
วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย วัคซีน  443วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

โรคปรสิตในกลุมโรคเขตรอนที่ถูกละเลย

38
สมชาย จงวุฒิเวศย

วัคซ�นป�องกันโรคปรสิต

 เมื่อเริ�มเขาศตวรรษที่ 21 องคการอนามัยโลกได

ตระหนักถึงความสําคัญของการแกไขปญหาสุขภาพ เพื่อ

ใชเปนเครื่องมือในการลดภาวะยากจนของประชากรโลก

ซึ�งภายหลังจากการประชุมใหญระหวางผูนํานานาชาติถึง

แนวทางการลดความยากจนโดยกระบวนการพฒันาทีย่ั�งยนื 

ซึ�งเปาหมายหลกัทีส่าํคญัประการหนึ�งคอืการลดอบุตักิารณ

ของโรคติดเชื้อที่สําคัญ โดยมุงเนนที่การติดเชื้อไวรัส HIV 

(human immunodeficiency virus) รวมทั้งภาวะโรคเอดส 

(acquired immunodeficiency syndrome, AIDS) โรค

มาลาเรีย และ “โรคอื่นๆ” ทั้งน�้ “โรคอื่นๆ” ที่กลาวถึงสวน

ใหญจดัเปนกลุมโรคทีพ่บในเขตรอนทีถ่กูละเลย (neglected 

tropical diseases) ซึ�งรวมถึงการติดเชื้อแบคทีเรียและ

ปรสิตหลายชนิด มาตรการสําคัญประการหนึ�งในการลด

อบุตักิารณและควบคมุโรคปรสติเหลาน�ค้อืการพฒันาวคัซนี

ปองกันโรคติดเชื้อปรสิต

 โรคเขตรอนที่ถูกละเลย หมายถึงโรคที่มีความ

เกีย่วของกบัภาวะความยากจนหรอืทาํใหภาวะความยากจน

รุนแรงขึ้น โดยมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต ตลอดจน

พัฒนาการของเด็กในเชิงปญญาหรือความสามารถในการ

เรียนรู (cognitive development) นอกจากน�้ยังมีผลกระ

ทบตอสุขภาพของมารดาและทารกแรกเกิด รวมทั้งมีผลก

ระทบตอผลผลิตจากการประกอบอาชีพตางๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ�งผูใชแรงงานเพื่อการผลิตในรูปแบบตางๆ ในเชิง

เศรษฐศาสตรไดมีการใชขอมูลการสูญเสียที่เกิดขึ้นเชิง

ผลผลิตจากการสูญเสียแรงงานอันเน��องจากการเจ็บปวย

หรือการเสื่อมสมรรถภาพของรางกายซึ�งเปนผลจากโรค

ติดเชื้อ โดยคํานวณเปนจํานวนปที่สูญเสียไปอันเน��องจาก

การตายกอนวัยอันควรหรือจํานวนปที่สูญเสียไปจากภาวะ

ทุพลภาพหรือเสื่อมสมรรถภาพ (disability-adjusted life 

year หรือ DALY) โดยวิธีดังกลาวพบวาภาวะการติดเชื้อ 

HIV/AIDS ทาํใหเกดิการสญูเสยีประมาณ 84.5 ลาน DALY 

ตอป สวนโรคมาลาเรยีมคีาการสญูเสยีประมาณ 46.5 ลาน 

DALY ตอป ในขณะที่โรคติดเชื้อปรสิตรวมกันโดยไมนับ

รวมโรคมาลาเรยีมคีาการสญูเสยีประมาณ 43.5 ลาน DALY 

ตอป ดังนั้นแมวาโรคปรสิตเหลาน�้มักไมทําใหผูติดเชื้อเสีย

ชีวิตแตความเรื้อรังของการติดเชื้อตลอดจนการเจ็บปวยที่

ซอนเรนนับวามีผลกระทบรุนแรงตอสภาวะความยากจน

ที่คงอยูนานและมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมากขึ้นใน

ประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ�งในทวีปแอฟริกา 

หลายพื้นที่ในเอเชียและอเมริกากลาง รวมทั้งอเมริกาใต1,2

 สําหรับโรคปรสิตที่สําคัญในกลุมของโรคเขตรอน

ที่ถูกละเลยประกอบดวยโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิ 7 โรค 

ไดแก โรคพยาธิไสเดือน (ascariasis) โรคพยาธิแสมา 

(trichuriasis) โรคพยาธิปากขอ (hookworm disease/

infection) โรคพยาธิเทาชางในระบบทางเดินน้ําเหลือง 

(lymphatic filariasis) โรคพยาธิเทาชางที่ทําใหตาบอด 

(onchocerciasis) โรคพยาธิกินน� (dracunculiasis) และ

โรคพยาธิใบไมเลือด (schistosomiasis) นอกจากน�้ยังมี

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัว 3 โรค ไดแก โรคชา

กาส (Chagas disease) โรคไขเหงาหลับอัฟริกัน (African 

sleeping sickness) และโรคลิชเมเน�ย (leishmaniasis) 

บทนํา
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สําหรับโรคบิดมีตัว (amoebiasis) นั้นยังขาดขอมูลในเชิง

ระบาดวิทยาที่ถูกตอง เน��องจากลักษณะเชื้อที่ตรวจพบใน

อุจจาระไมสามารถจําแนกชนิดที่กอโรค คือ Entamoeba 

histolytica ออกจากชนิดที่ไมกอโรค คือ Entamoeba 

dispar ไดจากการตรวจดวยกลองจุลทรรศนทั�วไป ตลอด

จนผลกระทบตอสุขภาพเด็ก มารดา และผูใชแรงงาน รวม

ทัง้ความเรือ้รงัของโรคที่ไมชดัเจนจงึยงัไมสามารถประเมนิ

คาการสูญเสียตอปไดชัดเจน โรคบิดมีตัวจึงยังไมไดรับ

การรวมกลุมในโรคติดเชื้อที่ถูกละเลยที่มีปญหาตอระบบ

เศรษฐกจิของประเทศกาํลงัพฒันา อยางไรกต็ามในบางครัง้

โรคติดเชื้อปรสิตที่ถูกละเลยไดรวมโรคบิดมีตัว โรคติดเชื้อ

โปรโตซวัอืน่ๆ ในลาํไส ตลอดจนโรคจากหนอนพยาธติางๆ 

เชน การติดเชื้อพยาธิตืดหมู (Taenia solium) โดยมีระยะ

ตัวออนกระจายตามรางกาย (cysticercosis) โรคพยาธิตืด 

echinococcosis และโรคตดิเชือ้พยาธิใบไมทีม่าจากอาหาร 

(food-borne trematode infections) อยูในกลุมโรคดงักลาว

ดวย2,3 

 สําหรับผลกระทบของโรคปรสิตที่ถูกละเลยเหลา

น�้ตอปญหาสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดขึ้นได

โดยตรงและโดยออม เชน การติดเชื้อพยาธิเหลาน�้จํานวน

มากยอมทําใหเกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก การติด

เชื้อพยาธิปากขอหรือพยาธิแสมาในปริมาณมากนับเปน

สาเหตขุองโรคโลหติจางได ซึ�งผลกระทบดงักลาวยอมเปน

อปุสรรคตอการเจรญิเตบิโตของเดก็ รวมทัง้พฒันาการทาง

สตปิญญาในภายหลงั เปนทีน่�าสงัเกตวาเดก็ทีม่ปีญหาการ

เปนโรคพยาธิเหลาน�้มักขาดเรียนบอยกวาเด็กปกติรวมทั้ง

ความสามารถในการเรียนรูมักจะต่ํากวาเกณฑทั�วไป1 ดัง

นัน้จงึมกีารรณรงคใหมกีารใชยากาํจดัพยาธิในลกัษณะของ

การใหยาทั้งชุมชน (mass treatment) เพื่อลดหรือขจัด

ปญหาดังกลาว อยางไรก็ตามการใหยาในลักษณะดังกลาว

มักประสบปญหาการติดเชื้อซ้ําในภายหลัง (re-infection) 

สงผลใหปญหาดังกลาวยังคงอยูตอไป นอกจากน�้ยังมีขอ

กังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยากําจัดพยาธิเหลาน�้อาจ

ลดลงอันเน��องจากการดื้อยาของปรสิตตางๆ ในกรณ�ของ

สตรมีคีรรภทีม่ปีญหาโรคปรสติทีถ่กูละเลยเหลาน� ้เชน โรค

พยาธปิากขอ อาจสงผลใหเกดิภาวะโลหติจางในระหวางตัง้

ครรภที่รุนแรงขึ้น โดยประมาณการวาหญิงมีครรภทั�วโลก

ราว 44 ลานคน มีการติดเชื้อโรคพยาธิปากขอ4 นอกจาก

น�้หญิงมีครรภที่เปนโรคชากาส มักเสี่ยงตอการเกิดภาวะ

แทงหรือตายคลอด รวมทั้งการเสี่ยงตอการติดเชื้อของ

ทารกขณะอยูในครรภและเด็กที่คลอดมักมีน้ําหนักตัวต่ํา

กวามาตราฐาน5 ดังนั้นมาตรการที่สําคัญประการหนึ�งใน

การควบคุมและปองกันโรคปรสิตคือการพัฒนาวัคซีน1 

 นอกจากการสูญเสียแรงงานและการลดลงของ

ประสทิธภิาพของแรงงานทีเ่ปนโรคปรสติอนัเน��องจากภาวะ

ทุพโภชนาและภาวะโลหิตจางแลวโรคปรสิตหลายชนิดยัง

กอใหเกิดความพิการอยางถาวรอันเปนอุปสรรคสําคัญ

ตอการทํางานและดํารงชีพ เชน โรคหัวใจจากโรคชากาส 

ความพิการของแขนขาจากโรคพยาธิเทาชาง และโรค

พยาธิกินน� ความพิการของใบหนาจากโรคลิชเมเน�ยชนิด 

mucocutaneous และการสูญเสียการมองเห็นจากโรค 

onchocerciasis เปนตน อนึ�งการกระจายทางภูมิศาสตร

ของโรคพยาธิ โรคมาลาเรียและโรค HIV/AIDS มีความทับ

ซอนกนั ดงันัน้ผลกระทบจากโรคหนึ�งยงัอาจสงผลใหอาการ

ของอีกโรคหนึ�งมีความรุนแรงขึ้นได เชน ภาวะโรคโลหิต

จางในผูติดเชื้อมาลาเรียรวมกับพยาธิปากขอจะรุนแรงขึ้น 

นอกจากน�้ยังพบวาการติดเชื้อปรสิตยังเพิ�มความเสี่ยงตอ

การดําเนินของโรคมาลาเรียหรือ HIV/AIDS ใหมีความ

รวดเร็ว และรุนแรงขึ้นได3

 จากความสัมพันธระหวางโรคติดเชื้อเขตรอน

ที่ถูกละเลยกับภาวะความยากจนนั้นการพัฒนาวัคซีน

ปองกันโรคติดเชื้อเหลาน�้จึงอาจจัดวาเปนวัคซีนปองกัน

ความยากจนหรือ antipoverty vaccines ซึ�งยอมตอง

ประกอบดวยวคัซนีหลากหลายชนดิ ในกรณ�ของโรคปรสติ

ทีถ่กูละเลยนัน้การพฒันาวคัซนียงัคงประสบอปุสรรคหลาย

ประการอันเน��องจากการที่ปรสิตเปนจุลชีพกอโรคจําพวก

ยูคาริโอต (eukaryote) ทําใหการพัฒนาวัคซีนโดยอาศัย

หลักการยอนกลับหรือ reverse vaccinology เปนไป

อยางมีขอจํากัดมากเพราะการผลิตโปรตีนเพื่อเทคนิคดัง

กลาวตองอาศัย eukaryotic expression vectors ที่ยังไม



วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย วัคซีน  445บทที่ 38 วัคซ�นป�องกันโรคปรสิตวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

สามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพดังเชนในกรณ�ของ

ไวรัสและแบคทีเรีย6 นอกจากน�้ปรสิตหลายชนิดยังมีการ

เจริญหลายระยะในวงชีวิตหรือในรางกายโฮสต โดยแตละ

ระยะมักมีแอนติเจนที่จําเพาะ ตลอดจนภาวะความหลาก

หลายทางคุณสมบัติของแอนติเจนเหลาน�้ ซึ�งมักพบไดใน

กรณ�ที่ปรสิตมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ ดังเชนที่พบใน

เชื้อมาลาเรีย อยางไรก็ตามอุปสรรคที่สําคัญมากประการ

หนึ�งคือการพัฒนาวัคซีนเหลาน�้มักไมไดรับความสนใจ

หรืออาจไมเหมาะสมในเชิงธุรกิจเพราะโรคเหลาน�้เปนโรค

ของประชากรที่ยากจน แมวาวัคซีนปองกันโรคปรสิตจะ

ประสบปญหาและอุปสรรคดังกลาว แตพัฒนาการของ

วัคซีนบางชนิดไดกาวหนามากขึ้นในปจจุบัน เชน วัคซีน

ปองกนัโรคพยาธปิากขอ วคัซนีปองกนัโรคพยาธิใบไมเลอืด 

วัคซีนปองกันโรค ลิชมาเน�ย และวัคซีนปองกันโรคชากาส 

เปนตน3 ซึ�งในที่น�้จะครอบคลุมเฉพาะวัคซีนปองกันโรค

พยาธปิากขอซึ�งเปนโรคทีเ่ปนปญหาสาํคญัทางสาธารณสขุ

ที่พบในประเทศไทยและวัคซีนปองกันโรค ลิชมาเน�ย ซึ�ง

เปนโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่อาจมีแนวโนมจะเปนปญหาทาง

สาธารณสุขของประเทศไดในอนาคต

เชื้อกอโรค

 แมวาพยาธิปากขอจะไดรับการกลาวถึงใน Ebers 

papyrus ตัง้แตสมยักรกีโบราณราว 1600 ปกอนครสิตกาล

และเปนที่รูจักในทางการแพทยในยุคเปอรเซียเรืองอํานาจ 

แตนายแพทย Dubini ไดบรรยายลักษณะของพยาธิชนิด

น�้เปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1843 พบในผูปวยเมืองมิลาน 

ประเทศอิตาลี7 พยาธิปากขอจัดเปนหนอนพยาธิตัวกลม

อยูใน order Strongylida ประกอบดวย 4 superfamilies 

โดยพยาธิปากขอจัดอยูใน superfamily Ancylostomati-

dea ซึ�งมีลักษณะสําคัญ คือ สวนปากมีการพัฒนาชัดเจน

ในลักษณะของ subglobular buccal capsule ที่มีแผนตัด 

(cutting plate) หรือฟน (teeth) โดยมีลักษณะแตกตางกัน

ตาม genus หรือ species ตัวเต็มวัยเพศเมียปลายหางมี

รูปรางเปนกรวย ปลายคอนขางแหลม สวยเพศผูมีปลาย

หางที่มีลักษณะเปนแผนขยายออกในลักษณะสมมาตรกัน 

(caudal bursa) โดยประกอบดวยแฉกเล็กๆ  7 คู7 

 พยาธปิากขอทีก่อโรคในคนทีส่าํคญัม ี2 ชนดิ ไดแก 

Necator americanus และ Ancylostoma duodenale 

นอกจากน�้ยังพบวา Ancylostoma ceylanicum ซึ�งเปน

พยาธิปากขอที่พบในสัตวหลายชนิด เชน ชะมด นั้น

สามารถเจรญิเปนตวัเตม็วยัในลาํไสคนไดเชนกนั แตเชือ่วา

มีอุบัติการณที่ต่ํามาก สําหรับ Ancylostoma braziliense 

และ Ancylostoma caninum เปนพยาธิปากขอที่พบได

ในแมวและสุนัขเทานั้น มักทําใหเกิดพยาธิสภาพเฉพาะ

บริเวณผิวหนังของคนในลักษณะของ creeping eruption 

เน��องจากคนไมใชโฮสตที่จําเพาะ (definitive host)8 

ระบาดวิทยาและการกระจายทางภูมิศาสตร

 ในประเดน็ของระบาดวทิยาของการตดิเชือ้หนอน

พยาธทิีต่ดิตอผานดนิซึ�งรวมถงึพยาธปิากขอนัน้มกีารแพร

กระจายแตกตางจากโรคที่เกิดจากไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา 

และโปรโตซัว อยางชัดเจน อันเน��องมาจากการที่หนอน

พยาธเิหลาน�ส้ามารถดาํรงอยูในผูทีต่ดิเชือ้ไดนานและพยาธิ

สภาพตลอดจนอาการของโรคมกัแปรผนักบัปรมิาณตวัเตม็

วัยที่พบในรางกาย ดังนั้นองคการอนามัยโลกจึงแนะนํา

ใหใชคาอุบัติการณซึ�งแสดงถึงจํานวนประชากรที่พบเชื้อ

ในชวงเวลาหนึ�ง (prevalence) รวมกับปริมาณความหนา

แน�นของการติดเชื้อ (intensity of infection หรือ worm 

burden) รวมกนัโดยความหนาแน�นของการตดิเชือ้ประเมนิ

จากปริมาณการไขพยาธิที่ตรวจพบในอุจจาระ 1 กรัม การ

ประเมินรวมกันเชนน�้มีประโยชนในการวัดผลสัมฤทธิ์ของ

การใชมาตรการใหยาทัง้ชมุชนเพือ่ควบคมุและกาํจดัพยาธิ

ออกจากประชากรเปาหมาย9,10

 โรคพยาธิปากขอพบไดทั�วโลก ทัง้ในเขตรอนและ

เขตอบอุน โดยพบชนิด Necator americanus มากกวา 

Ancylostoma duodenale ซึ�งการแพรกระจายทาง

ภูมิศาสตรนั้นครอบคลุมบริเวณตอนลางของทะเลทราย

ซาฮาราในทวีปอัฟริกา (sub-Saharan Africa) บริเวณเขต

โรคพยาธิปากขอ
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รอนของทวีปอเมริกา ตอนลางของประเทศจีนและเอเชีย

ตะวันออกเฉ�ยงใต ในขณะที่ Ancylostoma duodenale 

พบไดในบางพื้นที่ของอินเดีย จีน แอฟริกาและบางสวน

ของทวีปอเมริกา สําหรับอุบัติการณของโรคพยาธิปากขอ

มักเพิ�มขึ้นตามอายุ โดยอุบัติการณมักจะคงที่ในชวงวัยรุน

และผูใหญ ในขณะทีค่วามหนาแน�นของการตดิเชือ้มคีวาม

ผันแปรตามอายุ ทั้งน�้อาจเน��องมาจากการติดเชื้อสะสม

เพิ�มตามอายุ8

 บริเวณที่เปนเขตปรากฏโรคพยาธิปากขอตอง

มีปจจัยที่เหมาะสมหลายประการไดแก การที่ตองมีผูติด

เชื้อพยาธิปากขอปรากฎในชุมชนอยางตอเน��อง การขับ

ถายอุจจาระของประชากรในชุมชนไมถูกสุขลักษณะ พื้น

ดินมีลักษณะเปนดินรวน อุดมสมบูรณ มีรมเงา ตลอดจน

โอกาสที่ระยะติดตอจะสัมผัสผิวหนังของคนเชนในผูที่ไม

สวมรองเทาหรือมีอาชีพเกษตรกร นอกจากน�้อุณหภูมิยัง

มีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับการแพรกระจายของโรคเน��องจาก

ไขของ Necator americanus จะทนตออุณหภูมิไดสูง

กวาไขของ Ancylostoma duodenale ในขณะที่ไขของ 

Ancylostoma duodenale จะทนตออุณหภูมิต่ําไดดีกวา 

จึงมักพบวา Necator americanus มีการแพรกระจายใน

เขตรอนมากกวาเขตอบอุน สําหรับปริมาณน้ําฝนนับวามี

สวนสงเสริมใหเกิดการติดเชื้อไดมากขึ้น โดยภายหลังฝน

ตกหรือชวงที่มีความชื้นสูง filariform larva มักจะเคลื่อนที่

ไปยังผิวดินหรือยอดหญา แตในชวงฤดูแลงตัวออนเหลาน�้

มักจะหลบอยูใตพื้นดิน ซึ�งความแหงแลงเปนเวลานาน

อาจทําลายตัวออนเหลาน�้ได8

 โดยทั�วไปโรคพยาธปิากขอมกัทาํใหเกดิความเจบ็

ปวยมากกวาการเสียชีวิต อยางไรก็ตามมีการประมาณวา

มีผูเสียชีวิตจากโรคพยาธิปากขอทั�วโลกราว 65,000 ราย

ตอป ซึ�งเมื่อคิดรวมความสูญเสียจากการเจ็บปวยจาก

ภาวะทุพโภชนาการและอาการซีดที่ดําเนินไปอยางเรื้อรัง

นั้นพบวาโรคพยาธิปากขอทําใหเกิดการสูญเสียประมาณ 

22 ลาน DALY ซึ�งประมาณการวาทั�วโลกมีผูติดเชื้อพยาธิ

ปากขอราว 576 ลานคน11,12 โดยทั�วไปความสามารถใน

การแพรกระจายของพยาธิปากขอขึ้นอยูกับอุณหภูมิบน

ผิวดิน ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ําทะเล ชนิดของดิน

และปริมาณน้ําฝน การติดเชื้อพยาธิปากขอมักมีแนวโนม

จะพบในผูที่อาศัยในครัวเรือนเดียวกันเชนเดียวกับการติด

เชื้อพยาธิที่ติดตอผานดินชนิดอื่นๆ นอกจากน�้ยังพบวาผู

ตดิเชือ้พยาธปิะปนกนัหลายชนดิมกัมแีนวโนมจะมปีรมิาณ

เชื้อในรางกายมากกวาผูที่ติดเชื้อชนิดเดียว13,14 

รูปรางลักษณะและวงชีวิตของพยาธิปากขอ                                                                                                    

 พยาธปิากขอประกอบดวยระยะตางๆ ในวงจรชวีติ

ดังน�้ (รูปที่ 1)                                                                                    

