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บทคัดย่อ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรายงานจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูนพบผู้ป่วย
สงสัยโรคลิชมาเนียจึงได้ดาเนินการสอบสวนและควบคุมโรคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแหล่งรังโรคและแมลงที่เป็นพาหะนาโรค

ทาการค้นหาผู้ป่วย

เพิ่มเติมในชุมชนจากประชาชนที่อาศัยในรัศมี 200 เมตรจากบ้านผู้ป่วย เก็บตัวอย่างเลือดจากคน สัตว์เลี้ยงและหนู ดักจับริ้นฝอยทรายโดยใช้กับดัก
ชนิดแสง จากการสอบสวนโรค ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 38 ปี สัญชาติไทย อาศัยอยู่ในจังหวัดลาพูน เคยประกอบอาชีพตัดไม้ในป่า ปัจจุบันมีอาชีพแกะสลัก
ไม้ มีโรคประจาตัวคือ HIV infection ตรวจพบเชื้อลิชมาเนียระยะอะแมสติโกตกระจายในไขกระดูก ตรวจพบสารพันธุกรรมยืนยันเชื้อลิชมาเนียสาย
พันธุ์หมู่เกาะมาร์ตินีก (Leishmania martiniquensis) โดยวิธี PCR จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม พบผู้ป่วยสงสัย 12 รายจากการสารวจประชาชนใน
หมู่บ้าน 123 คน แต่ผลการตรวจของประชาชนทั้งหมดให้ผลลบทั้งวิธี direct agglutination test และ PCR นอกจากนี้ยังพบริ้นฝอยทรายเพศเมียใน
พื้นที่ จึงควบคุมแมลงพาหะด้วยการพ่น deltamethrin สรุปผลการสอบสวนพบผู้ป่วยยืนยันโรคลิชมาเนียที่อวัยวะภายในเป็นเพศชาย มีโรคประจาตัว
คือโรคติดเชื้อไวรัสเอช ไอ วีอาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย ดังนั้นในพื้นที่ดังกล่าวควรคานึงถึงโรคลิชมาเนียในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ
ควบคุมแมลงพาหะด้วยวิธีที่จาเพาะมากขึ้น
คาสาคัญ: โรคลิชมาเนีย โรคคาลาอซาร์ เชื้อลิชมาเนียสายพันธุ์หมู่เกาะมาร์ตินีก ภาคเหนือประเทศไทย
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บทนา

ผู้ป่วยสงสัย คือ ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในรัศมี 200 เมตรจากสถานที่ที่ผู้ป่วยพัก

โรคลิชมาเนียเป็นโรคติดเชื้อปรสิตที่มีแมลงเป็นพาหะที่สาคัญโรคหนึ่ง ซึ่ง

อาศัยเป็นประจา ในหมู่บ้าน A และ หมู่บ้าน B และมีอาการอย่างน้อยข้อ

เกิดจากเชื้อปรสิตลิชมาเนีย โรคลิชมาเนียแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลัก ได้แก่
โรคลิชมาเนียที่ผิวหนัง

และโรคลิชมาเนียที่อวัยวะภายในหรือคาลาอซาร์

โดยทั่วไปโรคลิชมาเนียที่ผิวหนังจะมีอาการตุ่มหลายๆตุ่มชนิดไม่เจ็บ

สา

ใดข้อหนึ่งรดังต่อไปนี้ 1.มีตุ่มนูนหรือแผลเรื้อรังมากกว่า 1 เดือน 2.มีไข้หรือ
รู้สึกว่ามีไข้เรื้อรังมากกว่า 6 สัปดาห์ 3.มีภาวะโลหิตจางหรือซีด 4.ตับหรือ
ม้ามโต 5.น้าหนักลดลง

หรับโรคลิชมาเนียที่อวัยวะภายในทั่วไปมีอาการไข้เรื้อรัง น้าหนักลด ท้อง

ผู้ป่วยเข้าข่าย คือ ผู้ป่วยสงสัย ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกัน

ตึง ตับม้ามโต ต่อมน้าเหลืองโต และอาการแสดงของไขกระดูกโดนรุกราน

วิทยาด้วยวิธี DAT ให้ระดับภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อ Leishmania spp. มากกว่า

เช่น ซีด เกร็ดเลือดต่า เม็ดเลือดขาวต่า 1 ในประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วย

