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________________________
โรคลิชมาเนียเปนโรคติดตอระหวางสัตวและคน (zoonosis) Leishman เปนผูรายงานโรค
Visceral Leishmaniasis เปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2477 องคการอนามัยโลก (WHO) ไดจัดโรคนี้เปน 1 ใน 6
ของโรคที่มีความสําคัญในเขตรอน โดยประมาณการวาประชากรกวา 200 ลานคน อยูในเขตที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ
โดยในแตละปมีผูปวย 1.2 ลานคน เสียชีวิตประมาณปละ 1,000 คน (TDR, 1977 อางอิงโดย กอบกาญจน, 2548)
สาเหตุของโรค ไดแก เชื้อโปรโตซัว Leishmania spp. ซึ่งมีทั้งหมดกวา 25 species ในวงจรชีวิตของเชื้อ
จะมี 2 ระยะ ไดแก
1. ระยะ amastigote (Leishmania form) พบในคนและสัตวชนิดตางๆ มีรูปรางกลมรี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 - 3 x 2.5 - 6.5 ไมโครเมตร ไมมี free flagellum มักพบใน vacuole ของเม็ดเลือดขาว
ชนิด macrophage

ที่มา : www.vet.upenn.edu

รูปที่ 1 เชื้อ Leishmania donavani ระยะ amastigote ในกระแสเลือด ของคนและสัตว
2. ระยะ promastigote (Leptomonad form) พบในแมลงพาหะ (vector) รูปรางยาว
ประมาณ 15 - 20 x 1.5 - 3.5 ไมโครเมตร มักพบ kinetoplast อยูดานหนา สวน nucleus มีขนาดใหญอยู
ตรงกลาง
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ที่มา : www.uni-tuebingen.de

รูปที่ 2 เชื้อ Leishmania spp. ระยะ promastigote ในแมลงพาหะ
พาหะนําโรค ไดแก ริ้นฝอยทราย (sandfly) ในสกุลตางๆไดแก Phlebotomus spp. Sergentomyia spp.
หรือ Lutzomyia spp. ใน Family Psychodidae, Subfamily Phlebotomidae ริ้นฝอยทรายมีขนาดเล็กกวา
ยุง ประมาณ 1/3 เทา (ยาว 2 - 5 มม.) มีขนปกคลุม ขายาว มีปก 1 คู แตบินไดไมดี กระโดดไดสูงไมเกิน 1
เมตร วงจรชีวติ ของริ้นฝอยทรายคอนขางสั้นประมาณ 60 วัน หากินหางรังในรัศมีประมาณ 100 – 300
เมตร โดยออกดูดเลือดตอนพลบค่าํ และกลางคืน (nocturnal) มักชอบกัดนอกบาน (outdoor) มากกวาใน
บาน วางไขและอาศัยบนพืน้ ดิน ในทีม่ ืด เย็น และมีความชืน้ ไดแก กองอิฐ กองหิน ไมฟน จอมปลวกเกา
รอยแตกของฝา ตอไมผุ มูลสัตว ในปา ตามพื้นดินทีม่ ีใบไมคลุม ใกลคอกสัตว หรือใกลแหลงอาหาร มี
รายงานพบการกระจายตัวของริ้นฝอยทราย ในพืน้ ทีห่ ลายแหงในประเทศไทย (Apiwathanasorn et al., 1989)

ที่มา : www2.portoalegre.rs.gov.br

รูปที่ 3 ริ้นฝอยทราย (sand fly) พาหะนําโรคลิชมาเนีย
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วงจรชีวิต
ริ้นฝอยทรายเพศเมียดูดเลือดของคนหรือสัตวที่มีเชื้อ Leishmania spp. ระยะ amastigote เชื้อ
จะใชเวลาประมาณ 4 - 15 วัน ในการเปลี่ยนแปลงรูปรางเพื่อเขาสูระยะ promastigote ภายในริ้นฝอยทราย เมื่อ
ริ้นฝอยทรายไปดูดเลือดคนหรือสัตวอื่นๆ ก็จะแพรเชื้อเขาสูรางกาย และเจริญเปนระยะ amastigote ตอไป
ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ขึ้นกับชนิดของสัตวที่ไดรับเชื้อและสายพันธุข องเชื้อ