 1. ตัวเต็มวัย พยาธิ Ancylostoma duodenale 

เพศผูมีความยาว 8-11 มม. กวาง 0.4-0.5 มม. เพศเมีย

มีความยาว 10-13 มม. กวาง 0.6 มม. สวนหัวมีความ

แหลมมากกวาสวนทายและปลายสวนหัวจะอยูในแนว

เดยีวกบัทศิทางการโคงของลาํตวัทาํใหมลีกัษณะโคงคลาย

คันธนู ในขณะที่มีชีวิตจะมีสีครีมปนชมพูเรื่อๆ ปลายสุด

ดานหนาประกอบดวย buccal capsule มีปลายเปดเปน

รูปไขดานบนหรือ ventral ประกอบดวยสารจําพวก chitin 

มีลักษณะเปนรูปฟน 2 คู โดยคูนอกมีขนาดใหญกวาคูใน

บางครั้งอาจพบฟนขนาดเล็กอีก 1 คูทางดานนอกเปน  

accessory teeth บริเวณดานลางหรือ dorsal ประกอบ

ดวย dental plate โดยมีรอยหยักตรงกลาง ลักษณะของ

สวนปากและฟนน�ส้ามารถใชจาํแนกชนดิของพยาธปิากขอ

ไดถึงระดับ species  สวนทายสุดของเพศเมียจะเปนทรง

กรวยแหลมที่ไมมีลักษณะจําเพาะ สวนเพศผูบริเวณปลาย

สุดประกอบดวย bursa โดย dorsal ray มีปลายแยกเปน 

3 แฉก เรียกวา tripartite ซึ�งเปนลักษณะจําเพาะของ 

Ancylostoma duodenale พยาธิชนิดน�้มี spicule 2 อัน 

ที่ไมมีการเชื่อมติดกัน7,8 

 สําหรับลักษณะตัวเต็มวัยทาง Ancylostoma 

caninum เพศผูมีความยาวเฉลี่ย 10 มม. กวาง 0.4 

มม. เพศเมียมีความยาว 14 มม. กวาง 0.6 มม. บริเวณ 

buccal capsule ประกอบดวยฟน 3 คู ทางดาน ventral 

ซึ�งเปนลษัณะเฉพาะของ species น� ้สวนบรเิวณ bursa ของ

เพศผูพบวาประกอบดวยแฉกที่มีขนาดเล็ก (slender ray) 
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สวน Ancylostoma braziliense เพศผูมีความยาว

ประมาณ 8 มม. กวาง 0.27 มม. เพศเมียยาวประมาณ 

10 มม. กวาง 0.3 มม. บริเวณ buccal capsule มีสวน

ของ ventral teeth ที่มีลักษณะคลายกับ Ancylostoma

ceylanicum แตฟนคูในของ Ancylostoma ceylanicum

มีขนาดใหญและชัดเจนมากกวา Ancylostoma bra-

ziliense7,8 

 ลักษณะตัวเต็มวัยของ Necator americanus มี

ความแตกตางจาก genus Ancylostoma โดยปลายดาน

หนาจะกระดกไปทางดานตรงขามของความโคงของลําตัว

ทําใหเห็นลักษณะเปนรูปรางคลายตะขอ สวน buccal 

capsule ประกอบดวย cutting plate ทางดาน dorsal 1 คู 

และทางดาน ventral 1 คู ซึ�งเปนลักษณะจําเพาะของ 

species น� ้เพศผูมขีนาดความยาว 7-9 มม. กวาง 0.3 มม. 

ที่ปลายหางมี bursa ซึ�งสวนของ dorsal ray มีลักษณะ

เปน 2 แฉกเรียกวา bipartite สวนของ spicules มี 2 

อัน โดยปลายทั้ง 2 เชื่อมกันในลักษณะคลายตะขอเบ็ด

ตกปลา เพศเมียมีความยาว 9-11 มม. กวาง 0.4 มม. 

ปลายหางเปนรูปกรวยเชนเดียวกับ Ancylostoma duo-

denale7,8 

 2. ระยะไขของพยาธิปากขอ (hookworm egg) 

ไขของ Ancylostoma duodenale มีขนาดเฉลี่ยยาว 60 

ไมครอน กวาง 40 ไมครอน เปลือกไขมีลักษณะบางใส 

รูปรางกลมรีโดยมีปลายไขทั้ง 2 ดานมีลักษณะมน สวน

ไขของ Necator americanus มีขนาดความยาว 64-76 

ไมครอน กวาง 36-40 ไมครอน อยางไรก็ตามไขของ

พยาธิปากขอเหลาน�้ไมมีลักษณะจําเพาะที่สามารถใช

จําแนก species ออกจากกันได7,8 

 3. ตัวออนระยะแรบดิตอยต (rhabditoid larva) 

เปนตัวออนระยะที่ 1 และ 2 ของพยาธิปากขอ โดยตัวออน

ระยะที่ 1 (first stage larva) เมื่อออกจากไขจะมีความยาว

ประมาณ 0.25-0.30 มม.กวางประมาณ 17 ไมโครเมตร 

มชีองปากทีย่าวและแคบ สวนของหลอดอาหารครอบคลมุ

บริเวณสวนหัวประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวลําตัว 

หลอดอาหารมรีปูรางคลายน้าํเตาทีม่ลีกัษณะยดืยาวปลาย

มนมีรอยคอดตรงกลาง (bulbous type) ตอจากนั้นปลาย

ของหลอดอาหารเปนลําไสและสวนกลางของลําตัวจะมี 

genital primordium ขนาดเล็กมักสังเกตไดไมชัดเจน 

สวนตัวออนระยะที่ 2 (second stage larva) จะมีความยาว

มากขึ้นไดถึง 0.5-0.6 มม. หลอดอาหารจะยืดยาวออก

มากขึ้น7,8                                 

 4. ตัวออนระยะฟลาริฟอรม (filariform larva) 

รูปที่ 1 ลักษณะพยาธิปาก Necator 

americanus (A) สวนหัวและชองปาก

ของตัวเต็มวัยแสดง cutting plate (B) 

สวนทายตัวเต็มวัยเพศเมีย (C) สวน

ทายตัวเต็มวัยเพศผูแดงลักษณะของ 

bursa (D) ตัวออนระยะ filariform (E) 

ตัวออนระยะ rhabditoid หรือ rhabdi-

tiform (F) ไขพยาธิปากขอ (รูปโดย 

ทวีศักดิ์ แซเตีย)
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ตัวออนระยะที่ 3 (third stage larva ) ซึ�งเปนระยะติดตอ 

(infective stage) โดย Necator americanus มีความ

ยาวประมาณ 500-600 ไมโครเมตร  สวน Ancylostoma 

duodenale มีความยาวประมาณ 600-700 ไมโครเมตร 

บริเวณปากจะปดเน��องจากเปนระยะที่ไมกินอาหาร มีเยื่อ

หุมปกคลุมทั�วตัว (sheath) ลักษณะหลอดอาหารมีรอย

คอดนอยลงมีลักษณะเปน filariform type ลําไสมีลักษณะ

ตรง ระยะน�้สามารถใชจําแนกพยาธิปากขอทั้ง 2 ชนิด

ออกจากกันได โดยลักษณะ buccal spears รอยตอ

ระหวางหลอดอาหารและลําไส ความยาวชองวางระหวาง

ปลายหางและเยื่อหุมตัว และลักษณะรอยคลื่น (striation) 

ของเยื่อหุมตัว7,8

วงชีวิตของพยาธิปากขอ

 การติดเชื้อพยาธิปากขอเริ�มตนจาก filariform 

larva ไชผานผิวหนังของคน (รูปที่ 2) โดยผานทาง hair 

follicle หรือผิวหนังใตตอสวนของ epidermis ที่กําลัง

หลุดลอกออกไป หลังจากนั้นไชผานชั้น corneum ไปยัง 

subcutaneous tissue แลวเขาสูหลอดเลือดดําขนาดเล็ก 

(venule) ซึ�งจะถูกระบบไหลเวียนพาตอไปยังหัวใจซีกขวา

เขาสูปอด (lung migration) หลังจากนั้น filariform larva 

จะไชผานหลอดเลือดฝอยในปอดเขาสูถุงลม (alveolus) 

แลวจะเดินทางตอไปยังหลอดลมสวนบนแลวผานออกมา

จาก epiglottis และถกูกลนืลงสูหลอดอาหาร ผานกระเพาะ

อาหารแลวจะลงสูลําไสเล็ก ซึ�งในระหวางเดินทางมาใน

ลําไสเล็ก filariform larva จะลอกคราบ  1 ครั้ง พรอมกับ

การเจริญและเปลี่ยนแปลงรูปรางโดยสวนหัวจะมี buccal 

capsule พัฒนาขึ้นชั�วคราวเพื่อใชในการยึดเกาะกับ 

epithelium ของลําไสเล็ก ในระยะน�้ (fourth stage larva) 

จะเริ�มมีพัฒนาการเปนเพศผูหรือเพศเมีย เมื่อมีการลอก

คราบอีก 1 ครั้ง พยาธิปากขอจะเริ�มเขาสูระยะตัวเต็มวัย

โดยสวน buccal capsule จะมีฟนหรือ cutting plate 

ชัดเจน ขึ้นกับชนิดของพยาธิและอวัยวะเพศจะมี

พัฒนาการที่สมบูรณ ซึ�งระยะเวลาตั้งแตไดรับเชื้อเขาสู

รางกายจนเจริญเปนตัวเต็มวัยพรอมผสมพันธุและออก

ไขใชเวลาประมาณ 5 สัปดาหหรือมากกวา นอกจากน�้ 

Ancylostoma duodenale ยังสามารถติดตอเขาสูรางกาย

โดยผานเยื่อบุชองปาก และในบางครั้งพบวาพยาธิปากขอ 

Ancylostoma duodenale สามารถทําใหเกิดการติดเชื้อ

ในทารก (neonatal infection) ในลักษณะเดียวกับที่พบ

รปูที ่2 วงชวีติของพยาธปิากขอ (รปูดานซาย) และการยอยสลายเมด็เลอืดแดงและฮโีมโกลบนิทีเ่กดิขึน้ในลาํไสพยาธปิากขอ (รปู

ดานขวา ดัดแปลงจากรูปที่ 2 ของเอกสารอางอิงหมายเลข 10) คําเต็มของคํายอ APR1: aspartic protease; CP3: cysteine 

protease; MEP1: metalloproteinase; OPT1: putative transport protein; GST: glutathione-S-transferase; GSH: glutathione 

และ GSSH: glutathione disulphide (รูปโดย อุรัสยา พัฒนวงศ)
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ในการตดิเชือ้ Ancylostoma caninum และ Ancylostoma 

ceylanicum ในลกูสนุขัโดยผานทางน้าํนม ดงันัน้จงึเปนไป

ไดที่ระยะติดตอของ Ancylostoma duodenale สามารถ

ตดิตอสูทารกไดในลกัษณะเดยีวกนั แมวาจะยงัไมมรีายงาน

การตรวจพบระยะติดตอในน้ํานมแมที่ทารกมีการติดเชื้อ

พยาธิปากขอชัดเจน แตในกรณ�ของสุนัขที่ติดเชื้อ Ancy-

lostoma duodenale หรือ Ancylostoma caninum พบ

วาระยะติดตอของพยาธิดังกลาวสามารถเดินทางไปหลบ

ซอนในกลามเน�อ้โดยไมมแีคปซลูหอหุม และไมเดนิทางไป

ยงัปอด หลงัจากนัน้เมือ่มารดามกีารเปลีย่นแปลงฮอรโมน

หลงัคลอด ตวัออนของพยาธปิากขอเหลาน�จ้ะเดนิทางจาก

กลามเน�้อมายังตอมน้ํานมและออกมาพรอมกับน้ํานมสู

ทารกตอไป สาํหรบัอายขุยัของพยาธปิากขอชนดิ Necator 

americanus พบวาอาจมากถงึ 4-20 ป สวน Ancylostoma 

duodenale พบวามีชีวิตอยูไดนานประมาณ 5-7 ป7,8 

 ภายหลังจากการผสมพันธุ ตัวเมียจะวางไขและ

ปลอยสูชองวางในลําไส โดยตัวเมียของพยาธิปากขอ 

Necator americanus ออกไขวันละประมาณ 10,000-

20,000 ฟอง สวน Ancylostoma duodenale ออกไขวัน

ละประมาณ 10,000-25,000 ฟอง สําหรับปริมาณเลือด

ที่พยาธิปากขอ Necator americanus แตละตัวดูดไปตอ

วัน ประมาณ 0.03 มล. สวน Ancylostoma duodenale 

ประมาณวันละ 0.15-0.26 มล. เมื่อออกไขมากับอุจจาระ

จะยังไมมีพัฒนาการเปนตัวออนภายในไข (unembryo-

nated egg) โดยเจริญเพียงระยะ early cleavage หลัง

จากออกมาสูภายนอกรางกายเพียง 2-3 ชั�วโมง ไขจะมี

พัฒนาการตอไปโดยแบงเซลลมากขึ้น แลวเจริญเปนตัว

ออนระยะแรกภายในไข ซึ�งระยะเวลาที่ใชจะมีความแตก

ตางกันขึ้นกับอุณหภูมิและสภาพแวดลอมภายนอก ซึ�งถา

ไขถูกปนเปอนดวยปสสาวะ ตัวออนภายในมักจะตายไป

ในที่สุด สภาวะที่เอื้อตอการเจริญของตัวออนคือบริเวณที่

มีความชื้น มีรมเงา มีความอบอุนและมีซากพืชปกคลุม 

บนดินที่รวนซุย ในสภาวะเชนน�้ตัวออนจะออกจากไขใน

เวลาเพียง 1-2 วัน โดยตัวออนระยะที่ 1 น�้จะกินแบคทีเรีย

และซากพืชเปนอาหาร หลังจากนั้นประมาณ 3 วัน 

จะเกิดการลอกคราบครั้งแรกเจริญเปนตัวออนระยะที่ 

2 ที่มีขนาดใหญขึ้นและยังคงกินอาหารตอไป จนกระทั�ง

วันที่ 5 ถึงวันที่ 8 จะเกิดการลอกคราบครั้งที่ 2 เปน

ตัวออนระยะที่ 3 ซึ�งเปนระยะติดตอ ระยะน�้สวนปาก

จะถูกปดดวยเยื่อคลุมตัว และไมกินอาหารและสามารถมี

ชีวิตอยูบนพื้นดินไดหลายสัปดาห7,8

พยาธิกําเนิด

 ในระยะที่ filariform larva อาศัยเปนอิสระนอก

โฮสตซึ�งเปนระยะที่ไมกินอาหารนั้น จะมีเมตาโบลิซึม

ในตัวต่ํามาก การไชของตัวออนระยะน�้เขาสูผิวหนังจะ

เปนการเริ�มตนของการกระตุนระบบเมตาโบลิซึมของตัว

ออนน�้และจะมีการสรางเอ็นไซม hyaluronidase เพื่อ

ยอย hyaluronic acid ในระหวางเคลื่อนตัวผาน keratino-

cyte ที่ผิวหนัง ทําใหสามารถเคลื่อนผานชั้น epidermis 

เขาสูชั้น dermis15 เมื่อตัวออนของพยาธิปากขอเขาสู

เน�้อเยื่อหรือกระแสเลือด จะมีการสรางสารยับยั้งปฏิกิริยา

การอักเสบ เชน neutrophil inhibitory factor (NIF) เปน 

glycoprotein ที่มีน้ําหนักโมเลกุล 41 กิโลดาลตัน ซึ�งจะไป

ยับยั้งการเกาะติดของ neutrophil กับ endothelium ของ

หลอดเลือด รวมทั้งยับยั้งการหลั�ง hydrogen peroxide 

จาก neutrophil และยับยั้งกระบวนการจับกิน serum 

opsonized particle โดยไปขัดขวางการจับกันระหวาง 

neutrophil และ integrin receptor CD11b/CD1816-18

 สําหรับชวงที่พยาธิปากขอเจริญเปนตัวเต็มวัยใน

ลําไสจะมีการสรางสารยับยั้งการแข็งตัวของเลือดหลาย

ชนิด เชน การสราง anticoagulant peptide (ACAP-1) 

เพื่อยับยั้ง coagulation factor XA ซึ�งเปปไทดดังกลาว

มีคุณสมบัติการเปนแอนติเจนที่ไมดี ดังนั้นจึงไมมีการ

สรางภูมิตานทานตอตานเปปไทดน�้ นอกจากน�้ยังมีการ

สรางสารยับยั้งการจับกลุมของเกร็ดเลือด และมีการลดลง

ของ platelet dense granule ตลอดจนการสรางสารคัด

หลั�งบางชนิดของพยาธิปากขอยังทําใหเกิดกระบวนการ 

fibrinolysis สารคัดหลั�งอื่นๆ ของพยาธิปากขอที่ชวย

ปองกันกระบวนการขับพยาธิออกจากลําไสของคน ไดแก 
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glutathione-S-transferase เอนไซมทําลายแอนติบอดี

ชนิด IgG และ acethylcholinesterase โดยสารเหลาน�้

จะไปยับยั้งกระบวนการอักเสบ และการตอบสนองของ

ระบบภมูคิุมกนัในลาํไส เปนทีน่�าสงัเกตวาผูทีต่ดิเชือ้พยาธิ

ปากขอจะมีการสรางแอนติบอดีที่จําเพาะตอตัวพยาธิ แต

แอนติบอดีเหลาน�้ ไมมีผลในการปองกันการติดเชื้อซ้ํา 

หรือลดระดับความรุนแรงของการติดเชื้อพยาธิปากขอได

เลย ดังนั้นโรคพยาธิปากขอจึงเกิดขึ้นไดเรื้อรังและติดเชื้อ

ใหมไดเชนเดิมภายหลังการรักษา10,18-22                             

อาการทางคลินิก

 อาการทางผิวหนัง  

 ในชวงที่ filariform larva ไชเขาสูผิวหนัง อาจ

ทําใหเกิดภาวะ cutaneous larva migrans หรือ creeping 

eruption หรือ ground itch โดยผูติดเชื้อจะมีอาการคัน

มากบริเวณที่ตัวออนของพยาธิไชไปตามผิวหนัง อาจพบ

รอยนูนแดงเปนทางตามทางเดินของพยาธิ มักพบบริเวณ

เทาเปนสวนใหญ แตอาจพบไดตามบริเวณอื่นที่พยาธิไช

เขาสูรางกาย โดยทั�วไปอาการดังกลาวมักเกิดขึ้นและหาย

ไปอยางรวดเร็ว แตในกรณ�ที่มีการติดเชื้อพยาธิปากขอ

ของสุนัขและแมวคือ Ancylostoma caninum และ 

Ancylostoma braziliense อาการดังกลาวอาจคงอยูได

นานกวา เน��องจากตวัออนของพยาธเิหลาน�้ไมสามารถเดนิ

ทางตอไปเพื่อเจริญเปนตัวเต็มวัยในลําไสของคน8 

 อาการทางปอด

 เกิดขึ้นในชวงที่มีภาวะ lung miqration ซึ�งผูติด

เชือ้สวนใหญมกัไมแสดงอาการใด ๆ  แตในกรณ�ทีม่กีารตดิ

เชื้อจํานวนมากอาจมีอาการไอ หอบ และพบ pulmonary 

infiltrate รวมกบัภาวะ eosinophilia กลุมอาการเหลาน�พ้บ

ไดในการติดเชื้อหนอนพยาธิอื่นๆ ที่มี lung migration ได

เชนกันเรียกวา Loeffler’s syndrome8

 อาการทางระบบทางเดินอาหาร

 ผูที่เปนโรคพยาธิปากขอจะมีอาการปวดทอง

บริเวณ epigastrium บางครั้งอาจปวดรุนแรงคลายกับ

การปวดจากอาการแผลจากกระเพาะอาหาร จุกเสียดแน�น

ทอง อาจมีอาการกดเจ็บบริเวณทองไดในชวงแรกๆ ของ

การติดเชื้อ จากขอมูลการทดลองติดเชื้อในอาสาสมัครใน

อดีตพบวา อาการปวดทองจุกเสียด และแน�นทองจะเกิด

ขึ้นประมาณ 35-40 วันหลังจากการติดเชื้อ ภาวะ eosi-

nophilia จะเกิดขึ้นสูงสุดในชวงวันที่ 38-64 และสามารถ

ตรวจพบไขในอุจจาระไดประมาณสัปดาหที่ 6 หลังจาก

การติดเชื้อ บางครั้งอาจพบวาการติดเชื้อพยาธิปากขอ

ทําใหเกิดอาการทองเสียเปนมูกเลือดได แตพบไมบอย 

ในกรณ�ที่มีการติดเชื้ออยางรุนแรงอาจพบภาวะ acute 

gastrointestinal hemorrhage ซึ�งจัดเปนภาวะฉุกเฉิน

ที่อาจทําใหถึงแกชีวิตได โดยภาวะดังกลาวมักพบในเด็ก

เล็กที่มีการติดเชื้อพยาธิปากขอในปริมาณมาก ผูที่ติดเชื้อ

พยาธิปากขอที่รุนแรงอาจพบปริมาณ อัลบูมินต่ํากวาปกติ 

(hypoalbuminemia) แตการติดเชื้อพยาธิปากขอไมได

ทําใหเกิดภาวะ malabsorption8 

 อาการโลหิตจาง

 ภาวะซีดจากโรคโลหิตจางจากการติดเชื้อพยาธิ

ปากขอขึ้นกับหลายปจจัย ไดแก ปริมาณและชนิดของ

พยาธิปากขอในลําไส ปริมาณเหล็กที่ถูกเก็บสะสมไวใน

รางกาย ความตองการในการใชเหล็กของรางกายและ

ปริมาณเหล็กในอาหารที่ไดรับในแตละวัน การสูญเสีย

เหล็กจากรางกายเกิดขึ้นจากภาวะเลือดออกในตําแหน�งที่

พบพยาธิปากขอเกาะอยูบนผิวลําไส อุบัติการณของการ

เกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กขึ้นกับปริมาณ

การกินอาหารที่มีธาตุเหล็กในชุมชนกับความรุนแรงของ

การติดเชื้อกลาวคือ ในชุมชนที่มีการบริโภคธาตุเหล็กใน

ปริมาณมาก แมจะมีการติดเชื้อพยาธิปากขอที่รุนแรงอาจ

พบอุบัติการณของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

ไดต่ํา ในทางตรงขามชุมชนที่มีการบริโภคอาหารที่มีธาตุ

เหล็กต่ําแมจะมีการติดเชื้อพยาธิปากขอที่ไมรุนแรงอาจ

พบอุบัติการณของการเกิดภาวะโลหิตจางดังกลาวไดสูง8,22 

 ภาวะโลหิตจางจากโรคพยาธิปากขอมักเปนโรค

เรื้อรัง และอาจรุนแรงได เชน อาจพบปริมาณฮีโมโกลบิน

ต่ําในระดับ 3 ถึง 8 กรัมตอเดซิลิตร ผูปวยจะมีอาการ

ออนเพลีย ไมสนใจสิ�งแวดลอม และอาจมีอาการซึมเศรา 
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ในการตรวจรางกายจะพบวาเยื่อบุตางๆ มีลักษณะซีด ใน