หรือเท่ากับ 1 ต่อ 100

โรคลิชมาเนียรายแรกในปีพ.ศ. 2503 ซึ่งเดินทางมาจากประเทศในเอเชียใต้

ผู้ป่วยยืนยัน คือ ผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยเข้าข่าย ที่มีผลตรวจทาง

ระหว่างปีพ.ศ.2539 และ พ.ศ.2555 มีผู้ป่วยโรคลิชมาเนียที่ผิวหนัง 43 ราย

ห้องปฏิบัติการทางอณูชีววิทยาของเชื้อ Leishmania spp. ให้ผลบวก ด้วย

และโรคลิชมาเนียที่อวัยวะภายใน 13 ราย โดยมีอย่างน้อย 6 รายของผู้ป่วย

วิธี PCR หรือ ผลการตรวจย้อมสีเพื่อหาเชื้อ Leishmania spp. จากแผล

โรคลิชมาเนียที่ผิวหนังซึ่งเกิดการติดเชื้อภายในประเทศเอง และส่วนใหญ่

หรือตุ่ม หรือไขกระดูกพบ Amastigote form ของเชื้อ Leishmania spp.

เป็นผู้ป่วยซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย

2

การค้นหาแหล่งรังโรค และแมลงพาหะนาโรค

เชื้อลิชมาเนียสามารถอาศัยมนุษย์และสัตว์เป็นแหล่งรังโรคได้ขึ้นอยู่กับสาย
พันธุ์ของเชื้อ ติดต่อโดยมีริ้นฝอยทรายเป็นพาหะนาโรค ซึ่งริ้นฝอยทรายที่
มนุษย์รู้จักมีมากกว่า 1,000 ชนิด แต่มีประมาณ 70 ชนิดที่สามารถแพร่เชื้อ
ลิชมาเนียได้ โดยเฉพาะจีนัส Phlebotomus และ Lutzomyia3 ริ้นฝอย
ทรายมีนิสัยออกหากินในช่วงเวลาเย็นในรัศมี 200 เมตรจากรัง4

ศึกษาสภาพแวดล้อมโดยการ สารวจสภาพทั่วไปของบ้าน และบริเวณรอบๆ
บ้านของผู้ป่วยที่พักอาศัยทั้ง หมู่บ้าน A และ หมู่บ้าน B รวมทั้งคอกสัตว์ใน
รัศมี 200 เมตรจากบริเวณดังกล่าว และสอบถามประวัติการมีชาวต่างชาติ
หรือแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในหมู่บ้าน นอกจากนี้เก็บตัวอย่างเลือด
จาก คน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วัว สุนัข แมว กระต่าย ที่อาศัยใน

วันที่ 5 กันยายน 2556 สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง

รัศมี 200 เมตรจากสถานที่ที่ผู้ป่วยพักอาศัยเป็นประจา ในหมู่บ้าน A และ

สาธารณสุข ได้รับแจ้งจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูนว่า มีผู้ป่วย

หมู่บ้าน B โดยส่งตัวอย่างซีรั่ม และ เลือด เพื่อตรวจ DAT และ PCR

สงสัยโรคลิชมาเนีย เข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลของโรงเรียน

ตามลาดับ ซึ่งผลบวกของ DAT สาหรับเชื้อ Leishmania spp. คือค่า titer

แพทย์แห่งหนึ่ง ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วสานักระบาดวิทยาดาเนินการ

มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ต่อ 100 และได้ทาการวางกับดักหนู 60 จุด ใน

สอบสวนและควบคุมโรคร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

โดยมี

หมู่บ้าน A และ 30 จุด ในหมู่บ้าน B โดยใช้กล้วยหรือปลาเป็นเหยื่อล่อ ทา

วัตถุประสงค์เพื่อ ยืนยันการวินิจฉัยและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน ค้นหา

การวางกับดักตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 7.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เป็นเวลา 2

แหล่งรังโรคในมนุษย์และสัตว์

คืนติดต่อกัน ซึ่งกับดักจะวางห่างกันประมาณ 20 เมตรในแต่ละจุดโดยเริ่ม

ค้นหาแมลงที่เป็นพาหะนาโรค

และให้

คาแนะนาและควบคุมป้องกันโรค

จากจุดที่ผู้ป่วยพักอาศัย

วิธีการศึกษา

ทาการวางกับดักชนิดแสงไฟเพื่อจับริ้นฝอยทรายหมู่บ้านละ 6 จุด ตั้งแต่

การสอบสวนทางระบาดวิทยา

เวลา 18.00 น. ถึง 5.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ทาการดักจับ 2 ครั้งโดยครั้งหนึ่ง

การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายโดยการทบทวนเวชระเบียน สัมภาษณ์ผู้ป่วย
และตรวจร่างกาย ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน โดยสัมภาษณ์ และตรวจ
ร่างกายเพื่อนบ้านของผู้ป่วยซึ่งอาศัยอยู่ในรัศมี 200 เมตรจากสถานที่ที่

ในช่วงฤดูฝนและอีกครั้งในช่วงฤดูหนาว ริ้นฝอยทรายเพศเมียที่ถูกจับได้จะ
ถูกส่งตรวจ PCR ต่อเชื้อ Leishmania spp. และความหนาแน่นของริ้น
ฝอยทรายที่ถูกจับได้คานวณโดย

ผู้ป่วยพักอาศัยเป็นประจา (หมู่บ้าน A และ หมู่บ้าน B) ตั้งแต่เริ่มมีอาการ

อัตราการจับริ้นฝอยทราย (TR) =

จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ อาชีพ อาการและอาการแสดง

ผลการสอบสวนโรค

ประวัติการเดินทาง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเองจากยุง หรือ
แมลงกัด ทาการตรวจร่างกายและเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจ Direct
agglutination test (DAT) และ Polymerase chain reaction (PCR) ซึ่ง
กาหนดนิยามโดย

ผลการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย
ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 38 ปี สัญชาติไทย มีโรคประจาตัวคือ โรคติดเชื้อไวรัส
เอช ไอ วี ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ซึ่งประกอบด้วย zidovudine
T-2
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250 มิลลิกรัม lamivudine 150 มิลลิกรัม และ nevirapine 200

นั้นผู้ป่วยย้ายมาอยู่และทางานเป็นช่างแกะสลักไม้ที่หมู่บ้าน B ซึ่งหากจาก

มิลลิกรัม ผู้ป่วยเริ่มมีอาการตุ่มนูนคันบนหลังมือทั้งสองข้างในปี พ.ศ. 2553

หมู่บ้าน A ประมาณ 30 กิโลเมตรและตั้งอยู่ในตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่

ต่อมาช่วงพ.ศ. 2554 – 2555 เริ่มมีตุ่มนูนบริเวณ ข้อศอก เท้า ขา หัวเข่า

ทา จังหวัดลาพูน เป็นเวลา 1 ปี และได้ย้ายกลับมาอาศัยที่หมู่บ้าน A กับ

ลาตัว และหู ทั่วๆทั่งสองข้าง นิ้วมืองอผิดรูป (รูปที่ 1) ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

มารดาอายุ 82 ปี และลูกสาวอายุ 10 ปีในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 จนถึง

ไม่มีไข้ ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง แพทย์สงสัยโรคเรื้อนและ

ปัจจุบัน ผู้ป่วยปฏิเสธประวัติการฉีดยาเข้าเส้น การรับเลือด ผู้ป่วยและ

ตรวจ slit skin smear ให้ผลลบจึงให้ยารักษาตามอาการ

ครอบครัวปฏิเสธประวัติเดินทางไปต่าประเทศหรือภาคใต้ของไทย

(a)

(b)

รูปที่ 2 ภาพลักษณะเชื้อลิชมาเนียระยะอะแมสติโกตที่พบในเม็ดเลือด
ขาวในไขกระดูกของผู้ป่วยโรคลิชมาเนีย อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
พ.ศ. 2556
ผลการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
(c)

ในหมู่บ้าน A มีชาวบ้านที่อาศัยในรัศมี 200 เมตรจากบ้านผู้ป่วย 106 คน

รูปที่ 1 ภาพลักษณะรอยโรคบริเวณผิวหนังของผู้ป่วยรายนี้ (a) บริเวณ

ในจานวนนี้ 88 คน (83.0%) จากบ้าน 36 หลังคาเรือน มารับการ

มือและนิ้วงอผิดรูป (b) ข้อศอก (c) และขาทั้ง 2 ข้าง ของผู้ป่วยโรคลิ
ชมาเนีย อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน พ.ศ. 2556

สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ซึ่งเป็นผู้ชาย 47 คน (53.4%) หญิง 41 คน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ผู้ป่วยถูกส่งตัวไปรักษาในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง

คนไทย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (51.1%) มี 11 คนที่เข้าได้กับ

