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 จากทมีกีารเผยแพร่ขอ้มลูเกยีวกบัผูป่้วยโรคฮสิโตพลาสโมซสิ (Histoplasmosis) ในสอืต่าง ๆ เมอื

ต้นเดอืนตุลาคม  ทผี่านมา ในบทความเผยแพร่ความรูสู้่ประชาชนในฉบบันี เราจะมาทําความรูจ้กักบั

โรคดงักล่าวเพอืเป็นขอ้มลูในการป้องกนัตวัเองต่อไป  

 โรคฮิสโตพลาสโมซิส (Histoplasmosis)  มีสาเหตุมาจากการติดเชือราชนิดหนึงทีเรียกว่า 

Histoplasma capsulatum โดยเชือราชนิดนีพบได้ทวัไปในสิงแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิงบนพืนดินที

ปนเปือนมลูนกและค้างคาวในบรเิวณโพรงต้นไม ้ใต้ต้นไมใ้หญ่หรอืในถํา เชอืราก่อโรคชนิดนีจะมรีูปร่าง  

ลกัษณะ (dimorphic fungi) โดยในธรรมชาตจิะอยู่เป็นสายราทสีามารถสรา้งสปอรไ์ดแ้ละเมอืเราหายใจเอา

สปอรข์องเชอืเขา้ไปในปอดหรอืมกีารตดิเชอืในร่างกายเชอืดงักล่าวจะมลีกัษณะเป็นยสีต์ โรคนีพบการตดิ

เชอืไดท้งัในคนปกตแิละผูท้มีภีูมคิุม้กนับกพรอ่ง โดยเฉพาะอย่างยงิผู้ทมีปีระวตัเิดนิป่าหรอืไปเทยีวในถําทมีี

มูลนกหรอืมลูค้างคาวปรมิาณมากโดยไม่ไดใ้ส่อุปกรณ์ป้องกนัเช่น หน้ากากอนามยั พนืทรีะบาดของโรคนี

อยู่ในแถบทวปีอเมรกิา แอฟรกิา และในบางพนืทขีองทวปีเอเชยี ในขณะทปีระเทศไทยพบความชุกอยู่ท ี 

รอ้ยละ . -  โดยมกัพบการระบาดเป็นหยอ่ม ๆ ในบางพนืทแีถบภาคตะวนัตกและภาคใตข้องประเทศ 

การติดต่อ 

 ผู้ป่วยได้รบัเชอืจากการหายใจเอาสปอร์ของเชอืในดนิทปีนเปือนมลูนกและค้างคาวเขา้ไป ปัจจุบนั

ยงัไมพ่บการตดิต่อของโรคจากคนสู่คนหรอืสตัวส์ู่คน 

กลุ่มเสียงต่อการติดเชือ 

 ผู้ทเีขา้ไปยงัแหล่งทมีกีารระบาดหรอืมคีวามชุกของโรคสูงรวมถงึการทํากจิกรรมทเีสยีงต่อการรบั

เชอืเช่นการทํากิจกรรมหรอืสมัผสัสงิแวดล้อมหรอืพนืดนิทมีกีารปนเปือนมูลนกหรอืค้างคาวปรมิาณมาก 

นอกจากนีกลุ่มเสยีงต่อการรบัเชอืยงัรวมไปถงึเกษตรกร ผูท้ําหน้าทกีําจดัศตัรพูชื ผู้ดูแลสตัวเ์ลยีง คนงาน

ก่อสรา้งหรอืรอืถอนตกึ คนสวน นักสํารวจหรอืท่องเทยีวในถํา เป็นตน้  

 ในขณะทกีลุ่มเสยีงทมีโีอกาสเกิดอาการรุนแรงภายหลงัการติดเชอืได้แก่ ผู้ทมีภีูมคิุ ้มกนับกพร่อง 

ผู้ป่วยทตีดิเชอื human immunodeficiency virus (HIV)  ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยได้รบัยากดภูมคิุ้มกนั เดก็แรก

เกดิและผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

 



อาการทีพบ 

 ภายหลงัการสดูดมเอาสปอรข์องเชอืเขา้ไป เชอืจะมรีะยะฟักตวัประมาณ -  วนั ผูท้ไีดร้บัเชอืส่วน

ใหญ่ทมีกัไม่แสดงอาการป่วย แต่ในบางราย (ประมาณรอ้ยละ ) มกัแสดงอาการและอาการต่าง ๆ สามารถ

หายได้เองภายใน -  สปัดาห์หรอื  เดอืน ผูป่้วยอาจมกีารตดิเชอืทปีอด การตดิเชอืทผีวิหนัง หรอืการตดิ

เชอืแบบแพรก่ระจาย (disseminated histoplasmosis) 

 ความรุนแรงของโรคขนึกบัปรมิาณของเชอืทไีด้รบัและระดบัภูมคิุ้มกนัของผู้ป่วย อาการทพีบบ่อย

ได้แก่มไีข ้ปวดศรีษะ ไอแหง้ อ่อนเพลยี หนาวสนั เจบ็หน้าอก ปวดเมอืยกลา้มเนือ ในผูป่้วยบางรายอาจมี

ผนืหรอืปวดขอ้ นอกจากนีในผู้ทมีภีาวะโรคปอดอยู่แลว้เช่นโรคถุงลมโป่งพองอาจมคีวามเสยีงต่อการตดิเชอื

เรอืรงัรวมถงึอาการรุนแรงได ้

 ในผู้ป่วยทตีดิเชอืเรอืรงัจะมอีาการไอเป็นเลอืด  นําหนักลด ซงึอาการส่วนใหญ่จะคล้ายกบัการตดิ