ภาวะขาดธาตเุหลก็ อาจพบการผดิปกตขิองเลบ็ในลกัษณะ 

koilonychia และมุมปากอักเสบ (angular stomatitis) 

สําหรับภาวะแทรกซอนจาก ภาวะอัลบูมินในเลือดต่ํา และ

ภาวะซดี อาจทาํใหเกดิอาการหอบเหน��อย ใจสั�น หวัใจเตน

เร็ว หัวใจโต อาจพบภาวะหัวใจลมเหลวในลักษณะของ 

congestive heart failure ภาวะซีดที่รุนแรงยังทําใหเด็ก

ไมเจริญเติบโต พัฒนาการทางสมองชากวาปกติ ในหญิง

ตั้งครรภอาจเพิ�มความเสี่ยงตอการตายของมารดาและ

ทารก8,22 

 สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในภาวะ

โลหิตจางจากโรคพยาธิปากขอ จะพบวาลักษณะของเม็ด

เลอืดแดงมสีซีดีลง และขนาดเลก็ลง (hypochromic micro-

cytic erythrocytes) ปรมิาณ reticulocyte ลดลง ระดบัซรีั�ม 

ferritin และปริมาณธาตุเหล็กลดลงในขณะที่ transferrin 

มีระดับสูงขึ้น นอกจากน�้ยังมักพบ eosinophilia แต

จํานวนเม็ดเลือดขาวทั้งหมดอยูในเกณฑปกติ8 

การวินิจฉัย

 การวนิจิฉยัการตดิเชือ้พยาธปิากขอทาํไดโดยการ

ตรวจอุจจาระสด โดยวิธี direct smear ซึ�งจะใหความไวใน

การตรวจพบต่าํกวาวธิ ีconcentration เชน formalin-ether 

sedimentation หรือ ethyl-acetate sedimentation แต

การตรวจไขของพยาธิปากขอโดยวิธี direct smear มัก

บงบอกวาผูติดเชื้อมีจํานวนพยาธิในรางกายในระดับที่น�า

จะมีความหมายในการเกิดโรค เน��องจากปริมาณไขที่

สามารถตรวจพบไดมักมีมากกวา 1,200 ฟองตออุจจาระ 

1 กรัม เน��องจากปริมาณความหนาแน�นของการติดเชื้อ

พยาธิปากขอมีความสัมพันธกับความรุนแรงของการติด

เชื้อ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาวิธีการตรวจหาจํานวนไขพยาธิ

ตออุจจาระ 1 กรัม โดยวิธีตางๆ เชน Stoll dilution egg 

count และ Kato thick smear เปนตน8

 ในกรณ�ที่อุจจาระถูกเก็บไวหลายวันกอนตรวจ

ไขของพยาธิปากขอจะพัฒนาจนเปนตัวออนระยะ 

rhabditoid ซึ�งตองจําแนกออกจากตัวออนระยะเดียวกัน

ของพยาธิเสนดาย (Strongyloides stercoralis) โดยตัว

ออนระยะน�้ของพยาธิปากขอจะมี buccal cavity ที่ยาว

กวา และ genital primordium มีขนาดเล็กกวาและเห็น

ไมชัดเจน การตรวจหาตัวออนของพยาธิโดยวิธีเพาะเลี้ยง

ไขใหเจริญเปนตัวออน เชน วิธี charcoal culture และ 

filter paper culture เปนตน7,23 สําหรับการตรวจโดยวิธี 

agar plate culture โดยการนําอุจจาระสดที่ตองการตรวจ

ปริมาณ 1-2 กรัม มาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เปนวุน

ประกอบดวย peptone, beef extract และเกลือโซเดียม

คลอไรด แลวเกบ็ไวทีอ่ณุหภมูหิองหรอืประมาณ 25-35o ซ. 

เปนเวลา 3-5 วัน วิธีน�้สามารถตรวจหาไดทั้งพยาธิ 

Strongyloides stercoralis และพยาธิปากขอ โดยอัตรา

การใหผลบวกสําหรับ Strongyloides stercoralis มี

ประสิทธิภาพดีกวา direct smear และ formalin-ether 

sedimentation methodประมาณ 10.2 และ 1.9 เทา

ตามลําดับ สวนพยาธิปากขอพบวา agar plate culture 

มีประสิทธิภาพดีกวา direct smear และ formalin-ether 

sedimentation method ประมาณ 14 และ 1.5 เทาตาม

ลําดับ โดยลักษณะทางเดินบนวุนของตัวออนพยาธิทั้ง 

2 มีความแตกตางกัน ทั้งน�้ agar plate culture มี

ประสิทธิภาพในการตรวจหาพยาธิปากขอดีกวาวิธี filter

paper culture ประมาณ 1.14 เทา24 

การรักษา

 หลักการรักษาโรคพยาธิปากขอตองคํานึงถึง 

การรักษาภาวะโลหิตจางและการใชยากําจัดพยาธิซึ�งมี

หลายขนานดังน�้8 

 Mebendazole เปนยาทีม่ผีลตอทัง้ Ancylostoma 

duodenale และ Necator americanus ขนาดที่ใชรกัษาคอื 

100 มก. วันละ 2 ครั้ง เปนเวลา 3 วัน จะใหประสิทธิภาพ

ของการรักษาประมาณรอยละ 76-95 ขึ้นกับการศึกษา 

ยาชนิดน�้ยังใหผลดีตอการรักษาการติดเชื้อพยาธิไสเดือน 

และพยาธิแสมา แมวายาชนิดน�้จะถูกดูดซึมไดนอยมาก

แตยังไมแนะนําใหใชในหญิงตั้งครรภ เน��องจากในสัตว

ทดลองมี teratogenic effect
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 Albendazole เปนยาในกลุม benzimidazole 

เชนเดียวกับ mebendazole ขนาดที่ใชรักษาคือ 200 

มก. ใหครั้งเดียวมีประสิทธิภาพในการรักษาใกลเคียงกับ 

mebendazole  

 Pyrantel pamoate มีประสิทธิภาพในการกําจัด 

Ancylostoma duodenale ไดดีกวา Necator americanus 

ขนาดที่ใชคือ 11 มก./กก. แตไมเกิน 1 กรัม ใหครั้งเดียว 

ยาชนิดน�้อาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส ปวดศีรษะ เวียน

ศีรษะ และงวงนอน ตลอดจนอาจทําใหคา liver enzymes 

ผิดปกติไดชั�วคราว

 Bephenium hydroxynaphthoate เปนยาที่มี

สรรพคุณคลายกับ pyrantel pamoate โดยใชปริมาณ 5 

กรัม (2.5 กรัม เบส) สําหรับการรักษาการติดเชื้อ An-

cylostoma duodenale โดยใหครั้งเดียว สวน Necator 

americanus ให 3 วันติดตอกัน

 การรักษาภาวะโลหิตจาง

 โดยทั�วไปมักตองใหการแกไขภาวะดังกลาวอยาง

รวดเร็วโดยการให ferrous sulfate และตองใหตอไป

หลังจากปริมาณฮีโมโกลบินกลับมาสูระดับปกติแลว

ตอไปอีก 3 เดือน ในกรณ�ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ

อาจพิจารณาใหการรักษาเฉพาะภาวะโลหิตจางจนกวาจะ

คลอดจึงใหยากําจัดพยาธิเพื่อหลีกเลี่ยงผลแทรกซอนจาก

ยาตานพยาธเิหลาน�้ในกรณ�ภาวะโลหติจางเรือ้รงัทีม่อีาการ

หัวใจลมเหลวและอาจพิจารณาให packed red blood 

cells เสริม8 

การตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน

 1. การตอบสนองของแอนติบอดี

 การตอบสนองของแอนติบอดีชนิด IgM ที่

จําเพาะตอพยาธิปากขอพบไดในสัปดาหที่ 6 ภายหลัง

การติดเชื้อ ในขณะที่แอนติบอดีชนิด IgG จะเพิ�มมากขึ้น

ในสัปดาหที่ 8 หลังการติดเชื้อ22-27 สวน IgE จะเกิดขึ้นได

อยางชา ๆ ภายหลังการติดเชื้อซ้ําหลาย ๆ ครั้งซึ�ง IgE 

มีบทบาทในการปองกันการติดเชื้อ27,28 โดยพบวา IgE 

ตอ Ancylostoma secreted protein-2 ของพยาธิ

ปากขอชนิด Necator americanus (Na-ASP2) มีความ

สัมพันธผกผันกับความหนาแน�นของเชื้อในรางกาย29 

ในขณะที่แอนติบอดีชนิด IgG4 ตอโปรตีนเดียวกันมี

ความสมัพนัธโดยตรงกบัความหนาแน�นของเชือ้ในรางกาย 

ดังนั้นแอนติบอดีชนิด IgG4 ตอพยาธิปากขอจึงเปนตัว

บงชี้วามีการติดเชื้อพยาธิปากขอไดดี จะเห็นไดวาโปรตีน

ของพยาธิปากขอสามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันทาง Th2 

lymphocyte ซึ�งถาการตอบสนองดังกลาวมีการสราง 

IgE มากกวา IgG4 ยอมน�าจะทําใหเกิดภาวะภูมิคุมกัน

ในเชิงการลดปริมาณเชื้อในรางกายจากการติดเชื้อพยาธิ

ปากขอ29,30 นอกจากน�้ยังพบวามีการยับยั้งการตอบสนอง

ของแอนติบอดีชนิด IgD ในขณะติดเชื้อพยาธิปากขอซึ�ง 

IgD สามารถเกิด cross-link บนผิว basophil ทําใหมี

การหลั�ง interleukin-4 (IL-4) ซึ�ง IL-4 ดังกลาวมีบทบาท

สาํคญัในการกระตุนการตอบสนองของระบบภมูคิุมกนัผาน

ทาง Th2 cell31,32 นอกจากน�้แอนติบอดีชนิด secretory 

IgA ยังมีบทบาทสําคัญในการควบคุมหรือตอตานพยาธิ

ปากขอ โดยพบวาปริมาณ IgA ที่พบในอุจจาระมีความ

สัมพันธกับความสามารถในการตอตานการติดเชื้อพยาธิ

ปากขอในหนูทดลอง33 

 2. การตอบสนองของ cytokines

 โดยทั�วไปการติดเชื้อพยาธิในลําไสมักกระตุน

ระบบภูมิคุมกันผานทาง Th2 lymphocyte ทําใหมีการ

สราง IL-4, IL-5, IL-13 และ IgE ซึ�งมีความสําคัญใน

การกําจัดพยาธิออกจากรางกาย การเพิ�มขึ้นของ IL-5 

มีความสัมพันธกับความสามารถในการปองกันการติด

เชื้อซ้ํา นอกจากน�้ยังพบวาการเพิ�มขึ้นของ interferon

gamma (IFN-γ) สามารถลดความหนาแน�นของการ

ติดเชื้อแตไมมีผลยับยั้งการติดเชื้อซ้ํา อยางไรก็ตาม

พบวาภายหลังการติดเชื้อพยาธิปากขอจะมีการกระตุน

ทั้งระบบ Th1 และ Th2 cells ซึ�งถาการตอบสนองสวน

ใหญเปน Th2 cell มักเปนผลดีตอรางกายโฮสตในการ

ลดปริมาณเชื้อจากรางกาย ในขณะที่การตอบสนองทาง

ดาน Th1 cell มักเปนผลเสียตอโฮสตมากกวาผลตอ

พยาธิปากขอ34,35 
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 3. การตอบสนองแบบพึ�งเซลล (cell-mediated 

immune response)

       การเพิ�มขึ้นของปริมาณ eosinophil ภายหลังการ

ติดเชื้อพยาธิปากขออาจมีสวนชวยใหเกิดการเริ�มตนการ

กระตุนระบบภูมิคุมกัน โดยพบวา eosinophil สามารถทํา

หนาที่เปนไดทั้ง antigen-presenting cells และ effector 

cells นอกจากน�้ basophil ยังมีบทบาทสําคัญในชวง

เริ�มตนของการกระตุน Th2 cell โดย basophil ถูกกระตุน

โดย protease allergens แลวหลั�ง IL-4 และ thymic 

stromal lymphopoietin ในทางตรงขามพบวาการติดเชื้อ

พยาธิปากขอสามารถกระตุน natural killer (NK) cells 

ที่อยูในกระแสเลือดของผูติดเชื้อ ซึ�ง NK cells ดังกลาว

จะถูกกระตุนโดยสารคัดหลั�งจากพยาธิปากขอทําใหมี

การหลั�ง IFN-γ ออกจาก NK cells ซึ�ง IFN-γ น�้อาจ

มีสวนเกี่ยวของกับกลไกการหลบหลีกระบบภูมิคุมกัน

จากการที่พยาธิปากขอไปกระตุนระบบภูมิคุมกันผานทาง 

Th1 cell36,37 

สถานการณของโรคพยาธิปากขอในประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบรอนชื้นซึ�งทําใหมี

อัตราความชุกของการติดเชื้อพยาธิปากขอสูง สงผลให

เกิดปญหาทางดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชากร

ตามมา โดยเฉพาะในภาคใตจะมีอัตราการติดเชื้อสูงกวา

ภาคอืน่ๆ จากการสาํรวจโดยการตรวจอจุจาระพบวาพยาธิ

ปากขอชุกชุมในทุกภาคและภาคใตในบางพื้นที่มีความ

ชุกสูงสุดถึงรอยละ 49.238 จากการศึกษาชนิดของพยาธิ

ปากขอโดยลักษณะตัวเต็มวัยที่ไดจากการใหยาถายพยาธิ

ในผูที่ติดเชื้อพบ Necator americanus รอยละ 95.8 

Ancylostoma duodenale รอยละ 0.5 และ Ancylos-

toma ceylanicum รอยละ 0.339 อยางไรก็ตามอุบัติการณ

ดงักลาวอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามเวลาและกลุมประชากร

ที่ศึกษา40 ปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิปากขอทางภาค

ใตของประเทศไทยขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนและความชื้น

ของพื้นดิน การมีสวนหรือตนไมที่ใหรมเงา การไมมีสวม

ในบางพื้นที่ และการเดินเทาเปลาบนพื้นที่เอื้อตอการ

ดาํรงอยูของระยะตดิตอของพยาธปิากขอ41 แมวาผูตดิเชือ้

พยาธปิากขอสวนใหญมจีาํนวนเชือ้ในลาํไสในระดบัที่ไมกอ

ความรนุแรงของโรคชดัเจน แตมรีายงานการตดิเชือ้พยาธิ

ปากขอทีร่นุแรงในเดก็ไทยจนมอีาการถายเปนเลอืดและได

รับการรักษาพรอมกับการหาสาเหตุของภาวะดังกลาวโดย

การผาตดั42 นอกจากน�ย้งัพบวาเดก็ในสถานสงเคราะหบาง

แหงในบริเวณปริมณฑลของกรุงเทพมหานครมีอัตราการ

ตรวจพบพยาธิปากขอและพยาธิตัวกลมที่ติดตอผานดิน

อื่นๆ ไดบอยโดยพบอุบัติการณกวารอยละ 2543

1. วัคซีนจากตัวออนของพยาธิในอดีต

 วัคซีนชนิดน�้ไดถูกพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1965 

โดยใชตัวออนของพยาธิปากขอ Ancylostoma caninum 

ที่ผานการฉายรังสี (irradiated larvae) วัคซีนชนิดน�้ใช

สําหรับสุนัข โดยพบวาใหผลการปองกันการติดเชื้อพยาธิ

ปากขอซึ�งพบวาสุนัขที่ไดรับวัคซีนมีปริมาณพยาธิปากขอ

ลดลงจากเดิมถึงรอยละ 9044 วัคซีนดังกลาวไดมีการผลิต

และจําหน�ายในชวงป 1970 แตอุปสรรคสําคัญของวัคซีน

ดังกลาวคือตัวออนของพยาธิปากขอที่ไดรับการฉายรังสี

ถาเปนตัวออนที่ตายแลวหรือเปนตัวออนที่ยังไมไดรับ

รังสีอยางเหมาะสมยอมไมสามารถสรางภูมิคุมกันตอการ

ติดเชื้อได ดังนั้นจึงเปนไปไดที่องคประกอบสําคัญของ

วัคซีนดังกลาวน�าจะไดมาจากสารคัดหลั�งจากตัวออนของ

พยาธิ แมวาภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นไมสามารถปองกันการติด

เชื้อพยาธิปากขอไดอยางสมบูรณ กลาวคือไมเกิด sterile 

immunity แตวัคซีนดังกลาวสามารถปองกันภาวะแทรก

ซอนจากโรคพยาธิปากขอ เชน ภาวะโลหิตจางและภาวะ

เลือดออกอยางรุนแรงในระบบทางเดินอาหาร อยางไร

ก็ตามวัคซีนชนิดน�้ไดหยุดผลิตในภายหลัง เน��องจาก

วัคซีนดังกลาวไมสามารถปองกันการติดเชื้อไดอยาง

สมบูรณตลอดจนการขนสงและเก็บรักษาวัคซีนใหตัวออน

ของพยาธิปากขอในวัคซีนใหมีชีวิตอยูไดนั้นมีขอจํากัด

อยางมากในทางปฎิบัติโดยทั�วไป45

 วัคซีนปองกันโรคพยาธิปากขอ
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2. วัคซีนปองกันโรคพยาธิปากขอในปจจุบัน

 แมวาปจจุบันยังไมมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

สําหรับปองกันพยาธิปากขอในคน แตการพัฒนาวัคซีน

ดังกลาวไดดําเนินไปอยางตอเน��อง โดยแอนติเจนที่ถูกนํา

มาใชเปนองคประกอบของวัคซีนมีความแตกตางกันตาม

ระยะการเจริญของพยาธิปากขอ ดังน�้

 2.1 แอนติเจนจากพยาธิตัวออน

 ในการทดลองนํา filariform larva ของพยาธิ

ปากขอ Ancylostoma caninum มาอยูในหลอดทดลอง

ที่มีซีรั�มของคนเพื่อเลียนแบบการลุกลามของระยะติดตอ

เขาสูรางกายคนนั้น พบวาตัวออนดังกลาวไดหลั�งสาร

อยางนอย 3 ชนิดออกจากตัว ไดแก metalloprotease 

(MTP-1) และโปรตีน 2 ชนิดที่อยูในกลุม pathogenesis-

related proteins ประกอบดวยโปรตีนขนาด 43.9 กิโลดาล

ตัน เรียกวา Ancylostoma secreted protein-1 (ASP-1) 

