงซึง่จะรนุแรงบรเิวณใตร้ม่ผา้หรอือาจมอีาการตดิเชือ้
บรเิวณหสูว่นกลางรว่มดว้ย อาจตดิเชือ้ Pseudomonas aeruginosa 
การรกัษาเบือ้งตน้: สามารถหายไดเ้อง หรอือาจใชย้าปฏชิวีนะในกรณตีดิเชือ้ทีห่สูว่นกลาง 
 2.3 ตาแดงเฉียบพลนัอาจเป็นตาแดงขา้งใดขา้งหนึ่งกอ่น น้ําตาไหล เยือ่บตุาบวม ต่อมน้ําเหลอืง
หน้าหโูต เคอืงตาเลก็น้อย มไีข ้ มองแสงจะปวดตา อาจตดิเชือ้ adenovirus 
การรกัษาเบือ้งตน้: ประคบเยน็ หลกีเลีย่งการสมัผสัผูอ้ื่นและขยีต้า  กรณใีชย้ายาปฏชิวีนะไมค่วรใชย้าทีม่ี
สว่นผสม steroid เพราะจะทาํใหแ้ผลหายชา้ 
 2.4 โรคฉี่หนู ระยะแรกมไีขส้งู ระยะทีส่องเกดิอาการปวดหวัอยา่งรนุแรง คอเคลด็ มตุี่มทีผ่วิหนงั 
กลา้มเนื้อและตา อาจตดิเชือ้ Leptospira interrogans ซึง่พบมากตามแหลง่น้ําธรรมชาตหิรอืหลงัจาก
อุทกภยั 

3. โรคจากการติดเช้ือท่ีระบบทางเดินหายใจ มไีขส้งู หนาวสัน่ ปสัสาวะเป็นเลอืด อาจตดิเชือ้ตระกลู 
Legionella sp. 

4. โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรสั Hepatitis A มอีาการไขส้งู ปวดหวัมาก ปวดเมือ่ยกลา้มเน้ือ คลืน่ไส้
อาเจยีน อ่อนเพลยี ปสัสาวะเป็นสเีขม้ ตวัเหลอืงตาเหลอืง เกดิขึน้อยา่งเฉียบพลนั 

สว่น N. fowleri เป็น โปรโตซวัจาํพวกอะมบีา ซึง่อาศยัอยูต่ามแหลง่น้ําธรรมชาตแิละแหล่งน้ําอุ่นที่
มนุษยส์รา้งขึน้ มวีงจรชพีดว้ยกนัทัง้หมด 3 ระยะ ไดแ้ก ่ระยะ Cysts ระยะ trophozoite และระยะ flagellate 

ระยะที ่N. fowleri สามารถเขา้สูร่า่งกายมนุษยค์อืระยะ trophozoite และ flagellate โดยการตดิเชือ้
เกดิจากน้ําทีป่นเป้ือนเชือ้ เขา้ทางจมกูทาํใหเ้ชือ้เขา้สูร่า่งกาย เชน่ การสาํลกั โดยเชือ้สามารถเคลือ่นทีไ่ปยงั
ระบบประสาท ทาํใหเ้กดิโรคเยือ่หุม้สมองอกัเสบแบบ primary amebic meningoencephalitis (PAM) ซึง่
เป็นโรคทางระบบประสาทสว่นกลางได ้โดยอาการจะแบง่เป็น  2 ระยะ คอื 

 ระยะที ่1: อาการจะเริม่ใน 1-9 วนัหลงัการตดิเชือ้ ปวดหวั มไีข ้มนึหวั และอาเจยีน  
 ระยะที ่2: เกดิอาการโคมา่ เหน็ภาพหลอน คอแขง็ ไมรู่ส้กึตวั ชกั มกัเสยีชวีติภายใน 1-18 วนัหลงั

ตดิเชือ้ เน่ืองจากเชือ้เขา้สูร่ะบบประสาทสว่นกลาง โดย N. fowleri จะกนิเน้ือสมองทาํใหก้ารทาํงานในระบบ
ประสาทสว่นกลางไมท่าํงาน  

ระยะแรกของโรคนี้มอีาการคลา้ยไขห้วดัธรรมดา แตอ่าการเกดิขึน้อยา่งเฉียบพลนัและรนุแรง ทาํให้
รกัษาไมท่นัการ  จงึมอีตัราการเสยีชวีติสงูโดยพบวา่ผูร้อดชวีติจากการตดิเชือ้นี้เพยีง 3 ใน 133 คน ซึง่การ
รกัษานัน้ยงัไมแ่น่ชดั มกัใหย้าชือ่ Miltefosine รว่มกบัยาอื่น เป็นเวลา 28 วนั 

ยา Miltefosine นัน้เดมิเป็นยารกัษามะเรง็เตา้นมและโรคลชิมาเนีย ซึง่จากการทดลองพบวา่ ยาตวั
นี้มฤีทธิต์า้น protozoa ตระกลู Balamuthia  Acanthamoeba และ N. fowleri 

ถงึแมว้า่ N. fowleri สามารถกอ่โรครุนแรง แต่โอกาสตดิเชือ้มน้ีอย เนื่องจากเชือ้ไมท่นตอ่น้ํายาฆา่
เชือ้ เชน่ คลอรนีตามสระวา่ยน้ํา และ โมโนคลอรามนี ทาํใหม้คีวามเสีย่งน้อยทีจ่ะตดิเชือ้ชนดินี้จงึไมเ่ป็นที่



น่าวติกกงัวลมากนกั แต่หากมอีาการตามความขา้งตน้หลงัจากการเลน่น้ําแลว้ ควรรบีไปพบแพทยท์นัทเีพือ่
รบัการวนิจิฉยัและรกัษาไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี

การป้องกนัสาํหรบัผูท้ ีล่งเลน่น้ําไมค่วรกลนืหรอืหายใจใหน้ํ้าเขา้ทางจมกูและปาก กอ่นลงสระควร
ลา้งตวัใหส้ะอาด และไมป่ลอ่ยสารคดัหลัง่ เชน่ น้ํามกู น้ําลาย ลงสระ ซึง่เป็นขอ้ปฏบิตัเิบือ้งตน้เพือ่ลดโอกาส
ตดิเชือ้และการแพรก่ระจายเชือ้ เพือ่สขุอนามยัทีด่ ี 
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