และได้รับการตัดชิ้นตรวจให้ผลบวกต่อเชื้อราสงสัยโรคฮีสโตพลาสโมซิส

นิยามผู้ป่วยสงสัยแต่ผลการตรวจ DAT และ PCR ให้ผลลบทั้งหมด การ

(histoplasmosis) ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยยาทา 10% urea

ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงแสดงให้เห็นว่า 51 คน (58.0%) ป้องกันการถูก

in triamcinolone acetonide ยาทา colbetasol และยาทา salicylic

แมลงกัดโดยนอนในมุ้งเสมอ 44 คน (50.0%) ทายากันแมลงกัดเวลาออก

acid 40% ointment แต่อาการยังไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยจึงได้รับการรักษาตัวใน

นอกบ้านเป็นบางครั้ง และ 50 คน (56.8%) ใช้ยาฆ่าแมลงชนิดสเปรย์ใน

โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยแพทย์สงสัยว่ารอยโรคที่

บ้าน

ผิวหนังเรื้อรังเกิดจากโรคลิชมาเนีย การตรวจร่างกายแรกรับพบตุ่มแข็งนูน

ในหมู่บ้าน B มีชาวบ้านที่อาศัยในรัศมี 200 เมตรจากบ้านผู้ป่วย 46 คน ใน

สีเข้มขนาดใหญ่ กดไม่เจ็บกระจายอยู่ตามขา แขน มือ ร่วมกับมีนิ้วมืองอผิด

จานวนนี้ 35 คน (76.1%) จากบ้าน 17 หลังคาเรือน มารับการสัมภาษณ์

รูป นอกจากนี้ได้ทาการเจาะไขกระดูกเพื่อตรวจเมื่อวันที่

27 สิงหาคม

และตรวจร่างกาย ซึ่งเป็นผู้ชาย 21 คน (60.0%) หญิง 14 คน (40.0%)

2556 พบเชื้อลิชมาเนียระยะอะแมสติโกต (รูปที่ 2) ซึ่งต่อมาระบุเชื้อเป็น

ค่ามัธยฐานอายุเท่ากับ 53 ปี พิสัยระหว่าง 12–78 ปี ทั้งหมดเป็นคนไทย

เชื้อลิชมาเนียสายพันธุ์หมู่เกาะมาร์ตินีก (Leishmania martiniquensis)

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพช่างแกะสลักไม้ (51.1%) มีเพียง 1 คนเท่านั้นที่เข้า

5

(46.6%) ค่ามัธยฐานอายุเท่ากับ 49 ปี พิสัยระหว่าง 10-91 ปี ทั้งหมดเป็น

โดยวิธี PCR จึงได้รับการรักษาด้วย amphotericin B 60 มิลลิกรัมต่อวัน

ได้กับนิยามผู้ป่วยสงสัยแต่ผลการตรวจ DAT และ PCR ให้ผลลบทั้งคู่ การ

เป็นเวลา 15 วัน และทาการเจาะไขกระดูกตรวจซ้าไม่พบเชื้อลิชมาเนีย

ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงแสดงให้เห็นว่า 17 คน (48.6%) ไม่เคยป้องกันการ

จากประวัติการสัมผัสของผู้ป่วย ผู้ป่วยอาศัยในหมู่บ้าน A ซึ่งตั้งอยู่ในตาบล

ถูกแมลงกัดโดยนอนในมุ้ง 18 คน (51.4%) ไม่เคยทายากันแมลงกัดเวลา

ปงแม่ลอบ อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน ผู้ป่วยเคยประกอบอาชีพตัดไม้ในป่า

ออกนอกบ้าน และ 21 คน (50.0%) ใช้ยาฆ่าแมลงชนิดสเปรย์ในบ้าน

ใกล้ๆหมู่บ้านนานประมาณ 10 ปีจนถึงพ.ศ. 2553 หลังจากนั้นจึงประกอบ

(ตารางที่ 1)

อาชีพเป็นช่างแกะสลักไม้ 2 ปี ผู้ป่วยสวมใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว

ทั้ง 2 หมู่บ้าน ไม่มีผู้เดินทางไปต่างประเทศหรือภาคใต้ของไทยในช่วง 2 ปี

ในขณะที่ทางานในป่าซึ่งห่างจากบ้านผู้ป่วยประมาณ 3 กิโลเมตร หลังจาก

ที่ผ่านมา และไม่มีใครมีประวัติการฉีดยาเข้าเส้น การรับเลือด
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ตารางที่ 1 ลักษณะของประชากรในหมู่บ้านที่อาศัยในรัศมี 200 เมตรจากบ้านผู้ป่วยโรคลิชมาเนีย ในอาเภอแม่ทา
จังหวัดลาพูน ประเทศไทย พ.ศ. 2556
ตัวแปร