และโปรตีนขนาด 21.3 กิโลดาลตัน คือ Ancylostoma 

secreted protein-2 (ASP-2)46-48 ตอมาพบวาโปรตีน

เหลาน�้ พบไดในพยาธิปากขอชนิดอื่นๆ รวมทั้ง Necator 

americanus จงึเรยีกวา Na-ASP-1 และ Na-ASP-2 ตาม

ลําดับ แมวาบทบาทและหนาที่ของโปรตีนทั้ง 2 ชนิด ยัง

ไมทราบชัดเจน แตจากการศึกษาโครงสรางผลึกของ

โปรตีนเหลาน�้ พบวาน�าจะมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการ

ยอยโปรตีนและการกระตุนระบบภูมิคุมกันของโฮสต49-51 

อยางไรก็ตามพบวา Na-ASP-1 ไมสามารถกระตุนใหเกิด

ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อพยาธิปากขอไดในสัตวทดลอง 

ในขณะที่ Na-ASP-2 สามารถกระตุนใหเกิดภูมิคุมกัน

ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับการใชวัคซีนจากตัวออน

ของพยาธิที่ผานการฉายรังสี52 ดังนั้น Na-ASP-2 จึงจัด

เปนองคประกอบของวัคซีนปองกันพยาธิปากขอที่สําคัญ 

Na-ASP-2 เปนโปรตีนที่ถูกสรางขึ้นในทุกระยะของการ

เจริญของพยาธิปากขอ แตจะถูกหลั�งออกมาเฉพาะใน

ชวงที่ filariform larva ถูกกระตุนดวยกระบวนการไชผาน

เขาสูผิวหนังของโฮสต48 จากการทดลองใช recombinant 

Na-ASP-2 เปนวัคซีน โดยใช alhydrogel เปน adjuvant 

ในอาสาสมัครชาวอเมริกันที่ไมไดติดเชื้อพยาธิปากขอ

มากอน พบวาสามารถกระตุนการตอบสนองของแอนตบิอดี

ทีจ่าํเพาะตอ Na-ASP-2 รวมทัง้พบการตอบสนองแบบพึ�ง

เซลลดวย โดยไมพบผลขางเคียงที่รุนแรงใดๆ45 อยางไร

ก็ตามจากการทดลองใชวัคซีนดังกลาวในประชาการที่มี

โอกาสติดเชื้อพยาธิปากขอมากอนในประเทศบราซิล พบ

วาผูที่มี IgE ที่จําเพาะตอพยาธิปากขอมากอนอันเน��อง

มาจากการติดเชื้อซ้ําๆ กันในอดีต พบวาภายหลังจากได

รับวัคซีนเพียงครั้งเดียวจะมีอาการลมพิษทั�วตัว ดังนั้นใน

ปจจุบัน วัคซีน Na-ASP-2 จึงถูกยุติการทดสอบโดยไม

ไดรับการพัฒนาตอไป21

 สําหรับ metalloproteinase หรือ MTP-1 นั้น พบ

วาสามารถกระตุนใหสุนัขสรางแอนติบอดี IgG2 ที่จําเพาะ

ตอโปรตีนดังกลาวไดและระดับของแอนติบอดีที่เกิดขึ้น

มีความผันแปรผกผันกับจํานวนพยาธิโตเต็มวัยในลําไส 

และปริมาณไขพยาธิในอุจจาระ แสดงวา MTP-1 อาจจะมี

ศักยภาพในการพัฒนาเปนองคประกอบของวัคซีนไดเชน

กนั อยางไรกต็ามในปจจบุนัพบวา การใชแอนตเิจนจากตวั

ออนของพยาธมิกัประสบปญหาในการกระตุน IgE ซึ�งกอให

เกดิผลขางเคยีงที่ไมพงึประสงคอยางมาก ดงันัน้ในปจจบุนั

การพฒันาวคัซนีปองกนัพยาธปิากขอโดยอาศยัโปรตนีจาก

ตัวออนของพยาธิจึงไมไดรับการศึกษามากดังในอดีต53,54 

 2.2 แอนติเจนจากตัวเต็มวัย

 เปาหมายของวัคซีนปองกันพยาธิปากขอใน

ปจจบุนัคอื การขดัขวางกระบวนการยอยอาหารของตวัเตม็

วยั โดยคาดวาแอนตบิอดทีีเ่กดิขึน้จะมผีลทาํลายสารอาหาร

ทีจ่าํเปนสาํหรบัพยาธติวัเตม็วยั หรอืทาํลายโครงสรางบาง

ชนดิของพยาธ ิเปาหมายในเชงิประสทิธภิาพของวคัซนีคอื

การลดลงของการสญูเสยีเลอืดจากลาํไสของโฮสต และการ

ลดลงของจํานวนพยาธิที่อยูในลําไส หรือกลาวอีกในนัย

หนึ�งคือ ลดภาวะโลหิตจางจากการติดเชื้อพยาธิปากขอ 

เปนที่ทราบกันดีวาตัวเต็มวัยของพยาธิปากขอไดอาหาร

มาจากเลือดและน้ําเหลืองของโฮสต ดังนั้นพยาธิจึงมีขั้น

ตอนการทาํใหเมด็เลอืดแดงแตก การยอยสลายฮโีมโกลบนิ 

และโปรตีนในซีรั�ม กอนการดูดซึมสารอาหารเหลาน�้ใน

รูปของเปปไทดขนาดสั้นและกรดอะมิโน ซึ�งภายหลังจาก
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การแตกของเม็ดเลือดแลวพยาธิปากขอจะยอยสลายฮีโม

โกลบินโดยเอนไซม hemoglobinases หลายชนิด (รูป

ที่ 2) โดยเริ�มจาก aspartic protease (APR1) หลังจาก

นั้นจะถูกยอยสลายตอไปดวย cysteine protease (CP3) 

และ metalloprotease (MEP1) ตามลําดับ เปปไทดสาย

สัน้ๆ และกรดอะมโินที่ไดจากการยอยดงักลาวจะถกูดดูซมึ

เขาไปในเยื่อบุทางเดินอาหารของพยาธิปากขอ โดยอาศัย

โปรตีน OPT1 ซึ�งเปน membrane-spanning amino acid 

transporter อยางไรก็ตามภายหลังการยอยฮีโมโกลบิน

ดังกลาวจะเกิด heme และ haematin ซึ�งมีธาตุเหล็ก

เปนองคประกอบรวมดวย สารเหลาน�้จะเปนพิษตอพยาธิ

ปากขอ เน��องจากจะเกิดอนุมูลอิสระจําพวก oxygen 

radicals ซึ�งสามารถทําลายโครงสรางของพยาธิได ดังนั้น

พยาธิปากขอจึงมีกระบวนการลดความเปนพิษของสาร

เหลาน�้ โดยอาศัยกระบวนการจับคูกันของ glutathione 

S-transferase 1 (GST1) ทําใหเกิดชองวางที่จําเพาะเพื่อ

จับกับ heme และ haematin ที่เกิดขึ้น10

 แมวาจะมีโปรตีนหรือแอนติเจนหลายชนิดที่มี

ศักยภาพในการเปนองคประกอบของวัคซีน แตโปรตีน 

GST1 และ APR1 ไดรับการพัฒนาเปนวัคซีนมากกวาโปร

ตีนอื่นๆ โดย GST1 เปนโปรตีนที่มีขนาด 24 กิโลดาลตัน 

สามารถผลิตเปนโปรตีนลูกผสม (recombinant protein) 

ในยีสต Pichia pastoris ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน�้ 

GST1 ของพยาธิปากขอมีคุณสมบัติของเอ็นไซม peroxi-

dase โดยสามารถเรงปฏิกิรยิาการจบักันระหวาง reduced 

glutathione กับ electrophiles หลายชนิด และยังสามารถ

จับกับ heme และ haematin ไดเปนอยางดี จึงสามารถ

ขจดัการสราง oxygen radicals ไดอยางมปีระสทิธภิาพ19,55 

ในระหวางพยาธิปากขอยอยฮีโมโกลบิน จากการทดลอง

ใช GST1 ของพยาธิปากขอเปนวัคซีน โดยทดลองในสุนัข

พบวาสุนัขที่ไดรับวัคซีนมีการสรางแอนติบอดีตอโปรตีน

ดังกลาวอยางจําเพาะในปริมาณมาก หลังจากทดลองให

เกิดการติดเชื้อพยาธิปากขอในภายหลังจากไดรับวัคซีน 

พบวาสุนัขที่ไดรับวัคซีนมีจํานวนพยาธิปากขอในลําไส

และปริมาณไขพยาธิในอุจจาระนอยกวาสุนัขที่ไมไดรับ

วัคซีนอยางมีนัยสําคัญ19 นอกจากน�้ยังพบวาหนูทดลองที่

ไดรับวัคซีนดังกลาวสามารถเกิดภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ

พยาธิปากขอตางชนิดได19,56 และยังพบวาวัคซีนที่มีองค

ประกอบของ GST1 จากพยาธิปากขอยังสามารถกระตุน

ระบบภมูคิุมกนัใหเกดิการปองกนัการตดิเชือ้พยาธเิทาชาง

ชนิด Wuchereria bancrofti ได57 ดังนั้นวัคซีนจากโปรตีน

ดังกลาวจึงไดรับการพัฒนาถึงขั้นการผลิตเพื่อทดสอบใน

คนตอไป10 

 สําหรับโปรตีน APR1 มีน้ําหนักโมเลกุล 45 กิโล         

ดาลตนั เน��องจากโปรตนีชนดิน�ม้ฤีทธิใ์นการยอยฮโีมโกลบนิ

ในลําดับแรก ดังนั้นในการพัฒนาเปนองคประกอบของ

วคัซนีจงึมกีารสบัเปลีย่นกรดอะมโินจาก aspartic acid เปน

กรดอะมิโน alanine ซึ�ง aspartic acid เปนกรดอะมิโน

ที่ทําใหเอ็นไซม APR1 มีฤทธิ์ในการยอยฮีโมโกลบิน58 

โปรตีน APR1 สามารถสรางเปนโปรตีนลูกผสมใน

แบคทีเรีย58 และในตนยาสูบโดยสามารถผลิตเปนโปรตีน

ในปริมาณมากได59 จากการทดลองฉ�ดวัคซีนที่มี APR1 

ของพยาธปิากขอเปนองคประกอบพบวาสนุขัที่ไดรบัวคัซนี

สามารถสรางแอนติบอดีที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของ

เอ็นไซม protease ไดในหลอดทดลองและเมื่อทําใหสุนัข

ตดิเชือ้พยาธปิากขอพบวาสนุขัที่ไดรบัวคัซนีมจีาํนวนพยาธิ

ปากขอตัวเต็มวัยและปริมาณไขในอุจจาระนอยกวาสุนัข

ที่ไมไดรับวัคซีนอยางมีนัยสําคัญ ผลดังกลาวยังคงเปน

เชนเดิมแมจะใชหนูเปนสัตวทดลองดังนั้นในปจจุบันไดมี

การผลิตโปรตีนลูกผสมที่รวม GST1 เขากับ APR1 เพื่อ

หวังผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ�งจะมีการทดลองในคน

ตอไปในอนาคต54,60 

 โดยสรุปแมวาวัคซีนปองกันโรคพยาธิปากขอ

สําหรับคนยังไมมีใชในปจจุบัน แตจากการคิดคนวิจัย

โดยอาศัยหลักการยับยั้งกระบวนการดํารงชีวิตของพยาธิ

ปากขอในคนทําใหมีการคนพบโปรตีนหลายชนิดที่มี

ศักยภาพในการเปนองคประกอบของวัคซีนปองกันโรค

พยาธิปากขอ โดยมุงเนนวาผูที่ไดรับวัคซีนจะไมมีภาวะ

แทรกซอนจากภาวะโลหิตจางหรือภาวะเลือดออกอยาง

รุนแรงในลําไส อยางไรก็ตามวัคซีนปองกันโรคพยาธิ
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ปากขอไมสามารถปองกนัการตดิเชือ้พยาธปิากขอไดอยาง

สมบูรณ

เชื้อกอโรค

 Leishmania เปนโปรโตซัวในกลุมแฟลกเจลเลต 

(flagellate) เน��องจากในวงชีวิตมีระยะที่มีแฟลกเจลลัม

เปนสวนหนึ�งของเซลลและจัดอยูใน order Kinetoplastida 

เน��องจากมี kinetoplast ประกอบดวยกลุมของ circular 

DNA จํานวนหลายชุดอยูใน mitochondria ที่มีขนาดใหญ 

โดย Leishmania จัดอยูใน family Trypanosomatidae 

ซึ�งมี Trypanosoma เปนสมาชิกใน family เดียวกัน ชื่อ 

genus Leishmania ถูกตั้งขึ้นโดย Ross ในป ค.ศ. 1903 

เพื่อเปนเกียรติแก Leishman ซึ�งเปนผูคนพบจุลชีพชนิด

น�้เปนครั้งแรกในมามของทหารอังกฤษที่เสียชีวิตขณะไป

ประจําการที่สถาน� Dum Dum ใกลเมืองกัลกัตตา ประเทศ

อินเดีย ตอมาในปเดียวกัน Donovan ไดตรวจพบจุลชีพ

ลักษณะเดียวกันจากมามผูปวย ซึ�ง Ross ไดเสนอวาสิ�ง

ที่คนพบเปนโปรโตซัวชนิดใหม โดยในระยะแรกเรียกวา 

Leishman-Donovan (LD) body ในป ค.ศ. 1904 Rog-

ers พบการเปลี่ยนแปลงรูปรางของระยะ amastigote เปน

ระยะ promastigote ในการเพาะเชื้อ ในป ค.ศ.1911 

Wenyon และ Baghdad คนพบวาการแพรกระจายของ

เชื้อเกิดจากการถูกริ้นฝอยทราย (sand fly) กัด ตอมาใน

ป ค.ศ.1925 Adler และ Theodor พบระยะ promastigote 

ในริ้นฝอยทราย7

 เชื้อ Leishmania ที่กอโรคในคนมีหลายชนิด ซึ�ง

อนุกรมวิธานของเชื้อชนิดน�้ในระดับ species ยังมีความ

ซับซอนและอาจตองมีการจัดหมวดหมูใหมในอนาคต 

เมื่อระบบฐานขอมูลทางพันธุกรรมมีความสมบูรณมาก

ขึ้น อยางไรก็ตาม Leishmania มีรูปรางที่ไมแตกตางกัน

ระหวาง species ชัดเจน ดังนั้นการแยก species จึงอาศัย

คุณลักษณะตางๆ เชน อาการของโรค แหลงที่มาของเชื้อ 

ตําแหน�งการเจริญของเชื้อในแมลงพาหะ การกระจาย

ทางภูมิศาสตร ตลอดจนความแตกตางในคุณลักษณะทาง

ชีวเคมี ทางอิมมูนวิทยาและทางพันธุกรรม เปนตน ทั้งน�้ 

genus Leishmania สามารถจําแนกเปน 2 subgenus 

ไดแก subgenus Leishmania และ subgenus Viannia 

โดย subgenus Viannia สามารถเจริญใน hindgut ของ

ริ้นฝอยทราย61 ทั้งน�้ Leishmania ที่พบในโลกเกา (หมาย

ถงึทวปีเอเชยี ยโุรป และแอฟรกิา) ลวนจดัอยูใน subgenus 

Leishmania สวน Leishmania ที่พบในโลกใหม (หมาย

ถึงทวีปอเมริกา) ประกอบดวย species ที่จัดอยูในทั้ง 2 

subgenus สวนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ Leishmania 

สามารถจําแนกตามอาการของโรค โดยชนิดที่กอโรคใน

ระบบ reticuloendothelium เรียกวา visceral leishma-

niasis ในกรณ�ที่พบรอยโรคที่เยื่อบุและผิวหนังเรียกวา 

mucosal หรือ mucocutaneous leishmaniasis แตถา

พยาธิสภาพพบเฉพาะที่ผิวหนังเรียกวา cutaneous leish-

maniasis แมวาสวนใหญ Leishmania แตละ species 

สามารถกออาการเหลาน�้ไดคอนขางจาํเพาะ แตมบีางชนดิ

สามารถกอโรคไดหลายแบบ และอาการของโรคอาจมสีวน

สัมพันธกับภาวะภูมิคุมกันของรางกาย62

รูปรางลักษณะและวงชีวิต

 โปรโตซวัใน genus Leishmania ทกุชนดิมวีงชวีติ

ประกอบดวย 2 ระยะคือระยะ amastigote หรือ Leishma-

nial form และระยะ promastigote หรอื leptomonad form 

(รูปที่ 3) ระยะ amastigote พบใน reticuloendothelial 

cell ของโฮสต มรีปูทรงกลมรขีนาดประมาณ 2-5 ไมครอน 

ไซโตพลาสซมึจะตดิสฟีา นวิเคลยีสตดิสชีมพมูวงเมือ่ยอม

สี Giemsa หรือสี Wright สวน kinetoplast อยูใกลกับ 

basal body มโีครงสรางลกัษณะเปนเสนเลก็ๆ ซึ�งจะเปนตน

กําเนิดของ axoneme ระยะ amastigote แบงตัวโดยวิธี 

binary fission เมื่อริ้นฝอยทรายกัดผูมีเชื้อจะนําเซลลที่มี 

amastigote อยูภายในเขาไปในระบบทางเดินอาหารหลัง

จากนั้น amastigote จะเปลี่ยนเปนระยะ promastigote 

โดยเซลลจะมรีปูรางยาวขึน้ ปลายทัง้สองดานจะเรยีวแหลม 

ปลายดานหนึ�งจะพบ kinetoplast และ basal body ทีเ่ชือ่ม

โรคลิชมาเน�ย
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ตอกับ flagellum 1 เสน ระยะ promastigote มีความยาว 

15-20 ไมครอน กวาง 1.5-3.5 ไมครอน และ flagellum มี

ความยาว 15-28 ไมครอน แตเมื่ออยูในอาหารเลี้ยงเชื้อที่

เกบ็ไวนาน promastigote จะสัน้ลงเหลอืเพยีง 4-5 ไมครอน 

และอยูรวมกลุมเปนวงโดยมี flagellum ชี้ไปจุดศูนยกลาง 

เมือ่ดดูวยกลองจลุทศันอเิลคตรอน จะพบ mitochondria 1 

อัน ซึ�งมีขนาดใหญอยูภายใน kinetoplast ระยะ promas-

tigote แบงตัวแบบ longitudinal binary fission ในริ้นฝอย

ทรายจนเมื่อพรอมจะติดตอสูคนระยะน�้จะหยุดแบงตัวและ

เปลี่ยนเปนระยะติดตอเรียกวา metacyclic promastigote 

เมือ่ริน้ฝอยทรายกดัคนจะปลอย metacyclic promastigote 

เขาสูรางกายแลวลุกลามเขาสูเซลล หลังจากนั้นจะเปลี่ยน

รูปรางเปน amastigote ซึ�งอยูภายใน phagolysosome 

ใน phagocytic cell7 (รูปที่ 4)

 เชื้อ Leishmania donovani และ Leishmania 

major groups ประกอบดวยโครโมโซมจํานวน 36 คู และ

มีจํานวนนิวคลีโอไทดประมาณ 32 ลาน base pairs63 ใน

ขณะที่ Leishmania mexicana groups มีโครโมโซม 34 คู 

โดยโครโมโซมคูที ่8 จะเชือ่มตดิกบัคูที ่29 และโครโมโซมคู

ที่ 20 จะเชื่อมติดกับคูที่ 36 สวน Leishmania braziliensis 

groups มีโครโมโซม 35 คู โดยโครโมโซมคูที่ 20 จะเชื่อม

ติดกับคูที่ 3464 ทั้งน�้ยังพบวาตําแหน�งของยีนและลําดับ

นิวคลีโอไทดของเชื้อ Leishmania ที่ถูกจําแนกเปน 

species ที่แตกตางกันมากกวา 20 species นั้นกลับมี

ความคลายคลึงกันสูงมาก65 

พาหะนําโรค

 ริน้ฝอยทรายเปนพาหะนาํโรคลชิมาเน�ย ซึ�งมรีะยะ

ติดตอคือ metacyclic promastigote อยูในระบบทางเดิน

อาหาร ริ้นฝอยทรายจัดอยูใน family Psychodidae และ 

subfamily Phlebotominae โดยมี 2 genus ที่เปนพาหะ

นําโรค ไดแก genus Phlebotomus พบไดในบริเวณโลก

รูปที่ 3 ลักษณะของเชื้อ Leishmania (A) ระยะ amastigotes ที่แตกออกจาก phagocytic cell จาก

ไขกระดูกของผูปวยรายแรกที่ติดเชื้อในประเทศไทย  และ (B) ระยะ promastigotes จากการเพาะ

เลี้ยงในหลอดทดลอง (รูปโดย สมชาย จงวุฒิเวศย)
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เกาและ genus Lutzomyia มีการกระจายในทวีปอเมริกา 