รูปที่ 4 วงจรชีวิตของ Leishmania donovani
สัตวรังโรค ไดแก
-

สัตวที่มกี ระดูกสันหลังชนิดตางๆ ไดแก
สัตวกัดแทะ เชน หนูชนิดตางๆ กระรอก กระแต
สัตวเลื้อยคลาน เชน จิง้ จก ตุกแก
สัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว สุนขั จิ้งจอก
ปศุสัตว เชน โค แพะ แกะ

ระบาดวิทยา มีรายงานการระบาดของโรคกวา 88 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศบังคลาเทศ เนปาล
บราซิล ซูดาน จีน อินเดีย ประเทศในแถบตะวันออกกลาง เมดิเตอรเรเนียน อัฟริกาเหนือ อเมริกากลาง
คนที่ติดโรคจะมีอาการไขขึ้นๆ ลงๆ ซีด ตับมามโต น้าํ หนักลด ผอมลงมาก
การเกิดโรค เกิดไดทั้งในคนและสัตว
ในคน
แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ
1. Cutaneous Leishmaniasis (CL) หรือเรียกวา Oriental Sore พบเปนแผลเรื้อรังตาม
ผิวหนังในบริเวณที่ถกู ริ้นฝอยทรายกัด แบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก Wet rural form เกิดจากเชื้อ L. major และ
Dry urban form เกิดจากเชือ้ L. tropica
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2. Mucocutaneous Leishmaniasis (MCL) ซึ่งจะมีลักษณะคลายกับที่เกิดขึ้นที่ผวิ หนัง
แตจะเกิดแผลลุกลามในอวัยวะที่มีเยื่อเมือก เชน จมูก ปาก เกิดจากเชื้อ L. brazilliensis, L. peruviana
และ L. mexican
3. Visceral Leishmaniasis (VL, Kala-azar) เกิดการติดเชื้อในอวัยวะภายในรางกาย
โดยเฉพาะที่ไขกระดูก มาม ตอมน้ําเหลือง และตับ (reticulo-endothelial organ) อาการที่พบไดแก มีไข
ขึ้นๆ ลงๆ ซีด ตับมามโต น้าํ หนักลด ผอมลงมาก การติดเชื้อชนิดนี้เปนชนิดทีร่ ุนแรงที่สุด เกิดจากเชื้อ
L. donovani, L. chagasi และ L. infantum อาการจะเรื้อรัง (chronic) เคยพบระยะฟกตัวของโรคนานถึง
9 เดือน ผูปวยที่ติดเชื้อชนิดนี้จะตายได ถาไมไดรับการรักษา อาการแทรกซอนทีพ่ บ ไดแก ปอดบวม และ
กระเพาะ-ลําไสอักเสบ ผูป วยที่หายจากโรคจะพบตุม และกอนนูน เรียก post kala-azar dermal
Leishmaniasis (PKDL) การติดเชื้อลิชมาเนียในประเทศไทยที่ผา นมาพบ L. donovani และ L. infantum
ในสัตว
สัตวท่ตี ิดโรคจะพบแตแผลบริเวณที่ถกู ริ้นกัด ไมพบอาการผิดปกติอื่นใด การพบโรคมาจาก
การตรวจหาเชื้อทางหองปฏิบัติการ
การวินิจฉัยโรค
ในคน
1. ตรวจแผลหารอยแมลงกัดตามรางกาย ขูดผิวหนังบริเวณที่สงสัย นํามายอมสีจิมซา (Giemsa)
และตรวจหาเชื้อดวยกลองจุลทรรศน
2. ทํา Leishmanin skin test (Montenegro skin test) โดยฉีดแอนติเจนเขาใตผิวหนัง
จากนั้นตรวจดูปฏิกริยาของรางกาย
3. เจาะตรวจไขกระดูก หรือตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ โดยนํามายอมสีจิมซา และตรวจหาเชื้อดวย
กลองจุลทรรศน
4. การตรวจทางซีรัมวิทยา ไดแก direct agglutination test (DAT), indirect fluorescent
antibody test (IFAT), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
5. การตรวจหาสารพันธุกรรม ไดแก polymerase chain reaction (PCR)
ในสัตว (OIE, 2004)
1. ขูดตรวจผิวหนังสวนที่มีแผล นํามายอมสีจิมซา และตรวจหาเชื้อดวยกลองจุลทรรศน
2. นําอวัยวะภายใน ไดแก มาม ตับ ไขกระดูก และตอมน้าํ เหลือง ทํา impression smear
ยอมสี และตรวจหาเชื้อ
3. การตรวจทางซีรัมวิทยา โดยวิธี direct agglutination test (DAT)
4. การตรวจหาสารพันธุกรรม โดยวิธี polymerase chain reaction (PCR)