หมู่บ้าน A (n = 88)
จานวน
ร้อยละ

หมู่บ้าน B (n = 35)
จานวน
ร้อยละ

เพศ
ชาย
มัธยฐานอายุ (พิสัย)
สัญชาติไทย
อาชีพ
ทานา/ทาไร่
แม่บ้าน
ช่างแกะสลักไม้
รับจ้างทั่วไป
นักเรียน
อื่นๆ
พฤติกรรมการป้องกัน
การใช้มุ้งกันยุง
ไม่เคย
บางครั้ง
สม่าเสมอ
ไม่ทราบ
การใช้ยาทากันแมลง
ไม่เคย
บางครั้ง
สม่าเสมอ
ไม่ทราบ
การใช้ยาฆ่าแมลงชนิดสเปรย์
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ทราบ

47
49 (10-91)
88

53.4
100.0

14
53 (12-78)
35

40.0
100.0

45
11
1
12
7
12

51.1
12.5
1.1
13.6
8.0
13.6

5
5
17
1
4
3

14.3
14.3
48.6
2.9
11.4
8.6

28
7
51
2

31.8
8.0
58.0
2.3

17
3
15
0

48.6
8.6
42.9
0

24
44
18
2

27.3
50.0
20.5
2.3

18
11
6
0

51.4
31.4
17.1
0

36
50
2

40.9
56.8
2.3

14
21
0

40.0
60.0
0

ผลการศึกษาสิ่งแวดล้อม

เปิดไว้ตลอด ทั้ง 2 หมู่บ้านไม่มีแรงงานต่างด้าว หรือคนต่างถิ่นโดยเฉพาะ

บ้านผู้ป่วยในหมู่บ้าน A เป็นบ้านไม้ 1 ชั้นยกใต้ถุนสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้แวะมาพักอาศัย หรือทางานทั้งชั่วคราว และถาวร ใน 2 ปีที่ผ่านมา

ก่อสร้างมาประมาณ 8 ปี ละแวกบ้านมีต้นมะเดื่อ โดยด้านข้างมีถุงเพาะต้น
กล้าลาไยอยู่จานวนมาก มีกระท่อมสาหรับใช้ทางานแกะสลักไม้ เพื่อนบ้าน

ผลการค้นหาแหล่งรังโรค และแมลงพาหะ

ของผู้ป่วยมีคอกเลี้ยงวัวอยู่ห่างประมาณ 30 เมตร ภายในห้องนอนของ

ประชาชนในหมู่บ้าน A 77 คน และหมู่บ้าน B 34 คน ที่อาศัยอยู่ในรัศมี

ผู้ป่วยมีมุ้งชุบยาฆ่าแมลงที่ได้รับแจกมาประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา ส่วนบ้าน

200 เมตรจากบ้านผู้ป่วย และไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ผลการตรวจ DAT