ริ้นฝอยทรายมีขนาด 1.5-2.5 มม. ตามตัวปกคลุมดวย

ขนทั�วไป แมวาริ้นฝอยทรายจะบินไดแตเมื่อเขาใกลถิ�น

อาศัยหรืออยูในที่มีแสงสวางมักมีการเคลื่อนที่โดยอาศัย

การกระโดด ปกทั้ง 2 ขางมักทํามุมเปนรูปตัววี ชี้ขึ้นดาน

บน ทั้งน�้ริ้นฝอยทรายพบมากกวา 600 species แตที่เปน

พาหะนําโรค พบไมเกิน 60 species ตัวเมียอาศัยเลือด

เพื่อการวางไข มักชอบดูดเลือดเวลากลางคืน ตัวผูอาศัย

น้ําหวานจากผลไมและไมดูดเลือด โดยทั�วไปริ้นฝอยทราย

ชอบอยูในรมเงาที่มีความชื้น การวางไขอาศัยบริเวณที่

มืด ชื้นและมีสารอินทรียสูง เชน ใบไมที่เน�าเปอย ในถ้ํา

หรือตามรองหิน การวางไขครั้งละประมาณ 15-80 ฟอง 

ในวงชีวิตประกอบดวยตัวออนคือ larval instars 4 ระยะ 

ซึ�งตองอาศัยความชื้นและมีสารอินทรียสูง ในขณะที่ระยะ 

pupa จะอยูบริเวณที่แหง เมื่อตัวเต็มวัยออกจากผนังหุม 

pupa จะสามารถผสมพันธุกันได วงชีวิตทั้งหมดกินเวลา

ประมาณ 2-3 เดือน ริ้นฝอยทรายตัวเมียดูดเลือดจากสัตว

เลี้ยงลูกดวยนมไดหลายชนิด รวมทั้งนกและจิ้งจก เมื่อได

รับ Leishmania ปนมากับเลือดจะใชเวลาประมาณ 7-10 

วัน จึงสามารถแพรเชื้อตอไปได โดยริ้นฝอยทรายที่มีเชื้อ

อยูภายในจะเปลี่ยนพฤติกรรมการดูดเลือดบอยขึ้น7,62

ภาพรวมการตอบสนองทางระบบภูมิคุมกัน

ตอการติดเชื้อ Leishmania

 องคความรูเกี่ยวกับการตอบสนองของระบบ

ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ Leishmania สวนใหญไดจาก

รูปที่ 4 วงชีวิตของ Leishmania ในคนและในริ้นฝอยทรายที่เปนพาหะ (รูปโดย อุรัสยา พัฒนวงศ)
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การศึกษาในหนูทดลองที่ทําใหติดเชื้อ Leishmania major 

โดยพบวาหนูที่มีภูมิตานทานตอการติดเชื้อจะมีการตอบ

สนองผาน Th1 lymphocyte และ NK cell ใหสรางและ

หลั�ง IFN-γ โดย interleukin-12 (IL-12) ทําหนาที่กระตุน 

naive T lymphocyte ใหพฒันาเปน Th1 cell รวมทัง้กระตุน 

NK cell ใหสราง IFN-γ ในทางตรงขามถามีการกระตุน 

naive T lymphocyte ใหพัฒนาเปน Th2 cell ซึ�งจะสราง 

IL-4 และ IL-10 จะทําใหการติดเชื้อเกิดพยาธิสภาพตางๆ 

ตามมา อยางไรกต็ามการตอบสนองของระบบภมูคิุมกนัตอ

การติดเชื้อ Leishmania ยังมีกลไกอื่นๆ รวมดวย7,66-69

หลักการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ

 1. การยอมสี

 การวินิจฉัยโรคลิชมาเน�ย ที่จําเพาะคือการตรวจ

พบระยะ amastigote ซึ�งเปนระยะเดียวที่พบในคน โดย

การยอมสี Giemsa หรือสีในกลุม Romanovsky อื่นๆ ซึ�ง

การวินิจฉัยนอกจากการสังเกต ขนาด รูปรางและการติด

สีแลว ยังตองวินิจฉัยแยกจากจุลชีพอื่นที่มีขนาดใกลเคียง

กันที่อยูในเซลล เชน Histoplasma capsulatum และ mi-

crosporidium ซึ�งลักษณะสําคัญของ Leishmania คือการ

พบ kinetoplast สมีวงแดงเชนเดยีวกบันวิเคลยีส สวนไซโต

พลาสซึมติดสีน้ําเงินออน ทั้งน�้ amastigote มักพบอยูใน

ไซโตพลาสซึมของมาโครฟาจ หรืออาจพบกระจัดกระจาย

ในลักษณะที่แตกออกจากเซลล โดยทั�วไปถาเปนรอย

โรคเกาจะพบเชื้อนอยกวาการติดเชื้อใหม23 

 2. การเลี้ยงเชื้อในหลอดทดลอง

 เน��องจากสารอาหารเลีย้งเชือ้สาํหรบั Leishmania 

สามารถเอื้อตอการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อราตางๆ 

ได ดังนั้นการเพาะเลี้ยงเชื้อ Leishmania จากสิ�งสงตรวจ

จําเปนตองทําภายใตขอระมัดระวังของภาวะปลอดเชื้อ 

สาํหรบัอาหารเลีย้งเชือ้มหีลายชนดิ เชน Novy-MacNeal-

Nicolle medium (NNN medium) ที่มีสวนผสมของเลือด

กระตายที่ทําใหปราศจาก fibrin และ Schneider’s Dro-

sophila medium ที่มีสวนผสมของ fetal bovine serum 

(Hockmeyer’s medium) เปนตน โดยทั�วไปถาตัวอยางที่

ใหผลบวกมกัพบเชือ้ภายใน 2-3 วนั โดยพบระยะ promas-

tigote ซึ�งสามารถตรวจดภูายใตกลองจลุทรรศนโดยวธิ ีwet 

mount ตลอดจนสามารถยอมสี Giemsa เพื่อตรวจระยะ

ดังกลาวได7

 3. การเลี้ยงเชื้อในสัตวทดลอง

 วิธีน�้ใหผลชากวาวิธีอื่นๆ อาจใชเวลาหลายเดือน 

โดยนําตัวอยางที่สงสัยมาฉ�ดเขาไปในหนูทดลอง ซึ�งมักใช 

golden hamster วิธีน�้อาจมีประโยชนในกรณ�ที่มีปริมาณ

เชื้อในสิ�งสงตรวจไมมาก อยางไรก็ตามวิธีดังกลาวมักไม

ใชในการวินิจฉัยโดยทั�วไป7 

 4. การทดสอบผิวหนัง

 การทดสอบผิวหนัง (intradermal test) เรียกวา 

Leishmanin skin test หรือ Montenegro test มีประโยชน

ในการสาํรวจประชากรทีส่งสยัวามภีาวะเสีย่งตอการตดิเชือ้ 

เน��องจากการทดสอบน�้เปนการตรวจสอบ delayed-type 

hypersensitivity ตอแอนติเจนของ promastigote ที่ได

จากการเลี้ยงในหลอดทดลอง ดังนั้นการอานผลตองทํา

หลังจากการทดสอบ 48-72 ชั�วโมง ผูที่ใหผลบวกมักพบ

ในภาวะ cutaneous leishmaniasis และ mucosal leish-

maniasis แตในภาวะ diffuse cutaneous leishmaniasis 

และ visceral leishmaniasis มักใหผลการทดสอบเปนลบ7 

 5. การทดสอบน้ําเหลือง

 การทดสอบน้ําเหลืองสําหรับโรคลิชมาเน�ย มี

หลายวิธี เชน indirect immunofluorescence test โดย

ใช promastigote ที่ไดจากการเลี้ยงเชื้อเปนแอนติเจน ผูที่

เปนโรคหรอืเคยตดิเชือ้มากอนในเวลาไมนานจะใหผลบวก 

สาํหรบัการตรวจวธิอีืน่ๆ ทีส่ามารถชวยในการวนิจิฉยัไดใน

ทํานองเดียวกัน เชน counterimmuno electrophoresis, 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) และ 

direct agglutination test  เปนตน23,70,71 

 6. การตรวจ DNA

 การตรวจวนิจิฉยัโรคลชิมาเน�ย ที่ใหผลจาํเพาะอกี

วิธีหนึ�งคือการตรวจหา DNA ของเชื้อ Leishmania โดย

อาศัยปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอรเรส (PCR) ซึ�งถาเลือกใช

ยีนเปาหมายที่เหมาะสมและการหาลําดับนิวคลีโอไทดยัง
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สามารถจําแนก species หรือสายพันธุของ Leishmania 

ชนิดตางๆ ออกจากกันได ยีนเปาหมายที่ใชวินิจฉัย เชน 

kinetoplastid DNA72, small subunit ribosomal RNA73 

และ mini-exon genes74  เปนตน

อาการทางคลินิก

 แมวา Leishmania มีการจําแนก species ที่แตก

ตางกันมากกวา 20 species โดยแตละ species มีความ

แตกตางทางพันธุกรรมนอยเมื่อเปรียบเทียบกับโปรโตซัว

อื่นๆ แตการกอโรคมีความแตกตางกันมาก ซึ�งการติดเชื้อ 

Leishmania มีความหลากหลายในการแสดงอาการของ

โรค โดยอาจเกิดภาวะการติดเชื้อโดยไมแสดงอาการใดๆ 

(subclinical infection) จนถึงการกอโรคที่รุนแรง ทั้งน�้

ขึ้นกับปจจัยทั้งจากตัวเชื้อและการตอบสนองของระบบ

ภูมิคุมกันของผูติดเชื้อ สําหรับกลุมอาการของโรคจําแนก

ตามอวัยวะเปาหมายมีดังน�้62

1. Visceral leishmaniasis (kala-azar)

 เปนโรคตดิเชือ้เรือ้รงัอนัมสีาเหตจุาก Leishmania 

donovani ผูปวยจะมีอาการไขเรื้อรัง ตับและมามมีขนาด

โตขึ้น น้ําหนักลด ซีด เกร็ดเลือดต่ําและแกมมาโกลบูลิน

ในซีรั�มสูงกวาปกติมาก (hypergammaglobulinemia) 

โรคน�้อาจเรียกวา kala-azar (ภาษาฮินดูหมายถึง black 

sickness) หรือ Dum Dum fever ดังกลาวขางตน62

 1.1 เชื้อที่เปนสาเหตุ

 พบ 3 species ในกลุม Leishmania donovani 

complex มีการกระจายทางภูมิศาสตรหลายแหงในโลก 

ชนิดแรกคือ Leishmania donovani พบในประเทศอินเดีย 

ชนิดที่สองคือ Leishmania infantum พบประเทศแถบ

ทะเลเมดิเตอรเรเน�ยน ตะวันออกกลาง แอฟริกาและจีน 

ชนิดที่สามคือ Leishmania chagasi พบแถบทวีป

อเมริกาใต Leishmania ทั้ง 3 ชนิดมีรูปรางเหมือนกัน 

การจําแนก species ตองอาศัยการทดสอบคุณสมบัติ

ทางชีวเคมี อยางไรก็ตามมีรายงานการพบ Leishmania 

tropica ทีส่ามารถกอโรคในลกัษณะของ visceral leishma-

niasis ไดและสามารถตรวจพบเชื้อจากการเจาะไขกระดูก

เรียกภาวะดังกลาววา viscerotropic leishmaniasis7,62 

 1.2 พาหะนําโรค

 ริ้นฝอยทรายใน genus Phlebotomus เชน 

Phlebotomus argentipes, Phlebotomus pernisiosus 

นาํโรคทีเ่กดิจาก Leishmania donovani  และ Leishmania 

infantum สวน genus Lutzomyia เชน Lutzomyia longi-

palpis นําโรคที่เกิดจาก Leishmania chagasi7,62

 1.3 รังโรค

 Leishmania donovani ในประเทศอินเดีย 

ปากีสถาน และเนปาล นั้นพบเชื้อเฉพาะในคน ดังนั้น

สัตวจึงไมใชรังโรค สําหรับ Leishmania infantum ใน

แถบเมดิเตอรเรเน�ยนและ Leishmania chagasi ในแถบ

อเมริกากลางและอเมริกาใตมีสุนัขและสุนัขปาเปนรังโรค 

สวน viscerotropic Leishmania tropica มีสัตวฟนแทะ 

เปนรังโรคในประเทศแถบอัฟริกา62

 1.4 ระบาดวิทยา

 ประมาณวาผูที่เปนโรค visceral leishmaniasis 

มากกวารอยละ 90 อยูในบังคลาเทศ ทางตะวันออกเฉ�ยง

เหน�อของอินเดีย เนปาล ซูดานและทางตะวันออกเฉ�ยง

เหน�อของบราซิล75 

 1.5 พยาธิสภาพ

 สาํหรบั visceral leishmaniasis ทีเ่กดิจาก Leish-

mania donovani complex นอกจากการตดิตอโดยริน้ฝอย

ทรายที่มีเชื้อกัดแลว ยังสามารถติดตอโดยการไดรับเลือด

หรือใชเข็มฉ�ดยาที่ปนเปอนเชื้อรวมกัน รวมทั้งสามารถ

ติดตอจากมารดาสูทารกในครรภได และอาจติดตอทาง

เพศสัมพันธซึ�งพบไดนอยมาก หลังจากที่ริ้นฝอยทรายกัด

คนจะปลอยระยะ promastigote เขาสูรางกายและลุกลาม

เขาสู reticuloendothelial cell โดยเพิ�มจํานวนบริเวณที่

ถูกกัดทําใหเกิด granuloma ประกอบดวย histiocyte ซึ�ง

มี amastigote อยูภายในถูกลอมรอบดวย epithelioid cell 

และ giant cell หลังจากนั้นเชื้อจะแพรกระจายไปผาน

ตอมน้ําเหลืองที่อยูใกลเคียง และเขาสูระบบไหลเวียนโดย

อาศยั มาโครฟาจ อวยัวะทีพ่บเชือ้บอยไดแก ตบั มามและ 
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ไขกระดกู ซึ�งจะเกดิ granulomatous reaction พยาธสิภาพ

ในมามพบ hyperplasia ของ reticuloendothelial cell ซึ�ง

ภายในเต็มไปดวย amastigote ทําใหมามมีขนาดโตขึ้น

และอาจพบเซลลของมามตายเปนบางสวนจากการขาด

เลือด การติดเชื้อในระยะแรกจะพบมามมีลักษณะเรียบ

และนุม แตในระยะทายๆ จะพบมามมีลักษณะแข็ง สวน

พยาธิสภาพในตับจะพบตับโตโดย Kupffer cell จะเต็มไป

ดวย amastigote และไมคอยพบการอักเสบ ในรายที่ไมมี

อาการจะพบ granuloma ซึ�งมีเชื้อปริมาณนอยกระจายอยู

ทั�วไป ผูทีต่ดิเชือ้ตอมน้าํเหลอืงอาจโตขึน้และภายในเตม็ไป

ดวย มาโครฟาจ ที่มี amastigote อยูภายใน ในรายที่ไมมี

อาการจะพบลักษณะ granulomatous reaction และ giant 

cell คลายกบัการตดิเชือ้วณัโรค โดยทั�วไปไขกระดกูมกัพบ

เชื้อจํานวนมากใน มาโครฟาจ62

 นอกจากพยาธิสภาพใน reticuloendothelial cell 

แลวยังอาจพบพยาธิสภาพในปากและ นาโซฟาริงซ ซึ�ง

พบในการติดเชื้อในแถบประเทศซูดาน อัฟริกาตะวันออก

และอนิเดยี สาํหรบัพยาธสิภาพในระบบทางเดนิอาหารพบ

การเพิ�มปริมาณของ reticuloendothelial cell ในลําไสเล็ก

สวนตนพบเชื้อบริเวณ submucosa บางครั้งอาจทําใหเกิด 

villous atrophy และ hyperplasia ของ crypt อาจพบแผล

เล็กๆ ที่มีเชื้ออยูภายใน นอกจากน�้อาจพบเชื้อที่ผิวหนัง 

กลามเน�้อหัวใจ ไต ตอมหมวกไต และตอมน้ําลาย62 

 1.6 อาการแสดงของโรค

 ระยะฟกตัวใชเวลาประมาณ 2-6 เดือน แตอาจ

สัน้เพยีงไมกีส่ปัดาหหรอือาจยาวนานเปนป ผูปวยมกัจดจาํ

การเกิดแผลในตอนแรกไมได การเกิดโรคอาจมีอาการ

เฉ�ยบพลัน โดยมีไข หนาว ออนเพลีย แตสวนใหญมักมี

อาการคอยเปนคอยไป กลาวคือ มีไขเปนๆ หายๆ ตับและ

มามมขีนาดโตขึน้เรือ่ยๆ อาการปวดทองที่ไมเฉพาะเจาะจง 

น้ําหนักลด เลือดกําเดาไหล ทองเสียและไอ แตภาวะการ

อยากอาหารมักปกติ7,62

 การตรวจรางกายจะพบวาผูปวยมอีาการผอม ทอง

โต จากตับและมามที่โตขึ้น มักพบตอมน้ําเหลืองบริเวณ

ขาหน�บโต หรือตอมน้ําเหลืองอาจโตทั�วไป ผมจะแหง

บางและเปราะ อาจพบเสียง murmur ที่หัวใจ มีอาการ

บวมบริเวณขา ดีซาน จุดเลือดออกหรือรอยช้ํา ผิวหนัง

ผูปวยโดยเฉพาะในอินเดียจะมีสีคล้ําลง นอกจากน�้มักพบ

ภาวะซีดหรือโลหิตจางซึ�งอาจเกิดจากหลายสาเหตุรวม

กัน ไดแก การที่เชื้อลุกลามเขาไปทําลายไขกระดูก ภาวะ 

hypersplenism ภาวะเลือดออกและ autoimmune hemo-

lysis บริเวณที่ถูกริ้นฝอยทรายกัดตอนแรกอาจเปนตุม

เลก็ๆ หรอืเปนแผลเลก็ๆ บางครัง้อาจพบรอยโรคทีผ่วิหนงั

คลายหูดกระจายทั�วตัว อาจพบตุมหรือแผลในปาก ตลอด

จนแผลทะลุระหวางโพรงจมูกซึ�งมักพบในประเทศซูดาน 

สําหรับอาการอยางอื่นที่อาจพบ ไดแก เลือดออกบริเวณ

เรตนิา การตายของเซลลตบั และภาวะ pancytopenia โดย

ปราศจากมามโต ตอมน้าํเหลอืงที่โตทั�วตวัมกัพบในกรณ�ที่

ตบัและมามไมโต ภาวะแทรกซอนทีอ่าจพบรวมดวย ไดแก 

การติดเชื้อแบคทีเรียทําใหปอดอักเสบ การติดเชื้อวัณโรค

ปอด ตับแข็ง ความดันในระบบ portal เพิ�มสูงขึ้น62 

 ในเขตปรากฏโรค visceral leishmaniasis มัก

พบอบุตักิารณของโรคสงูในผูปวยโรคเอดส เน��องจากภาวะ

ภูมคิุมกันบกพรองดงักลาวจะทาํใหการติดเชือ้แฝง (latent 

infection) เกิดการดําเนินของโรคอยางชัดเจน ผูปวยจะมี

ระยะฟกตัวของโรคสั้นลง อาจไมมีไข มามอาจไมโต การ

ตรวจทางน้ําเหลืองมักใหผลลบ มักไมตอบสนองตอการ

รักษา การกลับเปนซ้ําจะสูง นอกจากน�้ยังพบในผูที่มีภาวะ

ภูมิคุมกันลดลงจากสาเหตุอื่น76 

 การตรวจทางหองปฏบิตักิาร พบปรมิาณเมด็เลอืด

แดงและเม็ดเลือดขาวลดลงและ neutrophil ลดลงไมพบ

ภาวะ eosinophil เพิ�มสูง ปริมาณเกร็ดเลือดมักจะต่ําลง 

ปริมาณเม็ดเลือดขาวมักต่ํากวาปติ การทํางานของตับผิด

ปกติเล็กนอย อัลบูมินลดต่ําลงในขณะที่ โกลบูลินเพิ�มสูง

ขึน้มากซึ�งสวนใหญเปนแกมมาโกลบลูินการตรวจปสสาวะ

และการทํางานของไตมักปกติ62

 post-kala-azar dermal leishmaniasis มกัพบใน

อัฟริกาตะวันออก จีนและอินเดีย ผูปวยผิวหนังมีลักษณะ

เปนจุดดางขาวกระจายทั�วไปในระยะแรก ตอมาจะเปนตุม

คลายโรคเรื้อน มักเกิดขึ้นภายหลังการรักษาที่ไดผลแลว 
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2-10 ป สามารถตรวจพบเชือ้บรเิวณรอยโรคทีผ่วิหนงัได62