Thai-NIAH eJournal : ISSN 1905-5048, http://www.dld.go.th/niah, V3 N1 (May – August 2008)
_______________________________________________________________________________________

14

ในพาหะ
นําริ้นฝอยทรายมาบดบนกระจกสไลด จากนัน้ นํามายอมสีจิมซา และนํามาตรวจหาเชื้อ
ดวยกลองจุลทรรศน จะพบโปรโตซัว Leishmania spp. ระยะ promastigote
การรักษา
ในคน
การรักษาขึน้ อยูกับประเภทและอาการของโรค โดยยาที่ใชรักษาโรคนี้ ไดแก Amphotericin B
หรือใชยาทา และผาตัด รวมทัง้ การรักษาตามอาการ ยารักษาเฉพาะโรคนั้นมักจะมีอาการแทรกซอนมาก
จึงตองใชอยางระมัดระวัง และอยูในการดูแลของแพทย ปจจุบัน WHO ไดนํายาเม็ดชนิดรับประทาน ไดแก
Miltefosine ซึ่งเปนยาชนิดใหมที่มีรายงานการรักษาไดผล สําหรับ Visceral และ Cutaneous
Leishmaniasis (More et al., 2003) มาใชในผูปวยในประเทศอินเดีย เนปาล และบังคลาเทศ
ในสัตว
เดิมเคยมีการทดลองรักษา แตปจจุบันพบวา สัตวที่ติดเชื้อชนิด cutaneous leishmaniasis
จะหายเองได (self-limiting) สวนการติดเชื้อชนิด visceral และ mucocutaneous leishmaniasis
ไมแนะนําใหรกั ษา เพราะสัตวปวยอาจเปนสัตวรังโรคทีจ่ ะแพรไปสูคนได จึงแนะนําใหทาํ ลายสัตวที่ติดเชื้อ
การปองกันและควบคุมโรค
ในคน
1. คนหาผูปวยใหพบอยางรวดเร็ว (active - case detection) เพื่อใหการรักษาผูตดิ เชื้อ
โดยเร็ว
2. ควรมีการเฝาระวังโรคที่เขมงวด เชน การตรวจรางกายคนตางชาติที่เดินทางเขามาใน
ประเทศ และแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศที่เปนแหลงแพรโรค
3. กําจัดริ้นฝอยทรายดวยยากันยุง แตในเบื้องตนจําเปนตองหาขอมูลของชนิดและการกระจายตัว
ของริ้นฝอยทรายในพืน้ ที่ตา งๆ ของประเทศกอน เพื่อการเฝาระวังโรคนี้ตอไป
4. ทําความสะอาดบริเวณบานเรือน ไมใหมีเศษอาหารตกคาง ใหหนูซงึ่ เปนสัตวรังโรคที่
สําคัญมากิน ไมมีโพรงไม รูหนู กองขยะ กองไม กองหิน ทีเ่ ปนแหลงที่อยูอ าศัยของริ้นฝอยทราย สําหรับสัตว
เลี้ยงควรอยูในบริเวณที่ลอมรอบดวยตาขายกันแมลงในเวลากลางคืน
5. ปองกันตนเอง จากการถูกริ้นฝอยทรายกัด ไดแก
5.1 สวมใสเสื้อผาอยางรัดกุม ขณะเขาไปทํางานหรือพักในพื้นที่ทเี่ กิดโรค
5.2 ทายากันแมลงในบริเวณผิวหนังที่อยูนอกรมผา
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5.3 นอนกางมุงทีช่ ุบดวยยากันยุง หรือใชมุงที่มีขนาดรูตาขายเล็ก (<156 รูตาขาย
ตอ 1 ตารางนิว้ )
5.4 ฉีดยากันยุงภายในบาน โดยการฉีดพนตามผนังหรือในที่ที่รนิ้ ฝอยทรายเกาะพัก
หรือทํารังอยู
6. การเฝาระวังโรคในพื้นที่ โดยเฉพาะในผูป วยที่มีอาการมีไขขึ้นๆ ลงๆ ซีด ตับมามโต