พี่สาวของผู้ป่วย เป็นบ้านปูน 1 ชั้นและเป็นร้านค้าประจาหมู่บ้าน ซึ่งห่าง

และ PCR ให้ผลลบทั้งหมด ในหมู่บ้าน A สามารถเก็บตัวอย่างจากสัตว์ดังนี้

จากบ้านผู้ป่วยประมาณ 500 เมตร โดยก่อนหน้าที่ผู้ป่วยจะมีอาการตุ่ม

สุนัข 18 ตัว วัว 1 ตัว และกระต่าย 1 ตัว ให้ผลบวกต่อ DAT ทั้งหมด

เรื้อรังมักจะมาที่ร้านค้าของพี่สาวทุกเย็นหลังจากกลับจากตัดไม้ในป่า โดย

(Antibody titer >1:100) แต่อย่างไรก็ตามผลตรวจ PCR ของทั้ง 20 ตัว

ใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

ให้ผลลบทั้งหมด นอกจากนี้ผลการตรวจ PCR จากตัวอย่างเลือดหนูที่ดักจับ

สาหรับหมู่บ้าน B เป็นบ้านปูน 1 ชัน้ ปรับปรุงมาจากบ้านไม้ ภายในบ้านมี

ได้ 2 ตัวอย่าง ให้ผลลบเช่นกัน (ตารางที่ 2) แต่จากการสารวจไม่พบสัตว์

2 ห้องนอน มีมุ้งลวดแต่ปัจจุบันมุ้งลวดชารุด มีหน้าต่าง 3 บานโดยปกติจะ

เลี้ยงในบ้าน และไม่สามารถดักจับหนูได้ในหมู่บ้าน B
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ตารางที่ 2 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของประชาชนในหมู่บ้านและสัตว์ที่อาจเป็นแหล่งรังโรคที่อาศัยในรัศมี 200 เมตรจากบ้านผู้ป่วยโรคลิชมาเนีย
ในอาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน ประเทศไทย พ.ศ. 2556
หมู่บ้าน A
สิ่งมีชีวิตที่อาจเป็นแหล่งรัง
โรค
รวม
เก็บตัวอย่างได้
DAT*
มนุษย์
106
77
0
สัตว์เลี้ยงในบ้าน
สุนัข
20
18
18
แมว
3
0
วัว
2
1
1
กระต่าย
2
1
1
หนู
NA
2
* DAT: ให้ผลบวกโดยวิธี direct agglutination test

PCR†
0

รวม
46

0
0
0
0

0
0
0
0
NA

หมู่บ้าน B
เก็บตัวอย่างได้
DAT*
34
0
0
0
0
0
0

-

PCR†
0
-

† PCR: ให้ผลบวกโดยวิธี polymerase chain reaction

(3.1)

(3.2)

(3.3)

รูปที่ 3 ภาพตาแหน่งที่วางกับดักชนิดแสงไฟที่พบริ้นฝอยทราย 3.1) บริเวณใต้ถุนบ้านผู้ป่วย 3.2) บริเวณที่ผู้ป่วยใช้ทางานแกะสลักไม้ 3.3) บริเวณ
คอกเลี้ยงวัวของเพื่อนบ้าน ของผู้ป่วยโรคลิชมาเนีย อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน พ.ศ.2556
ในการที่จะค้นหาแมลงพาหะได้ทาการวางกับดักครั้งแรกในช่วงการ
สอบสวนโรคซึ่งอยู่ในฤดูฝน ในหมู่บ้าน A พบริ้นฝอยทรายเพศผู้ 1 ตัว (TR
= 0.2 ต่อ กับดัก -คืน ) ถูกจับได้จากกับดักที่อยู่ในบริเวณที่ผู้ป่วยทางาน
แกะสลักไม้ และริ้นฝอยทรายเพศเมีย 2 ตัว (TR = 0.3 ต่อ กับดัก -คืน) ถูก
จับได้จากกับดักซึ่งอยู่ใต้บ้านผู้ป่วย และกับดักซึ่งอยู่ที่คอกวัวในหมู่บ้าน
(รูปที่ 3)
ริ้นฝอยทรายทั้ง 3 ตัวมีสายพันธุ์เป็น Sergentomyia spp. และนาช่วงอก
ของริ้นฝอยทรายเพศเมียทั้ง 2 ตัวตรวจ PCR ต่อเชื้อลิชมาเนียให้ผลลบ
(รูปที่ 4) นอกจากนี้ได้มีการดักจับริ้นฝอยทรายในหมู่บ้าน A อีกครั้งในช่วง
ฤดูหนาว สามารถจับริ้นฝอยทรายเพศผู้สายพันธุ์

Sergentomyia

punjabensis ได้ 2 ตัว (TR = 0.5 ต่อ กับดัก-คืน)

รูปที่ 4 ผลการตรวจ Polymerase chain reaction (PCR) ของริ้น

การควบคุมและป้องกันโรค
จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน

หมายเหตุ:
PC
= ชุดควบคุมให้ผลบวก (positive control)
Sandfly1
= ริ้นฝอยทรายที่จับได้จากใต้บ้านของผู้ป่วย
Sandfly2 = ริ้นฝอยทรายที่จับได้จากคอกวัว
NC
= ชุดควบคุมให้ผลลบ (negative control)

ผู้นาชุมชน อสม . และเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขเรื่องโรคลิชมาเนียให้เข้าใจ อาการของโรค แมลงพาหะนาโรค

ฝอยทรายที่จับได้ จากหมู่บ้านของผู้ป่วยโรคลิชมาเนีย อาเภอแม่ทา
จังหวัดลาพูน พ.ศ. 2556