 1.7 การวินิจฉัย

 ควรสงสัยโรคน�้ในผูปวยที่มาจากเขตปรากฏโรค

ที่มีอาการ ตับมามโต และซีด แตถาตรวจเลือดพบวา 

eosinophil สูงเกิน 100 เซลล/ลบ.มม. อัลบูมินในเลือดสูง

กวา 3 ก./ดล. และโกลบูลิน ต่ํากวา 4 ก./ดล. โอกาสที่

จะเปนโรคน�้นอยมาก62 

 1. การพบเชื้อในระยะ amastigote เชน จากการ

เจาะมาม แตมีอันตรายสูง แมจะใหผลบวกถึงรอยละ 98 

ของผูปวย จึงมักนิยมเจาะไขกระดูกแทนแมจะมี amas-

tigote นอยกวาแตสามารถตรวจพบไดถึงรอยละ 80-85 

 2. การทดสอบน้ําเหลือง เชน วิธี indirect im-

munofluorescence test (IFA) โดยใช promastigote  

เปน แอนติเจน ผูปวยที่เปนโรคจะใหผลบวกเมื่อเจือจาง

น้ําเหลืองมากกวาหรือเทากับ 1:256 พบมากถึงรอยละ 95 

ทัง้น�ผู้ทีห่ายจากโรคอาจตรวจพบผลบวกตอไปไดและจะลด

ต่ําลงในหลายเดือนตอมา

 3. การทดสอบผวิหนงั โดย Montenegro test มกั

ใหผลลบ แตจะใหผลบวก เมื่อรักษาหายแลวประมาณ 6 

เดือนถึง 1 ปราวรอยละ 90

 1.8 การรักษา

 ยาหลักคือยาในกลุม pentavalent antimony 

ไดแก sodium stibogluconate และ meglumine antimoni-

ate ยังคงใหผลการรักษาที่ดีในพื้นที่นอกประเทศอินเดีย

 ยารองคือในกลุม diamidine เชน pentamidine 

isethionate และ paromomycin ซึ�งตองใหทางหลอด

เลือดดําหรือฉ�ดเขากลามเน�้อ ยาขนานน�้สามารถใชรักษา 

visceral leishmaniasis ไดในประเทศอินเดีย รวมทั้ง 

amphotericin B ในปจจุบันมีการเตรียมในรูป lipid 

formulation ซึ�งจะมีผลคางเคียงคือการเปนพิษตอไต

นอยกวา amphotericin B ที่มี deoxycholate เปน

องคประกอบ นอกจากน�้ยังมียาใหมในรูปยารับประทาน

คือ miltefosine และ sitamaquine ซึ�งอยูในระหวางการ

ทดสอบประสิทธิภาพในคน75 

 การตัดมามออกอาจพิจารณาในกรณ�ที่ไมตอบ

สนองตอการรกัษา แตผูทีถ่กูตดัมามจะเสีย่งตอการตดิเชือ้

นิวโมคอคคัสและแบคทีเรียที่มีแคปซูลอื่นๆ62 

 1.9 สถานะการณของโรคในประเทศไทย

 ผูปวยโรค visceral leishmaniasis ที่มีรายงาน

ครั้งแรกในประเทศไทยโดยแพทยหญิงประภา เลาหไพ

บูรณ และนายแพทยสง เสียมภักดี ในป ค.ศ. 1960 เปน

ผูปวยหญงิ อาย ุ17 ป ชาวปากสีถาน มอีาการไขเรือ้รงักวา 

6 เดือน ซีด ตรวจพบตับและมามมีขนาดโตขึ้น ไดรับการ

รักษาดวย stibophen แตผูปวยเสียชีวิตในที่สุด77 หลังจาก

นั้นมีรายงานผูปวยอยางนอย 6 ราย โดยเปนชาวตางชาติ

หรือคนไทยที่ไดรับเชื้อจากประเทศแถบตะวันออกกลาง78 

 สําหรับผูปวยรายแรกที่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นใน

ประเทศไทยรายงานโดยศาสตราจารยแพทยหญิงอุษา 

ทิสยากรและคณะ79 ในป ค.ศ. 1999 ผูปวยเปนเด็กหญิง

ไทย อายุ 2 ป 9 เดือน ภูมิลําเนาจังหวัดสุราษฎรธาน� 

มารดาพามารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ใน

ป ค.ศ. 1996 ดวยอาการไขเรื้อรังมา 2 เดือน รวมกับ

ภาวะซีดและมีอาการทองโตขึ้น ผูปวยไมเคยเดินทางไป

ตางประเทศและไมเคยไดรับการใหเลือด ตรวจรางกาย

พบวาผูปวยมีน้ําหนัก 9.7 กิโลกรัม มีไข 38.5o ซ. เยื่อบุ

เปลือกตาซีด ตับโต 4 ซม. จากชายโครงขวาและมามโต

7 ซม. จากชายโครงซาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติ

การพบคาผิดปกติคือ ฮีโมโกลบิน 6.9 กรัม% เกร็ดเลือด 

84,000 /ลบ.มม. ซีรั�มอัลบูมิน 4.1 กรัม% ซีรั�ม

โกลบูลิน 5.5 กรัม% ผลการตรวจไขกระดูกพบกลุม

ของ amastigote ของ Leishmania ผลการตรวจ DNA 

ของ Leishmania โดย PCR ใหผลบวกและการตรวจหา

แอนติบอดีที่จําเพาะตอเชื้อ Leishmania โดยวิธี indirect 

immunofluorescence ใหผลบวกที่ระดับ 1:16384 

ผูปวยไดรับการรักษาดวย pentamidine isethionate ใน

ขนาด 3 มก./กก. บริหารยาโดยการฉ�ดเขากลามเน�้อ 

โดยใหวันเวนวัน 3 ครั้ง หลังจากนั้นใหวันละครั้งรวม

ทั้งสิ้น 15 ครั้ง อาการไขของผูปวยหายไปหลังจากให

ยาครั้งที่ 2 สวนตับและมามมีขนาดเล็กลงอยางชัดเจน

ภายหลังการรักษา 1 เดือน โดยปริมาณฮีโมโกลบิน
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เพิ�มขึ้นเปน 9.6 กรัม% เกร็ดเลือด 168,000 /ลบ.มม. 

และคาแอนตบิอดีทีจ่าํเพาะตอเชือ้ Leishmania ลดลงเปน 

1:32 และ 1:16 โดยลําดับ ภายหลังการเฝาติดตามผูปวย

มากกวา 10 ปไมพบภาวะการกลับเปนซ้ํา (relapse)79 

 ภายหลังการคนพบผูปวย visceral leishma-

niasis รายแรกในประเทศไทยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 

ศาสตราจารยแพทยหญงิอษุา ทสิยากร รวมกบัผูเขยีนและ

คณะไดทําการสํารวจภาวะการติดเชื้อดังกลาวในชุมชนที่

พบผูปวยรายแรกในจังหวัดสุราษฎรธาน�จํานวน 898 ราย 

อายรุะหวาง 9 เดอืนถงึ 80 ป ไมพบรายใดมอีาการของโรค 

visceral leishmaniasis และผลการตรวจน้าํเหลอืงใหผลลบ 

นอกจากน�้ในชุมชนดังกลาวพบริ้นฝอยทรายแตไมใชชนิด

ที่พบวาเปนพาหะนําโรค อยางไรก็ตามในประเทศไทยมี

การตรวจพบริน้ฝอยทรายทีม่ศีกัยภาพในการเปนพาหะได

คือ Phlebotomus argentipes และ Phlebotomus major 

major จากการสํารวจประชากรของริ้นฝอยทรายในหลาย

พื้นที่ของประเทศ80 เปนที่น�าสังเกตวาภายหลังจากการ

ตรวจพบผูปวยรายแรกน�้ทําใหมีรายงานการพบผูปวยใน

ภายหลังที่ไดรับเชื้อภายในประเทศอีกหลายราย โดยพบ

แทบทุกภาคของประเทศและจากการศึกษาคุณลักษณะ

ของเชื้อพบวาสาเหตุของโรค visceral leishmaniasis ใน

ประเทศไทยมีทั้งที่เกิดจาก Leishmania infantum81 และ 

Leishmania species ที่แตกตางจากที่มีการแพรระบาดใน

ภมูภิาคอืน่ ๆ  ของโลก82 ดงันัน้โรค visceral leishmaniasis 

จงึนบัเปนโรคตดิเชือ้อบุตัิใหมทีจ่าํเปนตองมกีารเฝาระวงัใน

ประเทศไทยตอไป

2. Cutaneous leishmaniasis

 2.1 เชื้อที่เปนสาเหตุและพาหะนําโรค

 โดยทั�วไปโรคลิชมาเน�ย ที่มีรอยโรคที่ผิวหนัง

แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมที่พบในโลกเกา (Old World 

cutaneous leishmaniasis) มีสาเหตุจาก Leishmania 

tropica complex ที่สําคัญมี 3 species โดยแยกตาม

คณุสมบตัทิางชวีเคมแีละอมิมนูวทิยา ไดแก (1) Leishmania 

(tropica) major พบในสัตวฟนแทะในทะเลทราย ติดตอ

สูคนได พาหะที่สําคัญคือ Phlebotomus sergenti และ 

Phlebotomus papatasi (2) Leishmania (tropica) minor 

หรอื Leishmania (tropica) tropica พบในสนุขัและคน พบ

ในเขตเมอืง พาหะทีส่าํคญัคอื Phlebotomus papatasi และ 

Phlebotomus caucasicus และ (3) Leishmania (tropica) 

aethiopica พบใน hyrax ซึ�งเปนสตัวฟนแทะลกัษณะคลาย

หนูในแถบประเทศเอธิโอเปยและเคนยา พาหะที่สําคัญ

คือ Phlebotomus longipes และ Phlebotomus pedifer 

สําหรับกลุมที่พบในโลกใหม (New World cutaneous 

leishmaniasis) เกิดจากการติดเชื้อใน subgenus Viannia 

ไดแก Leishmania mexicana complex และ Leishmania 

braziliensis complex โดยมีริ้นฝอยทรายใน genus 

Lutzomyia เปนพาหะนําโรค62

 2.2 ระบาดวิทยา

 ผูที่เปนโรค cutaneous leishmaniasis มากกวา

รอยละ 90 อยูในประเทศอัฟกานิสถาน อัลจีเรีย อิหราน 

อริกั ซาอดุอิาระเบยี ซเีรยี บราซลิ เปร ูบงัคลาเทศ บรเิวณ

ตะวนัออกเฉ�ยงเหน�อของอนิเดยี เนปาล ซดูานและบรเิวณ

ตะวันออกเฉ�ยงเหน�อของบราซิล83

 2.3 พยาธิสภาพ

 เชื้อจะเขาสูบริเวณที่ริ้นฝอยทรายกัดโดยอยูใน 

มาโครฟาจ ทําใหเกิดการตอบสนองแบบพึ�งเซลลโดยพบ 

lymphocyte, plasma cell และ mononuclear cell ลอม

รอบเมื่อแผลเริ�มหายจะพบ fibrosis และ granuloma 

เลก็ๆ ลอมรอบ ในบางกรณ�อาจพบ fibrosis ตรงกลางแผล

แตขอบแผลยังคงมีการอักเสบโดยพบ granuloma ลอม

รอบ ในกรณ�ที่พบรอยโรคเรื้อรังคลายลักษณะของวัณโรค

ผิวหนังและพบปริมาณเชื้อบริเวณดังกลาวนอย เรียกวา 

leishmaniasis recidivans สําหรับในบางกรณ�ที่ผูปวยมี

ภาวะบกพรองในระบบภูมิคุมกันแบบพึ�งเซลลจะพบ มา

โครฟาจ ที่เต็มไปดวย amastigote อยูภายในโดยไมพบ

เซลลอกัเสบลอมรอบหรอืพบ lymphocyte นอยมาก ผูปวย

จะมแีผลทีผ่วิหนงักระจายทั�วตวัเรยีกวา diffuse cutaneous 

leishmaniasis62 
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 2.4 อาการของโรค

 ระยะฟกตวัของโรคประมาณ 2-8 สปัดาห แตอาจ

พบนานถึง 3 ป ลักษณะรอยโรคที่ผิวหนังขึ้นกับชนิดของ

เชื้อ นอกเหน�อไปจากระบบภูมิคุมกันของโฮสต กลาวคือ 

รอยโรคที่เกิดจาก Leishmania major มักมีหลายแหง

พบอาการอักเสบมาก แผลมีสะเก็ดและมักหายเร็วภายใน 

2-3 เดือน สวนที่เกิดจาก Leishmania  tropica ที่พบการ

แพรกระจายของโรคในชุมชนเมืองมักมีรอยโรคที่ผิวหนัง

แหงเดยีว แตอยูนานนบัป สาํหรบั Leishmania aethiopica 

มักไมคอยพบการอักเสบ แตแผลเรื้อรังมากที่สุดเปนเวลา

หลายป62

 ลักษณะรอยโรคที่ผิวหนังขึ้นกับภาวะการตอบ

สนองของระบบภูมิคุมกันโดยอาจพบเพียงตุมนูนเล็กๆ 

(papule) จนถึงแผลขนาดใหญขอบแผลนูน ในระยะทาย

จะพบแผลตรงกลางเวาลงสีขาวหรือชมพู บางรายอาจพบ

แผลกระจายหลายแหง สําหรับ leishmaniasis recidivans 

มกัพบในผูปวยประเทศอหิรานและอริกั แผลจะคงอยูเรือ้รงั

ถึง 20-40 ปและพบที่บริเวณใบหนา อาจพบแผลที่โพรง

จมกูทาํใหเกดิการทาํลายของผนงักัน้ระหวางโพรงจมกู ใน

กรณ�ของ diffuse cutaneous leishmaniasis ระยะแรกจะ

พบเปนตุมนนูทีเ่ดยีวบรเิวณใบหนาแลวขยายขนาดใหญขึน้ 

ตอมาจะมีรอยโรคที่อื่น ๆ ทั�วตัว7,62

 2.5 การวินิจฉัย

 1. การตรวจพบเชื้อระยะ amastigote ในเซลล

จากตัวอยางผิวหนัง เชื้อมักจะอยูตามขอบแผล พบเชื้อ

โดยยอมดวยสี Giemsa7,62

 2.  การเพาะเชื้อ โดยใช NNN medium มักพบ

เชื้อภายใน 2-7 วัน หรือ Schneider’s medium มักใชเวลา

นานกวา โดยประมาณ 21 วันจึงจะพบเชื้อระยะ promas-

tigote7,23

 3.  การทดสอบผิวหนังโดย Montenegro test จะ

ใหผลบวกภายใน 3 เดือนหลังมีรอยโรคที่ผิวหนัง7 

 2.6 การรักษา

 ยาหลักคือยาในกลุม pentavalent antimony 

เชนเดียวกับการรักษา visceral Leishmaniasis แต

ระยะเวลาที่ใชสั้นกวาคือ 10-20 วัน ในขณะที่ visceral 

Leishmaniasis ตองใหเปนเวลา 28 วัน แตปริมาณยาใน

แตละวันเทากัน คือใชปริมาณ pentavalent antimony 20 

มก./กก. แบงให 4 ครั้งตอวัน บริหารยาโดยใหเขาหลอด

เลือดดําหรือฉ�ดเขากลามเน�้อ84 

 ยารองที่สามารถใหเขาหลอดเลือดดําหรือฉ�ดเขา

กลามเน�อ้ คอื pentamidine isethionate และ amphotericin

B สวนยารองในรปูยารบัประทานไดแก fluconazole ขนาด

ที่ใช 200 มก. แบงให 2 หรือ 4 ครั้งตอวันเปนเวลา 6 

สัปดาห สําหรับ ketoconazole ขนาดที่ใช 600 มก./วัน 

เปนเวลา 28 วัน สวน itraconazole ขนาดที่ใช 200 มก. 

แบงใหวันละ 2 ครั้งเปนเวลา 28 วันและ dapsone ขนาด

ที่ใช 100 มก. แบงใหวันละ 2 ครั้งเปนเวลา 6 สัปดาห 84 

 สาํหรบัยาทาในรปูของ ointment ไดแก paromo-

mycin และ methylbenzethonium chloride นอกจากน�้

อาจพิจารณาฉ�ด pentavalent antimony เขาที่รอยโรคที่

ผิวหนัง หรืออาจใชรักษาดวยความรอนหรือความเย็นจัด

เพื่อทําลายเชื้อที่ผิวหนังโดยตรง84

 2.7 สถานะการณของโรคในประเทศไทย

 ผูปวยดวยโรค cutaneous Leishmaniasis ใน

ประเทศไทยลวนไดรับเชื้อจากตางประเทศ สวนใหญเปน

ประเทศบริเวณตะวันออกกลาง โดยผูปวยที่ไดรับการ

วินิจฉัยทั้งสิ้นมีอยางนอย 40 ราย มักเปนเพศชายที่เดิน

ทางไปทาํงานในกลุมประเทศตะวนัออกกลาง พยาธสิภาพ

สวนใหญเกดิขึน้บรเิวณแขนและขา แตบางรายมรีอยโรคที่

ผิวหนังบริเวณหลัง คอ หรือใบหนา พยาธิสภาพที่เกิดขึ้น

อาจพบตําแหน�งเดียวหรือหลายตําแหน�ง ผูปวยมักมีแผล

ที่ผิวหนังเรื้อรังเปนเวลาหลายเดือนกอนไดรับการวินิจฉัย

และรักษา รายงานผูปวยสวนใหญพบในชวงป ค.ศ. 1981 

ถึง 199778 

3. Mucosal leishmaniasis

 ภาวะ mucosal leishmaniasis ทําใหเกิดรอยโรค

ที่มักมีการทําลายของเยื่อบุปาก โพรงจมูกและ คอหอย 

อาการดังกลาวเกิดขึ้นหลังจากพยาธิสภาพบริเวณผิวหนัง
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ไดหายไปแลวเปนเวลานานหลายป หรืออาจเกิดขึ้นพรอม

กับอาการทางผิวหนังแมในผูทีม่ภีูมติานทานแบบพึ�งเซลล

ทีจ่าํเพาะตอเชือ้ โดยทั�วไปมกัพบในผูทีม่รีอยโรคทีผ่วิหนงั

แตไมไดรับการรักษาหรือไดรับการรักษาไมหายขาด mu-

cosal leishmaniasis โดยมีชื่อโรคตามทองที่ตาง ๆ กัน 

เชน espundia, chiclero ulcer หรือ bay sore เปนตน62

 3.1 เชื้อที่เปนสาเหตุ พาหะนําโรคและระบาด

วิทยา

 เชื้อที่เปนสาเหตุมี 2 กลุมคือ กลุม Leishmania 

mexicana complex ประกอบดวย (1) Leishmania mexi-

cana พบทางตอนใตของเม็กซิโก กัวเตมาลา ทางตอนใต

ของสหรัฐอเมริกา มีสัตวพันแทะในปาเปนรังโรค พาหะ

นําโรคคือ Lutzomyia olmeca olmeca (2) Leishmania 

amazonensis พบในบราซิล และประเทศใกลเคียง รังโรค

คือ สัตวฟนแทะในปา สัตวในปา สุนัขจิ้งจอก พาหะนํา

โรคคือ Lutzomyia flaviscutellata ซึ�งมักหากินเวลากลาง

คืนและไมคอยกัดมนุษย (3) Leishmania venezuelensis 

พบใน เวเนซูเอลา เชื้อเจริญในทางเดินอาหารสวนปลาย

ของ Leishmania olmeca bicolor สวนกลุมที่ 2 จัดอยู

ในกลุม Leishmania braziliensis complex ประกอบดวย 

(1) Leishmania braziliensis รังโรคคือสัตวฟนแทะในปา 

พบผูปวยในบราซิล เปรู เอกัวดอร โบลิเวีย เวเนซูอาลา 

ปารากวัย และโคลอมเบีย พาหะนําโรคคือ Lutzomyia 

wellcomei Lutzomyia intermedius และ Lutzomyia 

pessoai (2) Leishmania panamensis พบในปานามา 

และแถบอเมริกากลาง รังโรคคือ sloth พาหะสําคัญคือ 

Lutzomyia trapidoi (3) Leishmania guyanensis พบ

ในกียานาและตอนเหน�อของบราซิล พาหะที่สําคัญคือ 

Leishmania umbratilis โดยมีรังโรคคือ sloth และ (4) 

Leishmania peruviana พบในอารเจนตินา และมีสุนัข

เปนรังโรคพาหะที่สําคัญคือ Lutzomyia verrucarum และ 

Lutzomyia peruensis7,62

 3.2 พยาธิสภาพ

 ในระยะแรกจะพบ hyperplasia ของ epidermis 

และ necrosis ของ dermis โดยพบ neutrophil eosinophil 

และ mononuclear cell กระจายทั�วไป เมื่อโรคดําเนินไป

มากขึ้นจะพบ plasma cell และ lymphocyte ตลอดจน 

epithelioid cell รวมกับ Langerhans giant cell ในระยะ

ทาย ๆ พบลักษณะของ granuloma สําหรับบริเวณเยื่อ

บุผิวจะพบการอักเสบแบบ necrotizing granulomatous 

โดยพบเชื้อในปริมาณนอย7 

 3.3 อาการของโรค

 รอยโรคที่ผิวหนังมีลักษณะคลายกับ cutaneous 

leishmaniasis ที่พบในโลกเกา เกิดขึ้นภายหลังจากการ

ติดเชื้อเปนสัปดาหหรือหลายเดือน โดยจะปรากฏตุมนูน

แดงบริเวณที่ถูกริ้นฝอยทรายกัด ตอมาแผลจะขยายใหญ

ขึน้ขอบนนูตรงกลางเปนเน�อ้ตาย มกัไมมอีาการเจบ็บรเิวณ

แผล

 สาํหรบัผูทีต่ดิเชือ้ Leishmania braziliensis จะพบ

การกระจายของเชื้อไปยังจมูก คอหอย เยื่อบุชองปาก ซึ�ง

มักเกิดขึ้นภายหลังจากมีรอยโรคที่ผิวหนังนานหลายเดือน 

โดยระยะแรกจะพบอาการบวมแดงของเยือ่บดุงักลาวจนใน

ที่สุดจะเกิดแผลซึ�งปกคลุมดวยหนอง และมักมีการทําลาย

ผนงักัน้โพรงจมกู เพดานปาก รมิฝปาก คอหอย และกลอง

เสยีง การดาํเนนิของโรคมกัเรือ้รงั และอาจเสยีชวีติจากการ

สําลักเขาสูหลอดลม7,62 

 สําหรับ diffuse cutaneous leishmaniasis พบ

ในเวเนซูเอลา บราซิล เม็กซิโก และสาธารณรัฐโดมินิกัน

จะคลายกบัทีพ่บในเอธโิอเปยโดยเริ�มตนจากการเกดิตุมนนู

เพียงแหงเดียว แลวเชื้อจะกระจายไปตามระบบไหลเวียน

โดยอาศยั มาโครฟาจ มกัพบพยาธสิภาพในเยือ่บรุวมดวย62

 3.4 การวินิจฉัยและการรักษา

 ยาหลกัคอืยาในกลุม pentavalent antimony เชน

เดยีวกบัการรกัษา visceral leishmaniasis ตองใหเปนเวลา 

28 วัน หรือ amphotericin B ที่มี deoxycholate เปนองค

ประกอบบรหิารยาโดยใหเขาหลอดเลอืดดาํ สวนยารองคอื 

pentamidine isethionate ซึ�งตองใหทางหลอดเลอืดดาํหรอื

ฉ�ดเขากลามเน�้อ ยาขนานน�้ใชปริมาณยา 2-4 มก./กก. 