น้ําหนักลด ผอมลงมาก โดยไมจําเปนตองมีประวัติไปทํางานในตางประเทศ หรือใหการรักษาไปแลวแต
อาการไมดีขึ้น
ในสัตว
โดยทัว่ ไปสัตวที่ติดเชื้อ Leishmania spp. จะไมแสดงอาการ จึงตองมีการตรวจทางซีรัม
วิทยา แตไมสามารถทําไดอยางตอเนื่อง โดยจะเริ่มทําหลังจากมีรายงานโรคในคนมากอน ในกรณีที่มีผล
การตรวจบงชีถ้ ึงการติดเชื้อ ตองคัดแยกสัตวปวย จากนัน้ ตรวจยืนยันผลซ้าํ (ระหวางรอผลการตรวจตอง
ปองกันไมใหสตั วถูกริ้นฝอยทรายกัดซ้ําอีก) แตในกรณีที่ผลการตรวจยืนยันชัดเจนวามีการติดเชื้อ ตอง
ทําลายสัตวนนั้
ในพาหะ
เนื่องจากประเทศไทยมีรนิ้ ฝอยทรายชนิดที่นาํ โรคได จึงตองมีการศึกษาชนิดของริ้นฝอยทราย
ที่กระจายตองอยูในพืน้ ที่ทวั่ ประเทศ เพือ่ จะนํามาสูมาตรการควบคุมแมลงนําโรคตอไป และในกรณีที่มี
การรายงานการเกิดโรคในคนในพื้นที่ใด จําเปนตองมีการสํารวจสัตวและดักจับริ้นฝอยทรายในพืน้ ทีน่ ั้น เพื่อ
พิสูจนวา เปนริ้นฝอยทรายชนิดทีน่ ําโรคไดหรือไม
สถานการณของโรคลิชมาเนียในประเทศไทย
ประเทศไทยไมใชพนื้ ทีท่ ี่มกี ารระบาดของโรคเปนประจํา แตพบรายงานผูปว ย visceral leishmaniasis
เปนชาวตางชาติและชาวไทยที่มีประวัติไปทํางานตางประเทศ โดยเปนชาวตางชาติทมี่ ีประวัติเขารับการรักษา
ในประเทศไทยจํานวน 3 ราย ประกอบดวย ชาวปากีสถาน ชาวอินเดีย และชาวบังคลาเทศ ในป พ.ศ. 2503
พ.ศ. 2520 และ พ.ศ. 2527 ตามลําดับ ในป พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2529 มีรายงานพบผูปวยชาวไทยรวม
จํานวน 11 ราย ซึง่ ในจํานวน 5 รายนี้ มีประวัติเดินทางไปทํางานในประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งเปน
พื้นที่ทมี่ ีโรคนี้เปนโรคประจําถิ่น สวนอีก 6 ราย เปนผูปวยที่ไมมีประวัติเดินทางไปทํางานในประเทศที่มีโรคนี้เลย
และไมพบปจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อจากตางประเทศแตอยางใด (autochthonous case) ไดมีการรายงานใน
ป พ.ศ.2539 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผูปวยรายที่ 1 พบในป พ.ศ. 2539 ในจังหวัดสุราษฎรธานี เปนผูปวยเด็กหญิง อายุ 2 ขวบ
9 เดือน โดยพบเชื้อ L. donovani complex แตไมพบรายงานในสัตว บริเวณที่เกิดโรคพบริน้ ฝอยทราย
สกุล P. stantoni และ S. perturbans (Thisyakorn et al., 1999)
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ผูปวยรายที่ 2 พบในป พ.ศ. 2548 ในจังหวัดนาน เปนชาย อายุ 40 ป ผูปวยมีอาการไขขึ้นๆ ลงๆ
บวมน้าํ ซีด ตับมามโต มีประวัติติดยาบา ฝน เหลา พบเชื้อ L. donovani พบแอนติบอดีไตเตอรในโค 3 ตัว