สัตว์รังโรค การป้องกันโรค เพื่อลดความตื่นตระหนก และลดการตีตราที่จะ

อภิปรายผล

เกิดกับผู้ป่วย และคนในครอบครัวของผู้ป่วย สนับสนุนให้ชุมชนปรับปรุง

พบผู้ป่วยยืนยันโรคลิชมาเนียอวัยวะภายในซึ่งมีโรคประจาตัวติดเชื้อเอช ไอ

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน และประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่

วี ร่วม ในจังหวัดลาพูนซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ไม่พบผู้ป่วย

ในการพ่นหมอกควันด้วยยา deltamethrin

ยืนยันเพิ่มเติมจากการค้นหาผู้ป่วยในชุมชน ไม่พบแหล่งรังโรคในมนุษย์
T-5
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และสัตว์ในการศึกษาครั้งนี้
Sergentomyia

สามารถดักจับริ้นฝอยทรายสกุล

ค้นพบได้ไม่นาน

ได้ 5 ตัว ในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ

11

แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า

เชื้อลิ

ชมาเนียสายพันธุ์หมู่เกาะมาร์ตินีกมีความสัมพันธุ์กับริ้นฝอยทราย

เนื่องจากผู้ป่วยโรคลิชมาเนียก่อนหน้าถูกรายงานจากภาคใต้ของประเทศ

Sergentomyia ในการมีบทบาทที่จะแพร่เชื้อลิชมาเนียนี้

ไทย2 มีผู้ป่วยเพียง 3 รายเท่านั้นที่ถูกรายงานจากภาคเหนือของประเทศ

สาหรับริ้นฝอยทรายที่ดักจับได้น้อยนั้นน่าจะเป็นเพราะมีฝนตกหนักในช่วง

ไทยในช่วงปีพ.ศ. 2539–2557 ซึ่งรายล่าสุดรายงานจากจังหวัดเชียงรายใน

ที่มีการดักจับครั้งแรก และปีกของริ้นฝอยทรายนั้นมีลักษณะบางมาก

2,6

ปี 2557 ผู้ป่วยยืนยันในการศึกษาครั้งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้ป่วยที่

จนกระทั่งไม่สามารถบินฝ่าฝนได้ แม้ว่าการดักจับครั้งที่สองจะทาในปลาย

รายงานจากจังหวัดเชียงรายในปีพ .ศ. 2557 ซึ่งมีโรคประจาตัวเป็นโรคติด

ฤดูหนาว แต่ในปีนั้นสภาพอากาศแห้งแล้งกว่าในที่ปีที่ผ่านมา จึงทาให้มีริ้น

6

เชื้อเอช ไอ วี และมีประวัติเข้าไปทางานในป่าไผ่ 4-5 ครั้งต่อเดือน ดังนั้น

ฝอยทรายจานวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ และเนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่อง

ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยโรคติดเชื้อไวรัสเอช ไอ วี หรือผู้ป่วยเอดส์

จานวนกับดัก จึงสามารถวางกับดักได้เพียงให้หมู่บ้าน A เท่านั้น

เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการป่วยด้วยโรคลิชมาเนียเมื่อได้รับการติดเชื้อ
การค้นหาแหล่งรังโรคของการระบาดครั้งนี้ไม่น่าจะอยู่ในชุมชนเพราะไม่พบ
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรค และแมลงพาหะ อย่างไร
ก็ตามการพบริ้นฝอยทรายในหมู่บ้านน่าจะบอกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ถึงแม้ว่าการมีประวัติทางานเป็นช่างตัดไม้ในป่าน่าจะเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์
กับการได้รับเชื้อปรสิต แต่ปัจจัยอื่นๆก็ควรที่จะคานึงถึงด้วยเนื่องจากระยะ
ฟักตัวของเชื้อลิชมาเนียมีช่วงตั้งแต่หลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน 8 ผู้ป่วยราย
นี้น่าจะมีประวัติใช้มุ้งกันยุงที่บ้าน แต่เนื่องริ้นฝอยทรายมีขนาดเพียง 1.33.5 มิลลิเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของยุง 2,9 (รูปที่ 5) ซึ่งขนาดรู
ของมุ้งกันยุงอาจไม่สามารถกันริ้นฝอยทรายได้4,8