แบงใหสัปดาหละ 3 ครั้งในจํานวนอยางนอย 15 โดส84 

 ผูปวยที่มีอาการของเยื่อบุตาง ๆ อาจมีความ
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จําเปนในการใชศัลยกรรมตกแตงในภายหลัง

 3.5 สถานะการณของโรคในประเทศไทย

 ยังไมมีรายงานการพบผูปวยดวยภาวะ mucosal 

leishmaniasis ที่ไดรับการวินิจฉัยในประเทศไทย

พยาธกิาํเนดิและการตอบสนองของระบบภมูคิุมกนัตอการ

ติดเชื้อ Leishmania

 แมวา Leishmania ไมมีระยะสืบพันธุแบบ

อาศัยเพศชัดเจน แตจากการเปรียบเทียบ genome ของ 

Leishmania กับ Trypanosoma brucei และ Trypano-

soma cruzi พบวาประกอบดวย proteome ที่คลายกัน

มากถึง 6,200 ยีน63 และพบวาระยะ promastigote ของ 

Leishmania มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศในริ้นฝอยทราย

ที่เปนพาหะ แมจะไมปรากฎระยะมีเพศชัดเจน ซึ�งเมื่อนํา

เชื้อสายพันธุที่ดื้อยาชนิดหนึ�งมาผสมกับเชื้อสายพันธุที่

ดื้อยาอีกชนิดหนึ�ง ภายหลังจากการเจริญในริ้นฝอยทราย

พบวาประชากรรุนลูกที่เกิดขึ้นหลายตัวเกิดการดื้อยาทั้ง 

2 ชนิด จึงนับวายีนที่ควบคุมการดื้อยาสามารถถายทอด

ทางพนัธกุรรมในลกัษณะการสบืพนัธุแบบอาศยัเพศ86 การ

คนพบดังกลาวทําใหสามาถอธิบายความหลากหลายทาง

พนัธกุรรมของเชือ้ Leishmania ซึ�งอาจมสีวนเกีย่วของกบั

การปรบัตวัของ Leishmania ใหสามารถดาํรงอยูในสภาวะ

แวดลอมที่หลากหลายได 

 ในขณะที่ Leishmania เขาไปในทางเดินอาหาร

ของริน้ฝอยทรายจะพบกบัน้าํยอยภายใน กลไกการอยูรอด

ของระยะ promastigote คือการสรางสารเคมี lipophos-

phoglycan (LPG) เปนองคประกอบปกคลุมบนผิวเซลล

และสวนหนึ�งจะถูกหลั�งมาสูภายนอก สารชนิดน�้จะทําให 

promastigote เกาะตดิกบัเยือ่บทุางเดนิอาหารของริน้ฝอย

ทราย จึงเปนการปองกันไมให promastigote หลุดออก

มากับอุจจาระภายหลังการยอยอาหารของริ้นฝอยทราย 

สําหรับตัวรับ (receptor) ที่อยูบนเยื่อบุทางเดินอาหารของ

ริ้นฝอยทรายที่ทําหนาจับกับ LPG คือ galectin ที่เรียงตัว

ซ้ํากันเปนชุดๆ การจับกันอยางจําเพาะดังกลาวจึงเปนตัว

กําหนดวาเชื้อ Leishmania จะมีริ้นฝอยทรายชนิดใดเปน

พาหะได87,88 ในขณะที่แมลงชนิดอื่นๆ ที่ดูดเลือดคนหรือ

สัตวที่มีเชื้อ Leishmania ไมสามารถเปนพาหะของโรคได

 เมื่อริ้นฝอยทรายดูดเลือดคนจะมีการปลอยระยะ

ติดตอของ Leishmania คือ metacyclic promastigote 

ครั้งละประมาณ 1,000 ตัว89 แตบางครั้งอาจจะมีจํานวน

มากถึง 1 แสนตัว90 จากการศึกษาในหนูทดลองพบวาถา

หนูไดรบัเชือ้จาํนวนนอยจะทาํใหเกดิพยาธสิภาพทีผ่วิหนงั

เพียงเล็กนอยเชนกัน แตหนูดังกลาวจะสามารถทําหนาที่

เปนรังโรคไดในระยะยาว ระยะติดตอของ Leishmania 

ที่เขาสูผิวหนังจะประกอบดวยเชื้อที่ยังมีชีวิตและมีความ

สามารถกอโรคไดกับพวกที่ตายแลวรวมกับน้ําลายของริ้น

ฝอยทรายที่มี maxadilan เปนองคประกอบ สารชนิดน�้

มีคุณสมบัติขยายหลอดเลือดของโฮสต91,92 นอกจากน�้ใน

น้ําลายดังกลาวยังมี filamentous proteophosphoglycan 

(fPPG) ซึ�งเปนเจลคัดหลั�ง (secretory gel) ที่ขับออกมา

จาก promastigote เพื่อปดกั้นทางเดินอาหารสวนบนของ

ริ้นฝอยทราย สารจากน้ําลายของริ้นฝอยทรายและจาก 

promastigote จะเปนตัวกระตุนระบบภูมิคุมกันของโฮสต

ตอไป89 เมื่อ promastigote เขาสูผิวหนังจะมีปฏิสัมพันธ

กับเซลล 3 ชนิด ไดแก dermal macrophage เซลล 

keratinocyte และเซลล Langerhans 

 เมื่อเขาสูผิวหนัง promastigote จะถูก dermal 

macrophage จับกินอยางรวดเร็ว93 โดยกลไกที่เกี่ยวของ

กับการใชตัวรับ C3 บนผิวของ มาโครฟาจ94 ภายหลัง

กระบวนการ phagocytosis แลว promastigote จะ

เปลี่ยนรูปรางเปน amastigote อยางไรก็ตามในระหวาง

ที่ promastigote อยูใน phagosome นั้น LPG บนผิว

ของ promastigote จะยับยั้งการสรางและการทําลาย lipid 

microdomains ที่อยูบนเยื่อหุม phagosome ดังนั้นการ

รวมตัวกันระหวาง phagosome ซึ�งมี promastigote อยู

ภายในกับ lysosome ซึ�งภายในมีสภาวะเปนกรดและมี

สารหลายชนิด เชน hydrolases ที่สามารถทําลายระยะ 

promastigote ได ซึ�งการยับยั้งการรวมกันระหวางเยื่อหุม 

phagosome กบั lysosome เพยีงชั�วคราวน�ท้าํให promas-

tigote มเีวลาเปลีย่นแปลงรปูรางเปนระยะ amastigote ซึ�ง
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สามารถอาศัยอยูภายใน phagolysosome ที่มีสภาวะเปน

กรดและไมถูกทําลายโดยสารตางๆ ภายใน95-97 

 ในขณะเดียวกันที่ promastigote เขาสูผิวหนังยัง

มปีฎสิมัพนัธกบั keratinoeyte ซึ�งโดยปกตทิาํหนาทีเ่ปนตวั

กัน้ระหวางโฮสตกบัสภาวะแวดลอมภายนอก ใหหลงั IL-12, 

IL-1β, IL-4, IL-6 และ osteopontin โดยพบวา IL-6 มี

ความสาํคญัในการปองกนัการตดิเชือ้ เน��องจากพบปรมิาณ

ของ IL-6 ในหนูที่มีพันธุกรรมที่ตานทานตอการติดเชื้อ 

Leishmania ในระดบัทีส่งูกวาหนอูืน่ๆ ที่ไมมคีวามตานทาน

ตอการติดเชื้อ หรือในกรณ�ที่หนูมีพันธุกรรมที่บกพรอง

ในการสราง IL-6 จะมีการตอบสนองผานทาง Th2 cell

ทําใหแผลจากการติดเช้ือ Leishmania มีการดําเนินไปอยาง

เร้ือรัง98 

 สวนเซลล Langerhans ซึ�งเปนเซลล ในกลุมของ 

dendritic cells ชนิดหนึ�งที่พบไดในชั้นผิวหนัง ทําหนาที่

คอยเฝาระวงัการบกุรกุจากจลุชพีตางๆ ทีเ่ขาสูรางกาย โดย

ในสภาวะปกติพบวาเซลล Langerhans จะเคลื่อนที่ไปมา

โดยเคลือ่นตวัผานชองระหวางเซลล (interstitial space) แต

ในขณะที่ promastigote เขาสูชั้นผิวหนังเพียงไมกี่นาทีจะ

พบวาเซลล Langerhans จะหยดุเคลือ่นทีพ่รอมกบัการนาํ 

promastigote จํานวนมากเขาไปอยูใน vacuole ในเซลล 

โดยการยื่นเทาเทียมขนาดเล็ก (pseudopod) เพื่อจับกิน

จุลชีพดังกลาว ซึ�งในอดีตเชื่อวาเซลล Langerhans อาจมี

สวนเกี่ยวของกับการเริ�มตนการสรางภูมิคุมกันตอการติด

เชื้อ Leishmania แตในภายหลังพบวาหนูที่มีพันธุกรรมที่

ปราศจากการสรางเซลล Langerhans ยงัคงความสามารถ

ในการสรางภูมิคุมกันได99,100

 ในขณะที่ริ้นฝอยทรายดูดเลือดคนหรือโฮสต จะ

มีการฉ�กขาดของหลอดเลือดฝอยทําใหมีเลือดออกขนาด

เล็กในชั้นผิวหนัง ซึ�งจะเปนจุดเริ�มตนของกระบวนการ

อักเสบตามมาพรอมกับการดึงดูด neutrophil และ mono-

cyte ใหเดินทางเขามาในบริเวณดังกลาว101 นอกจาก

น�้ promastigote ยังกระตุนให มาโครฟาจ หลั�ง MCP-1 

และ CXCL1 ซึ�งทําหนาที่เปนสารดึงดูด (chemoat-

tractant) monocyte และ neutrophil ตามลําดับให

เดินทางมาชุมนุมในบริเวณดังกลาว102 บทบาทของ 

neutrophil ในการกําจัด Leishmania braziliensis 

อาศัยปฏิสัมพันธกับ มาโครฟาจ และ tumor necrosis 

factor alpha (TNF-α) และการสราง superoxide103

ในขณะที ่neutrophil สามารถกาํจดั Leishmania donovani 

ไดโดยตรงจากการหลั�ง neutrophil extracellular traps 

(NETs) ซึ�งเปน fibrous traps ทําหนาที่ดักจับ DNA his-

tone และโปรตีนจาก granule ที่ปลอยจาก neutrophil ที่

ตายแลว104,105 การปลอย NETs จาก neutrophil ยงัสมารถ

ถูกกระตุนไดโดย LPG ของ Leishmania และบริเวณการ

ปลอย NETs ยังขึ้นกับปริมาณเชื้อ Leishmania ซึ�งถามี

การทําลาย NETs โดยเอ็นไชม DNase จะพบวาเชื้อ 

Leishmania สามารถคงชีพอยูตอไปได แสดงวา NETs 

มหีนาทีส่าํคญัในการทาํลายเชือ้ ดงันัน้โดยสรปุ neutrophil 

สามารถทําลาย Leishmania โดยกลไกที่หลากหลาย

ภายหลังการจับกินโดยกระบวนการ phagocytosis หรือ

การหลั�ง NETs รวมทั้งผลโดยออมจากการรวมมือกับ 

มาโครฟาจ โดยทั�วไป neutrophil จะถกูดงึดดูมายงับรเิวณ

ที่มีการอักเสบอยางรวดเร็วในเวลาเปนนาที ในขณะที่ 

monocyte จะมาชมุนมุในบรเิวณทีม่กีารอกัเสบหลงัจากได

รบัเชือ้เขาสูบรเิวณดงักลาวประมาณ 2 สปัดาห ซึ�ง  mono-

cyte เหลาน�จ้ะมกีารพฒันาเปลีย่นแปลงเปน dendritic cell 

และสามารถดักจับ amastigote ไดในที่สุด106

การกระตุนระบบภูมิคุมกันผาน T lymphocyte

 ภายหลังจากการติดเชื้อ 16 ชั�วโมงสามารถตรวจ

พบ CD4+ T lymphocyte ที่จําเพาะตอ Leishmania ได

ในตอมน้ําเหลืองที่รับน้ําเหลืองจากบริเวณที่มีการติดเชื้อ

ซึ�งสวนใหญจะพัฒนาตอไปเปน T helper lymphocyte 

ชนิดที่ 1 หรือ Th1 cell หลังจากนั้นจะหลั�ง IFN-γ รวม
ทั้ง TNF-α ซึ�งมีบทบาทสําคัญในการจํากัด Leishmania 

โดยกลไกที่หลากหลาย รวมทั้งอาศัยกระบวนการกระตุน

การจับกินโดย มาโครฟาจ ในขณะที่หนูทดลองที่เกิดจาก

การติดเชือ้มกัมีการกระตุน T lymphocyte ใหมกีารพัฒนา

ตอไปเปน Th2  หลังจากนั้นจะมีการหลั�ง IL-4, IL-5 รวม
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ทั้ง IL-13107-110 

 บทบาทของ dendritic cell นอกจากจะเปนเซลลที่

ยอยและนาํเสนอแอนตเิจนของ Leishmania ใหกบั CD4+ 

T lymphocyte แลวยังมีการหลั�ง IL-12 และ IFN ชนิดที่ 1 

(ประกอบดวย IFN-α, IFN-β and IFN-ω) ซึ�งทาํหนาทีส่ง

เสริมให naïve T lymphocyte มีการพัฒนาตอไปเปน Th1 

lymphocyte ในการติดเชื้อ Leishmania major จะมีการก

ระตุน dendritic cell ใหมีการสราง nuclear factor kappa-

light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) ซึ�ง

จะไปควบคุมการสราง IL-12 ตอไป111-113 ในกรณ�ของการ

ติดเชื้อ Leishmania donovani หรือ Leishmania tropica 

ที่มีอาการของโรคดําเนินตอไปอยางเรื้อรังจะไมพบการ

หลั�ง IL-12 แมวา dendritic cell จะมีการยอยและนําเสนอ

แอนติเจนของเชื้อเหลาน�้ใหกับ CD4+ lymphocyte จึงนับ

เปนขอสนบัสนนุบทบาทของ IL-12 ในการสงเสรมิการตอบ

สนองโดยผานการกระตุน Th1 lymphocyte อยางไรก็ตาม

นอกจาก dendritic cell แลวยังพบวา NK cell ยังสามารถ

หลั�ง IFN-γ เพื่อกระตุนการเปลี่ยนแปลงของ CD4+ lym-

phocyte ใหมีพัฒนาการตอไปเพื่อกําจัดเชื้อ Leishmania 

ไดเชนกัน อยางไรก็ตามการหลั�ง IFN-γ จาก NK cell 

นอกจากจะขึ้นอยูกับการหลัง IL-12 จาก dendritic cell 

แลวยังขึ้นกับการหลั�ง IL-2 จาก CD4+ T lymphocyte ที่

จาํเพาะตอแอนตเิจนของ Leishmania นบัเปนปฏสิมัพนัธ

และความรวมมือระหวางระบบภูมิคุมกันที่มีมาโดยกําเนิด 

(innate immunity) กบัระบบภมูคิุมกนัทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั 

(acquired immunity)114,115 

 ในระหวางที่มีการตอบสนองของ T lymphocyte 

มากที่สุดจะพบวา T lymphocyte ที่ถูกกระตุนสวนใหญจะ

ตาย โดยกระบวนการ apoptosis ทั้งน�้ Th1 lymphocyte 

จะสงเสริมการทําหนาที่ของ มาโครฟาจ ใหมีการหลั�ง 

nitric oxide ซึ�งถูกสรางจาก L-asparagine โดยเอ็นไซม 

inducible nitric oxide synthase (iNOS)116 

การกระตุนระบบภูมิคุมกันผาน B lymphocyte 

 ในอดีตเชื่อวาระบบภูมิคุมกันผาน B lymphocyte 

มบีทบาทในการปองกนัหรอืกาํจดัการตดิเชือ้ Leishmania 

ทั้งน�้ผูที่ติดเช้ือดังกลาวมักมีระดับแอนติบอดีชนิด IgG 

ในปริมาณมาก อยางไรก็ตามการศึกษาในภายหลังพบวา

บทบาทของ B lymphocyte ไมมคีวามสาํคญัในการควบคมุ

หรือกําจัดเชื้อ Leishmania117

การหลบหลีกระบบภูมิคุมกันเพื่อการอยูรอดของ

Leishmania 

 กลไกที่ Leishmania ใชในการหลบหลีกการถูก

ทําลายโดยระบบภูมิคุมกันของโฮสตมีหลายวิธี ดังน�้ 

 1. การรบกวนการสงสัญญาณใน macrophage 

และ dendritic cell 

 แมวา LPG ของ Leishmania สามารถกระตุน 

macrophage ซึ�งจะเกิดการกระตุน CD40 signalosome 

อยางรุนแรง ทําใหมีการสราง IL-12 ตามมา แตในกรณ�

ของ Leishmania major ทีถ่กูจบักนิโดย macrophage พบ

วามีการกระตุน CD40 signalosome เพียงเล็กนอย ทําให

เกิดการกระตุน Erk1/2 mitogen activated protein kinase 

สงผลใหมกีารสราง IL-10 ทีม่ฤีทธิย์บัยัง้กระบวนการอกัเสบ 

ดังนั้นเชื้อ Leishmania จึงไมถูกทําลายไปในที่สุด118 

 2. การกระตุนการสราง cytokine ที่มีฤทธิ์ยับยั้ง

การทํางานของระบบภูมิคุมกัน 

 จากการศึกษาพบวา ระยะ promastigote ของ 

Leishmania หลาย species สามารถกระตุน macrophage 

ที่มาจากไขกระดูกใหสราง transforming growth factor 

beta (TGF-β) ซึ�งเปน cytokine ที่ทําหนาที่ควบคุม

การเริ�มตนของกระบวนการอักเสบ รวมทั้งการสิ้นสุดของ

กระบวนการดงักลาว โดยการควบคมุการกระตุนใหเกดิการ

ดึงดูด lymphocyte, NK cell, dendritic cell, macrophage, 

mast cell และ granulocyte ตางๆ ใหมายังบริเวณที่มีการ

ติดเชื้อ รวมทั้งควบคุมการอยูรอดของเซลลเหลาน�้119 การ

ควบคุมหนาที่ดังกลาวของ TGF-β อาศัยกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงของเซลล รวมกับ cytokine ที่กระตุนให

เกิดการอักเสบและโมเลกุลอื่นๆ ทั้งน�้ระยะ promastigote 

ของ Leishmania นอกจากสามารถกระตุนใหมีการสราง 
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TGF-β แลว ยังกระตุนใหมีการหลั�ง cytokine ดังกลาว 

โดยกลไกทีอ่าศยั cysteine protease มาเกีย่วของดวยและ

พบวา TGF-β สามารถยับยั้งกระบวนการทําลาย Leish-

mania ที่อยูใน มาโครฟาจ120 ดังนั้นการใชแอนติบอดีตอ 

TGF-β เพื่อทําลายฤทธิ์ของ cytokine ในหนูทดลองพบ

วาทําใหแผลที่ผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ Leishmania 

major สามารถหายไดอยางรวดเร็ว แมวา TGF-β ไมได

ยับยั้งกระบวนการเกิด respiratory burst ที่ถูกเหน��ยวนํา

โดยการเกดิ phagocytosis แต TGF-β สามารถยบัยัง้การ

สราง iNOS ซึ�งมีบทบาทสําคัญในการทําลายเชื้อ Leish-

mania121 

 3.  การกระตุน regulatory T (Treg) lymphocyte 

 ในกระแสเลือดของหนูและคนปกติจะพบ Treg 

lymphocyte เปนองคประกอบประมาณรอยละ 5-10 ของ

ปริมาณ CD4+ T lymphocyte ทั้งหมด ซึ�ง Treg cell ทํา

หนาที่ยับยั้งกลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันเพื่อ

ไมใหเกิดพยาธิสภาพตางๆ ตามมา ในกรณ�การติดเชื้อ 

Leishmania พบวา CD4+CD25+ Treg lymphocyte มี

การสราง FoxP3, TGF-β และ IL-10R1 พรอมกับยับยั้ง 

CD4+CD25- lymphocyte ไมใหมีการสราง IL-2 และ 

IFN-γ เพิ�มมากขึ้นอีกตอไป122 การเหน��ยวนําให Treg 

cell ทําหนาที่ดังกลาวพบวา Leishmania จะไปกระตุน 

มาโครฟาจ ใหหลั�ง TGF-β และตวัเชือ้เองสามารถกระตุน

การทําหนาที่ของ Treg lymphocyte ไดโดยตรง โดยใน

ระหวางที่มีการติดเชื้อ Leishmania พบวา CD4+CD25+ 

Treg lymphocyte จะมารวมตวักนัทีผ่วิหนงั ซึ�งเซลลเหลา

น�้จะยับยั้งการทําหนาที่กําจัดตัวเชื้อบริเวณดังกลาวโดย 

CD4+CD25- T cell โดยกระบวนการที่ตองอาศัย IL-10 

และไมตองอาศัย IL-10 ควบคูกันไป ดังนั้นในบริเวณการ

ติดเชื้อหรือมีเชื้อ Leishmania จะพบ CD4+CD25+ Treg 

cell รวมดวย123,124

 4. กลไกอื่นๆ 

 เชือ้ Leishmania major สรางโปรตนีทีม่โีครงสราง

คลายกับ macrophage migration inhibitory factor (MIF) 