เชอืวณัโรคปอด นอกจากนีในผู้ทีรบัเชอืปรมิาณมากหรอืผู้ทมีภีูมคิุ ้มกนับกพร่องอาจมอีาการรุนแรงได้

โดยเฉพาะอย่างยงิเมอืมกีารตดิเชอืแบบเรอืรงัทปีอดจะพบอาการปอดอกัเสบตดิเชอืรุนแรงทนํีาไปสู่กลุ่ม

อาการหายใจลําบากเฉียบพลนั หรอื Acute respiratory distress syndrome (ARDS) รวมถงึมคีวามเสยีงที

จะมกีารแพร่ของเชอืจากปอดไปยงัอวยัวะอนื ๆ ในร่างกาย (disseminated histoplasmosis) เช่นสมองหรอื

ไขสนัหลงั โดยผูป่้วยในกลุ่มนีจะมอีาการไขเ้รอืรงั นําหนกัลด ตบั มา้ม และต่อมนําเหลอืงโต นอกจากนีอาจ

พบแผลเปือยภายในปาก ลําคอ กระเพาะอาหาร ลําไส้และผวิหนัง รวมถงึภาวะเมด็เลอืดแดง เมด็เลอืดขาว 

และเกล็ดเลอืดตํา  นอกจากนีอาจพบภาวะแทรกซ้อนได้แก่ ต่อมหมวกไตทํางานไม่เต็มท ีเยอืหุ้มสมอง

อกัเสบ เยอืหุม้หวัใจอกัเสบ ซงึในรายทมีอีาการรนุแรงอาจมคีวามเสยีงต่อการเสยีชวีติได ้

การวินิจฉัย 

 แพทยอ์าศยัการซกัประวตักิารไปพนืทหีรอืดําเนินกจิกรรมเสยีงต่อการรบัเชอื การตรวจรา่งกายและ

อาการทางคลนิิกของผู้ป่วย รวมถงึการตรวจทางห้องปฏบิตักิารเพอืยนืยนัการวนิิจฉัยโรคได้แก่ การยอ้ม

จากสงิส่งตรวจเช่นจากผวิหนัง ต่อมนําเหลอืงหรอืไขกระดูก การเพาะเชอื การตรวจทางพยาธวิทิยาและการ

ตรวจทางภมูคิุม้กนัวทิยารวมถงึการตรวจหาสารพนัธุกรรมของเชอื  

 



 
ภาพแสดงลกัษณะของเชอื Histoplasma capsulatum เมอืดูใต้กลอ้งจลุทรรศน์  

(ทมีา: https://phil.cdc.gov//PHIL_Images/15364/15364_lores.jpg) 

การรกัษา 

 ปัจจุบนัยงัไม่มวีคัซนีป้องกนัโรคดงักล่าว ในผู้ป่วยทมีภีูมคิุ ้มกนัปกติการติดเชอืเฉียบพลนัทีปอด

สามารถหายได้เองโดยไม่ต้องใชย้ารกัษา  ในขณะทกีลุ่มทตี้องใชย้ารกัษาจะใชย้าต้านเชอืราเป็นหลกัไดแ้ก่ 

amphotericin B และ itraconazole โดยขนาดและระยะเวลาการใหย้าจะขนึกบัความรุนแรงและลกัษณะทาง

คลนิิกของโรค นอกจากนีในผู้ป่วยบางรายอาจมกีารผ่าตดัในกรณีทมีภีาวะอุดตนัหรอืการกดเบยีดอวยัวะ

ขา้งเคยีง  

การป้องกนั 

 . หลกีเลยีงการเดนิทางไปในพนืทเีสยีงต่อการได้รบัเชอืหรอืมคีวามชุกของโรคสูง ถ้าจําเป็นต้อง

เดนิทางไปควรใส่หน้ากากอนามยั สวมถุงมอืหรอือุปกรณ์ป้องกนัและลา้งมอืใหส้ะอาดสมาํเสมอ 

 . บุคคลทีเสยีงต่อการติดเชอืได้ง่ายเช่นผู้ทมีภีูมิคุ้มกันบกพร่องหรอืได้รบัยากดภูมคิุ ้มกันควร

หลกีเลยีงการทาํกจิกรรมทเีสยีงต่อการรบัเชอืเช่น การขุดดนิหรอืตดัต้นไมใ้นบรเิวณทพีบมลูนกหรอืคา้งคาว 

การทําความสะอาดสุ่มหรอืเลา้ไก่ การเดนิทางไปท่องเทยีวหรอืสาํรวจถําในบรเิวณทมีมีลูนกหรอืคา้งคาวสงู

การทาํความสะอาดหรอืปรบัปรุงตกึทไีมไ่ดใ้ช้งานเป็นเวลานาน เป็นตน้  

 . เมอืต้องทํางานในพนืททีมีมีูลนกหรอืมูลค้างคาวมาก ควรรดนําบรเิวณนันให้ชุ่มเพอืลดการฟุ้ง

กระจายของละอองมูลสตัว์หรอืดนิทอีาจปนเปือนสปอร์ของเชอืและควรสวมอุปกรณ์ป้องกนัเช่นหน้ากาก

อนามยั ถุงมอื ก่อนการทาํงานทุกครงั 

 . ควรสงัเกตอาการหรอืความผดิปกตขิองตนเองภายหลงัจากการไปเทยีวป่าหรอืถํารวมถงึไปใน

พนืททีมีมีลูนกหรอืคา้งคาวปรมิาณมาก ถา้พบอาการผดิปกตหิรอืไมส่บายควรรบีพบแพทยท์นัท ี
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