การตรวจระดับภูมิคุ้มกันของตัวอย่างสัตว์ด้วยวิธี DAT พบว่ามีภูมิคุ้มกัน
มากกว่า 1:100 แม้ว่าการตรวจ PCR ให้ผลลบ อาจเกิดจากปฏิกิริยาข้าม
(cross-reaction) กับปรสิตชนิดอื่น เช่น Trypanosame spp. อยู่ในวงศ์
Trypanosomatidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกันกับเชื้อลิชมาเนีย7
ในการสอบสวนครั้งนี้ วางกับดักหนูทั้งสิ้น 90 อัน จับหนูได้ 2 ตัว จาก 2
หมู่บ้านหลังจากวางกับดักไว้ 2 คืน ที่จับหนูได้น้อยนั้นอาจเป็นเพราะหนูยัง
ไม่คุ้นเคยกับกับดัก จากการศึกษาของ Weihong ในปี 1999 พบว่า อัตรา
ความสาเร็จจากการดักหนูด้วยวิธี grid trapping นั้น12 จะมีโอกาสจับได้
สูงสุดในคืนที่ 3 และได้ส่งตัวอย่างเลือดหนูเพื่อตรวจด้วยวิธี PCR เพียงวิธี
เดียวเท่านั้นเพราะปริมาณเลือดไม่เพียงพอ
การควบคุมริ้นฝอยทรายด้วยสาร deltamethrin นั้นถือว่าเป็นวิธีการที่
เหมาะสม 13 เนื่องจากมีผลการศึกษาว่าริ้นฝอยทรายสกุล Phlebotomine
เพศเมีย มีเพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้นที่ดื้อต่อ deltamethrin14,15
การสอบสวนโรคครั้งนี้ทาระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งเป็นวันทางานของคน
ทั่วไป ทาให้อาจจะมีบางคนไม่สามารถเข้าร่วมการศึกษาได้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้

รูปที่ 5 ภาพแสดงขนาดของยุงราคาญ (บน) เปรียบเทียบกับขนาดของ
ริ้นฝอยทราย (ล่าง)

ร่วมสอบสวนโรคมีจานวนจากัด จึงไม่สามารถทาการสารวจหาประเภทมุ้งที่
สามารถป้องกันริ้นฝอยทรายได้

สาหรับวินิจฉัยผู้ป่วยลิชมาเนียที่อวัยวะภายในรายนี้ได้จากการตรวจพบเชื้อ

สรุปผลการศึกษา

ลิชมาเนียระยะอะแมสติโกต ในไขกระดูกของผู้ป่วย ทั้งๆที่ในการตรวจชิ้น

การสอบสวนโรคครั้งนี้ พบผู้ป่วยยืนยัน Visceral leishmaniasis ที่จังหวัด

เนื้อจากผิวหนังให้ผลลบต่อเชื้อลิชมาเนีย แต่ผู้ป่วยรายนี้ยังคงสงสัยโรคลิ

ลาพูน โดยผู้ป่วยมีโรคประจาตัวติดเชื้อ

ชมาเนียผิวหนังด้วยเนื่องจากเชื้อลิชมาเนียอาจไม่พบในเนื้อตายบริเวณรอย

Leishmania spp. ในตัวอย่างไขกระดูก ทั้งนี้ ผลการตรวจ DAT และ

10

HIV

ยืนยันจากการพบเชื้อ

โรคที่ตัดส่งตรวจได้

PCR ในผู้ป่วยสงสัยรายอื่นๆให้ผลลบ ในสัตว์เลี้ยงพบผลบวกปลอมจาก

การสอบสวนพบริ้นฝอยทรายเพศเมียในสกุล Sergentomyia ซึ่งสามารถ

การตรวจ DAT คณะสอบสวนโรคดักจับแมลงพาหะ พบ ริ้นฝอยทรายชนิด

ดูดเลือดจากมนุษย์หรือสัตว์ อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าจะ

Sergentomyia ในพื้นที่ ทางคณะผู้สอบสวนโรคขอแนะนาให้เฝ้าระวังใน

สามารถเป็นพาหะของโรคในกรณีนี้ได้หรือไม่ เป็นที่ทราบกันว่าสกุลอื่นๆ

ผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรัง มีไข้เรื้อรัง อ่อนเพลีย แน่นท้อง และมีน้าหนักลด โดย

เช่น Phlebotomus และ Lutzomyia เป็นพาหะในการแพร่เชื้อลิชมาเนีย

หากมีอาการเหล่านี้ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับการตรวจหาสาเหตุและการ

อย่างดี 1 ในประเทศไทยนั้นเชื้อลิชมาเนียสายพันธุ์หมู่เกาะมาร์ตินีกถูก

รักษาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยที่ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
T-6
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ทั้งนี้ ในพื้นทีที่พบผู้ป่วยควรมีการกาจัดแมลงพาหะอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ
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