เรยีกวา Lm1740MIF ซึ�งสามารถจบักบัตวัรบั MIF ของ มา

โครฟาจ เพือ่ยบัยัง้การกระตุน apoptosis ของ มาโครฟาจ 

ทาํใหเชือ้สามารถคงอยูใน มาโครฟาจ ไดตอไป125 นอกจาก

น�้ promastigote ยังสราง fPPG ในระหวางการดูดเลือด

โฮสต รวมทัง้ maxadilan ซึ�งสารเหลาน�จ้ะสงเสรมิการหลั�ง 

IL-6, IL-10 และ TGF-β แตยับยั้งการสราง iNOS ทําให

เชื้อสามารถดํารงชีพตอไปได ในขณะเดียวกัน maxadilan 

ยังเหน��ยวนําให monocyte ที่พัฒนาไปเปน dendretic cell 

หลั�ง IL-6, IL-10, IL-1β และ IL-10 แตยับยั้งการสราง 

IL-12, TNF-α และ IFN-γ กลไกเหลาน�้ลวนเปนการเอื้อ

ตอการดํารงชีพของ Leishmania ในเซลลของโฮตไดตอ

ไป126,127

วัคซีนปองกันโรคลิชมาเน�ย ในระยะแรก

 เน��องจากโรคลิชมาเน�ย เปนโรคที่เกิดขึ้นไดกับ

คนและสัตว และบางชนิดสามารถติดตอจากสัตวมาสูคน 

(zoonotic transmission) ทําใหยากตอการควบคุมโรค ใน

ขณะเดียวกันโรคน�้ยังพบไดใน 88 ประเทศ โดยพบการติด

เชือ้ใหมในเดก็และผูใหญในแตละปประมาณ 1.5-2 ลานคน 

และเปนสาเหตขุองการเสยีชวีติทั�วโลกในแตละปประมาณ 7 

หมืน่ราย ประชากรโลกกวา 350 ลานคนอาศยัอยูในบรเิวณ

ที่เสี่ยงตอการไดรับเชื้อ ทั้งน�้โรคลิชมาเน�ย ยังเปนสาเหตุ

ของการสูญเสีย อันเน��องมาจากทุพพลภาพกวา 2-4 ลาน 

DALY85 นอกจากน�้ยาที่ใชในการรักษาโรคมักทําใหเกิด

อาการไมพึงประสงคหลายประการ รวมทั้งการเกิดภาวะ

เชื้อดื้อตอยาที่ใชรักษา ดังนั้นมาตราการในการควบคุม

และปองกนัโรคทีส่าํคญัคอืการพฒันาวคัซนีปองกนัโรค ผล

จากวคัซนียงัจะชวยสงเสรมิการรกัษาโรคไดดวย จดุเริ�มตน

ของวคัซนีปองกนัโรค ลชิมาเน�ย เกดิขึน้โดยศาสตราจารย 

Adler แหงมหาวทิยาลยัฮบีร ู(Hebrew University) ประเทศ

อสิราเอล ไดสงัเกตวาผูเปนมารดาในประเทศเลบานอน มกั

จะยืน่แขนบตุรธดิาของตนใหริน้ฝอยทรายกดั เน��องจากการ

สงัเกตวาผูทีม่แีผลจากโรคดงักลาวในครัง้แรกซึ�งมกัจะหาย

ไดเองจะนํามาซึ�งภูมิคุมกันตอการเปนโรคที่รุนแรงในภาย

วัคซีนปองกันโรคลิชมาเน�ย
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หลังได128 การนําเชื้อ Leishmania ที่มีชีวิตและสามารถ

กอโรคไดหรือจากเน�้อเยื่อที่เปนผลจากโรคดังกลาว เพื่อ

ทําใหเกิดรอยโรคในที่ปกปดของผูที่ไมมีภูมิตานทานตอ

การติดเชื้อเรียกวา leishmanization ซึ�งมีการใชมารวม

ศตวรรษ ตอมาในป ค.ศ.1967 วิธีดังกลาวไดถูกนํามาใช

ในบางพื้นที่ของรัสเซียซึ�งปจจุบันคือประเทศอุซเบกิสถาน

และ เตอรกเมนนิสถาน โดยนําเชื้อที่มีชีวิตผสมกับเชื้อ

ที่ตายเพื่อลดความรุนแรงของรอยโรคจากวัคซีนดังกลาว 

หลงัจากน�้ไดมกีารนาํวธิ ีleishmanization มาใชในประเทศ

อิสราเอล และอิหราน ตามลําดับ แมวาประสิทธิภาพของ 

leishmanization มมีากถงึรอยละ 80 ในการปองกนัการตดิ

เชื้อรุนแรงในภายหลัง แตเชื้อ Leishmania major ที่ใชใน

กระบวนการดังกลาวทําใหผูที่ไดรับ leishmanization อาจ

เกิดรอยแผลที่รุนแรงและเปนอยูอยางเรื้อรัง นอกจากน�้ยัง

พบวาวิธีดังกลาวทําใหเด็กที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคคอตีบ 

โรคไอกรน และโรคบาดทะยักไมเกิดภูมิตานทานจากการ

ไดรับวัคซีนเหลาน�้ ดังนั้น leishmanization ในอิสราเอล 

และอิหรานจึงยุติลงในที่สุด129,130 

วัคซีนปองกันโรคลิชมาเน�ย รุนที่ 1

(first-generation vaccines)

 ภายหลังจากการประสบความสําเร็จในการเลี้ยง

ระยะ promastigote ของ Leishmania ในอาหารเลี้ยง

เชื้อของเหลวเน�้อเดียวกันที่ปราศจากเซลลอื่นใด (axenic 

culture) จงึไดมกีารพฒันาวคัซนีปองกนัโรคลชิมาเน�ย เปน

ครั้งแรกโดยใชเชื้อที่ตายแลว ซึ�งไดรับการพัฒนาขึ้นโดย

กลุมนักวิทยาศาสตรชาวบราซิล โดยใชเชื้อ Leishmania 

รวมกัน 5 สายพันธุ พบวาผูที่ไดรับวัคซีนดังกลาวเกิดการ

ตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอเชื้อ Leishmania โดยผู

ไดรับวัคซีนจะใหผลบวกตอการทดสอบ Leishmanin skin 

test อยางไรก็ตามประสิทธิภาพของวัคซีนดังกลาวใน

การปองกันโรคมีเพียงรอยละ 50 แมวาวัคซีนน�้จะมีความ

ปลอดภัยสูง ตอมาภายหลังไดมีการพัฒนาวัคซีนโดยใช

เชื้อเพียงสายพันธุเดียวคือ Leishmania amazonensis 

IFLA/BR/67/pH8 โดยใชชื่อวัคซีน Leishvacin131-133 แต

ผลการทดลองประสิทธิภาพของวัคซีนในระยะที่ 3 (phase 

III) ในประเทศเอกวาดอร และ โคลอมเบีย พบวาแม

วัคซีนน�้จะมีความปลอดภัยสูงแตไมมีประสิทธิภาพในการ

ปองกนัโรค134,135 ทัง้น�อ้าจเน��องจากเชือ้ทีเ่ปนองคประกอบ

ของวัคซีนมีความแตกตางจากเชื้อที่เปนสาเหตุของโรค

ในบริเวณที่ทําการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ�ง

เกิดจาก Leishmania subgenus Vannia ดังนั้นวัคซีน

ดงักลาวอาจไมใหผลปองกนัการตดิเชือ้ขาม species หรอื

ขามสายพันธุ136 นอกจากน�้ยังพบวาแมวัคซีน Leishvacin 

สามารถปองกนัการตอบสนองของระบบภมูคิุมกนัผานทาง 

Th1 lymphocyte แตกลับไมมีประสิทธิภาพในการปองกัน

โรค แสดงวาการปองกันการเกิดโรคลิชมาเน�ย ตองอาศัย

ระบบภูมิคุมกันแบบอื่นๆ นอกเหน�อไปจากการตอบสนอง

โดยผาน Th1 lymphocyte ในการทดสอบประสทิธภิาพของ

วัคซีนจากระยะ promastigotes ของ Leishmania major 

และ Leishmania tropica ทีต่ายแลวโดยผานความรอน พบ

วาผูไดรบัวคัซนีในประเทศอหิราน และอฟัรกิาตะวนัตก ไม

เกิดภูมิคุมกันตอการติดเชื้อเชนเดียวกัน137,138

วัคซีนปองกันโรคลิชมาเน�ย รุนที่ 2

(second-generation vaccines)

 จากความลมเหลวของวคัซนีที่ใชตวัเชือ้ทีต่ายแลว

ในการปองกนัการเกดิโรคและผลเสยีของ leishmanization 

ในการกอโรคที่รุนแรงในผูไดรับเชื้อบางราย136 ทําใหมีการ

พัฒนาวัคซีนที่ใชตัวเชื้อที่มีชีวิตแตไดรับการปรับแตงให

มีความรุนแรงของการเกิดโรคลดลงโดยวิธีการตางๆ เชน 

การเลี้ยงเชื้อที่มี gentamicin รวมดวยเปนเวลานาน การ

ฉายรังสี การใชสารเคมีเพื่อใหเชื้อเกิดการผาเหลา ตลอด

จนการกําจัดยีนที่เกี่ยวของกับการกอความรุนแรงของโรค 

หรอืยนีทีท่าํใหเชือ้ไมสามารถดาํรงชพีอยูไดนาน เชน การ

กาํจดัยนี dihydrofolate reductase-thymidylate synthase 

(DHFR-TS)139 หรือยีน cysteine proteinase140 ตลอดยีน

สาํหรบั LPG ของเชือ้ Leishmania major141 ในการทดสอบ

ประสทิธภิาพของวคัซนีที่ใชเชือ้ Leishmania ทีย่นี DTFR-

TS ถกูกาํจดัไปในหนทูดลองพบวาใหผลการปองกนัโรคได 
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แตวัคซีนเดียวกันกลับไมสามารถปองกันลิงทดลองในการ

ติดเชื้อไดเลย ดังนั้นผลของวัคซีนตอสัตวชนิดหนึ�งอาจไม

เกิดขึ้นกับสัตวตางชนิดกันรวมทั้งในคนดวย130 

 สาํหรบัวคัซนีที่ไดรบัการพฒันาขึน้ภายหลงัอาศยั

องคประกอบที่สําคัญที่สามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันให

ปองการติดเชื้อ (subunit vaccine) สําหรับ subunit vac-

cine นั้นมีแอนติเจนหลายชนิดที่มีศักยภาพในการนํามา

ผลิตวัคซีนไดแก 

 1. gpb3 ซึ�งเปน protease ชนิดหนึ�งของเชื้อ 

Leishmania ที่ถูกสรางขึ้นทั้งในระยะ amastigote และ 

promastigote โดยพบวาประสิทธิภาพของวัคซีนน�้จะดี

ที่สุดถาใชโปรตีนที่เตรียมมาจากตัวเชื้อโดยตรง ในขณะ

ที่ gpb3 ที่สรางขึ้นในแบคทีเรียไมใหผลในการปองกันโรค

ในหนูทดลองเลย142 แตโปรตีนเดียวกันที่ถูกสังเคราะหใน 

BCG กลับใหผลการปองกันโรคได143

 2. Leishmania homologue for receptors of 

activated C kinase (LACK) เปนแอนติเจนที่ไมมีความ

หลากหลาย และพบไดทั้งในระยะ amastigote และ pro-

mastigote จากการศึกษาพบวาวัคซีนที่มี LACK เปนองค

ประกอบรวมกับ IL-12 สามารถปองกันหนูที่ไดรับวัคซีน

จากการติดเชื้อในภายหลังได หรือการใชวัคซีนที่ LACK 

ถูกสรางขึ้นโดยไวรัส vaccinia พบวาสามารถปองกันการ

ติดเชื้อไดบางสวน144,145 แมวา LACK จะมีความคงที่ใน 

Leishmania ตาง species กัน แตวัคซีนที่มี LACK เปน

องคประกอบไมสามารถปองกัน visceral leishmaniasis 

ได แมจะมีการกระตุน Th1 lymphocyte อยางชัดเจน146

 3. Cathepsin L-like cysteine proteinase A และ 

B (CPA และ CPB) จากการศึกษาในหนูทดลองพบวา

วคัซนีทีม่ ีCPA และ CPB เปนองคประกอบสามารถปองกนั

การตดิเชือ้ในหนทูี่ไดรบัวคัซนีได นอกจากน�ย้งัพบวาผูทีต่ดิ

เชื้อ Leishmania และผูที่หายจากโรคจะมีแอนติบอดีตอ 

CPA และ CPB ชัดเจนแสดงวาโปรตีนเหลาน�้มีคุณสมบัติ

ในการเหน��ยวนําใหเกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน

ไดดี147

 4. วัคซีนผลิตจากโปรตีนลูกผสมที่มีการประกอบ

ดวยโปรตนี 3 ชนดิเรยีกวา Leish-111f ประกอบดวย thiol-

specific antioxidant (TSA), Leishmania major stress 

inducible protein 1 (LmST11) และ Leishmania major 

elongation factor (Le1F) โดยวัคซีนน�้จะถูกทําเปน emul-

sion ใน adjuvant คอื monophosphoryl lipid A (MPL-SE) 

จากการศึกษาพบวาวัคซีน Leish-111f สามารถปองกัน

การเกิด visceral และ cutaneous leishmaniasis ได และ

กระตุนการตอบสนองผานทาง Th1 lymphocyte ไดดีมาก

ทําใหมีการสราง IFN-γ และ TNF-α ออกมามากสงผล

ใหปริมาณเชื้อในสัตวทดลองลดลงมากกวารอยละ 99148 

ซึ�งปจจุบันวัคซีนชนิดน�้กําลังไดรับการพิจารณาใหมีการ

ประเมินศักยภาพในการเปนวัคซีนปองกันโรคในคน

วัคซีนปองกันโรคลิชมาเน�ย รุนที่ 3

(third-generation vaccine)

 ขอดขีอง DNA วคัซนีคอื มคีวามคงสภาพไดดกีวา

วัคซีนชนิดอื่นๆ มีคาใชจายในการผลิตต่ํา มีความสะดวก

ในการขนสงโดยไมจําเปนตองมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิ

ต่าํตลอดเวลาและสามารถปรบัเปลีย่นในการเพิ�มหรอืลดยนี

เปาหมายเพื่อใชสรางวัคซีนไดอยางสะดวกโดยอาศัยการ

สราง plasmid DNA นอกจากน�้ DNA วัคซีนยังสามารถ

กระตุนระบบภูมิคุมกันผานทาง Th1 lymphocyte ไดดี 

รวมทัง้โปรตนีทีถ่กูสราง DNA วคัซนีสามารถเกดิขึน้ไดเปน

เวลานานและมีโครงสราง 3 มิติ และมีการปรับแตงโปรตีน

ภายหลังอยางเหมาะสม DNA เปาหมายที่มีศักยภาพใน

การเปนองคประกอบของวัคซีนมีหลายชนิด เชน LACK, 

Leish-111f, CPA รวมกับ CPD เปนตน ทั้งน�้ DNA วัคซีน

ไมจาํเปนตองใช adjuvant จากการศกึษาประสทิธภิาพของ 

DNA วคัซนีทีม่ยีนี LACK เปนองคประกอบพบวาสามารถ

กระตุนใหเกิดภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ Leishmania major 

ไดเปนเวลานานมากในหนูทดลอง ซึ�งกลไกการปองกันดัง

กลาวสวนใหญเกิดขึ้นจาก CD8+T cell รวมกับการกระตุน

การตอบสนองของ Th1 cell นอกจากน�้ DNA วัคซีนยัง

ทําใหมีการสราง IFN-γ และ IL-12 เพิ�มขึ้น129
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เอกสารอางอิง

วัคซีนปองกันลิชมาเน�ยในอนาคต

 นอกจากเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่กลาวมาแลว 

ในปจจุบันไดมีการศึกษาผลของการใช dendritic cell ที่

ผานการกระตุนดวยสารสกัดจากเชื้อ Leishmania เปน

วคัซนีในหนทูดลองพบวาสามารถปองกนัการตดิเชือ้ในภาย

หลังไดซึ�ง dendritic cell ดังกลาวสามารถกระตุนการตอบ

สนองผานทาง Th1 cell อยางไรกต็ามในปจจบุนัยงัประสบ

ปญหาในการเตรียม dendritic cell ในปริมาณมากซึ�งตอง

ไดรบัการพฒันาตอไป นอกจากน�ย้งัพบวาโปรตนีจากตอม

น้าํลายของริน้ฝอยทรายทีเ่ปนพาหะนาํโรคสามารถกระตุน

ระบบภูมิคุมกันที่ปองการติดเชื้อไดจึงนับวามีศักยภาพใน

การพัฒนาเปนวัคซีนตอไป129-131 

 โดยทั�วไปการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคปรสิตมัก

คาํนงึถงึคาความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จากการประเมนิคา DALY 

ธรรมชาติความเรื้อรังและความรุนแรงของโรค ปญหาการ

รักษาโรค เชน แนวโนมการดื้อยาของปรสิต เปนตน ผล

กระทบตอสุขภาพเด็ก มารดาและทารกในครรภจากโรค

ปรสิต รวมทั้งการสูญเสียแรงงาน ซึ�งการพัฒนาวัคซีน

ปองกันโรคปรสิตที่ไดรับความสนใจเพื่อแกไขหรือลด

ปญหาสุขภาพของประชากรโลก นอกจากวัคซีนปองกัน

มาลาเรีย วัคซีนปองกันพยาธิปากขอ และวัคซีนปองกัน

โรคลิชมาเน�ยแลว ยังมีวัคซีนที่อยูในระหวางการศึกษา

อีกหลายชนิดเพื่อใชปองกันหรือลดความรุนแรงของโรค

ปรสิต อาทิ วัคซีนปองกันโรค onchocerciasis โรคพยาธิ

ใบไมเลือด โรคบิดมีตัว และโรค ชากาส เปนตน ในขณะ

เดียวกันนอกจากการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคสําหรับคน

แลว ไดมีการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคพยาธิตืดชนิดตางๆ 

ในสัตวที่อาจเปนรังโรคหรือเปนสัตวเศรษฐกิจ เชน พยาธิ

ตืด Taenia saginata รวมทั้ง Echinococcus granulosus 

สาํหรบัปศสุตัว และTaenia solium สาํหรบัสกุร โดยผลการ

ประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนปองกัน Taenia solium 

และ Echinococcus granulosus สําหรับสัตวเหลาน�้ พบ

วาใหผลการปองกนัทีด่มีาก อนัจะสงผลตอการปองกนัโรค

ติดเชื้อเหลาน�้มาสูคนในทางออมโดยลดวงจรการแพรเชื้อ

ตอไป อยางไรกต็ามวคัซนีเหลาน�ย้งัประสบปญหาในการนาํ

ไปใช เน��องจากปจจัยตนทุนสําหรับธุรกิจปศุสัตว รวมทั้ง

การกําหนดขอบังคับที่ยังไมชัดเจน3,149

      

 ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาการพัฒนาวัคซีน

ปองกันโรคปรสิตไดพัฒนาขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีอยางมาก แมวาวัคซีนปองกันโรคปรสิตมีความ

สําคัญในการควบคุมและปองกันโรค แตอุปสรรคสําคัญ

ของวัคซีนปองกันโรคปรสิตคือ ความซับซอนของระบบ

ภูมิคุมกันที่ตอบสนองตอปรสิต ทําใหวัคซีนสําหรับโรค

ปรสิตไมสามารถกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันที่สมบูรณดังเชน

วัคซีนสําหรับไวรัส หรือแบคทีเรีย ดังนั้นเปาหมายของ

วคัซนีสาํหรบัโรคปรสติคอืการลดความรนุแรงของโรค หรอื

ลดภาวะการณติดเชื้อ อยางไรก็ตามในอนาคต ถาวัคซีน

ปองกันโรคปรสิตประสบผลสําเร็จ องคความรูจากการ

ศึกษาพัฒนาวัคซีนดังกลาวที่มีความซับซอนยอมเปนพื้น
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