แมว 1 ตัว โดยวิธี direct agglutination test พบริ้นฝอยทรายสกุล S. gammea, S. barraudi และ
P. stantoni (Kongkaew et al., 2007)
ผูปวยรายที่ 3 พบในป พ.ศ. 2549 ในจังหวัดพังงา เปนชาย อายุ 54 ป ผูปวยมีอาการไข หนาวสัน่
ซีด ตับมามโต พบเชื้อใหม L. siamensis (sp.nov.) พบแอนติบอดีไตเตอรในแมว 9 ตัว โดยวิธี direct
agglutination test พบริน้ ฝอยทรายสกุล S. gemmea, S. barraudi, S. indiaca และ P. stantoni (ธีรยุทธ
สุขมี, 2549)
สําหรับผูปวยอีก 3 ราย พบในป พ.ศ. 2550 ดังนี้
เดือนมิถนุ ายน เปนผูปว ยชายอายุ 44 ป อาศัยอยูที่จงั หวัดนครศรีธรรมราช ผูปวยเปน
โรคเบาหวานมากอน พบเชือ้ L. donovani complex พบแอนติบอดีไตเตอรในโค 1 ตัว แมว 1 ตัว โดยวิธี
direct agglutination test และ ใหผลบวกโดยวิธี polymerase chain reaction พบริ้นฝอยทรายสกุล P.
argentipes, S. gemmea, S. barraudi, S. perturban และ S. iyengari
เดือนกรกฎาคม เปนผูปว ยชายอายุ 66 ป อาศัยอยูทจี่ ังหวัดกรุงเทพ ฯ ผูปวยเปนโรคความดันสูง
และเบาหวานมากอน เชื้อทีพ่ บไดแก L. infantum ไมพบแอนติบอดีไตเตอรในสัตว ไมพบริ้นฝอยทรายชนิดใดๆ
เนื่องจากเวลานั้นมีฝนตกหนัก
เดือนสิงหาคม เปนผูปว ยชายอายุ 81 ป อาศัยอยูท ี่จงั หวัดสงขลา ผูปวยเสียชีวิต ประวัติของ
ผูปวยพบเชื้อ HIV มากอน เชื้อที่พบไดแก L. donovani complex ไมพบแอนติบอดีไตเตอรในสัตวชนิดใดๆ
พบริ้นฝอยทรายสกุล P. argentipes
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เนื่องจากมีการเคลื่อนยายของประชากรจากแหลงที่ไมมีโรคไปยังแหลงที่มีโรคจากการเดินทางไป
ทํางานหรือการทองเที่ยว ประกอบกับมีรายงานการพบริ้นฝอยทรายชนิดที่สามารถนําโรคลิชมาเนียได
อีกทั้งบุคลากรทางสาธารณสุข ผูเกี่ยวของและประชาชนไมมีความรูเกี่ยวกับโรคลิชมาเนีย รวมทั้งผูปวย
บางรายอาจเขารับการรักษาตามสถานพยาบาลเอกชนและบางรายซื้อยารักษาเอง ประกอบกับโรคลิชมาเนีย
เปนโรคที่ไมอยูในพระราชบัญญัติโรคติดตอปพ.ศ. 2523 ทําใหเปนโรคติดตอที่ไมตองแจงการเกิดโรค ทําให
ไมมีการรายงานโรคอยางเปนระบบ เปนผลใหขอมูลการพบโรคในประเทศไมชัดเจน ดังนั้นควรใหความรูแก
ประชาชนทั่วไป ถึงแนวทางในการปองกันโรคและกําจัดพาหะนําโรค ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางสาธารณสุขในการเฝาระวังโรค โดยการจัดอบรมจากหนวยงานตางๆ สนับสนุนในการเตรียมความพรอมใน
การวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ เพื่อประโยชนในการเฝาระวังโรค
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