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โรคลิชมาเนียซิส
(LEISHMANIASIS)

1. ลกัษณะโรค : เปนโรคตดิเชือ้โปรโตซวั Leishmania spp. 
โดยมีริ้นฝอยทราย (Sandfl y) เปนแมลงพาหะของโรค

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : โรคลิชมาเนีย 
พบในประเทศทั้งแถบเขตรอนและใกลเขตรอน ซึ่งมี
ประเทศทางโลกเกา (ทวปียโุรป แอฟรกิาตะวนัออกกลาง 
คาบสมทุรอนิดยี) และประเทศทางโลกใหม(อเมรกิากลาง
และอเมริกาใต) อยางนอย 88 ประเทศ สวนใหญเปน
ประเทศกําลังพัฒนา (75 ประเทศ) กับดอยการพัฒนา 
(13 ประเทศ) ประชากรเสี่ยงมากกวา 350 ลานคน พบ
ผูปวยประมาณ 14 ลานคน อบุตักิารณ 1.5 - 2 ลานคน/ป 
ผูปวยชายมากกวาผูปวยหญงิ (ชาย 1,249,000 คน หญงิ 
840,000 คน) ผูปวยเสียชีวิตประมาณ 700,000 คน/ป 
แตการเปนโรคที่ไมตองแจงทําใหขอมูลทางระบาดวิทยา
ตํ่ากวาเปนจริง ประมาณ 3 เทา 

 สถานการณในประเทศไทย : มทีัง้ผูปวยชาวตางชาต ิและ
แรงงานไทยกลบัจากแหลงโรคในประเทศตะวนัออกกลาง
นําเขามา (imported cases) รวมจํานวน 49 ราย และ
คนไทยตดิเชือ้ในประเทศ (indigenous case) รวมจาํนวน 
14 ราย ตาย 2 ราย มีทั้งชาย หญิง และเด็ก จังหวัดที่
พบผูปวย ไดแก เชียงราย นาน กรุงเทพฯ จันทบุรี พังงา 
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และตรัง ซึ่ง
สวนใหญเปนจังหวัดทางภาคใต

3. อาการของโรค : เกิดได 3 ลักษณะ คือ
1. เกดิแผลทีผ่วิหนงั (Cutaneous Leishmaniasis: 

CL) อาการ เชน ตุมนูนพองใสและแดง แผล ซึ่งอาจ
เปนแผลเปยก หรือแผลแหง แผลมักมีขอบ อาจ
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แผลเดียวหรือหลายแผล แผลลุกลามรวมกันเปน
แผลใหญได หรืออาจเปนตุมๆ กระจายทั่วตัว 
(ดังรูปที่ 32)

รูปที่ 32 โรคลิชมาเนียชนิดเกิดแผลที่ผิวหนัง (Cutaneous 
Leishmaniasis) สวนใหญมกัเกดิจากเชือ้ L. tropica 
มีลักษณะแผลเปนตรงกลาง และมีผดเล็กๆ 
กระจายลอมรอบ (Leishmaniasis recidivans. 
AS chronic oligoparasitic presentation of 
Cutaneous Leishmaniasis most commonly 
associated with L. tropica infection. Note the 
central scar from a previous primary ulcer 
surrounded by small papules)

2. เกดิแผลทีเ่ยือ่บบุรเิวณปาก จมกู (Mucocutane-
ous Leishmaniasis : MCL) เปนแผลตามใบหนา 
โพรงจมูก ปาก และลําคอ อาจทําใหรูปหนาผิดไป
จากเดิม มีไข ซีด ออนเพลีย นํ้าหนักลด หากอาการ
รุนแรงและไมไดรับการรักษาก็ถึงกับเสียชีวิตได 
(ดังรูปที่ 33)
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รูปที่ 33 โรคลิชมาเนียชนิดเกิดแผลที่เยื่อบุบริเวณปาก จมูก 
(Mucosal Leishmaniasis)

3. พยาธิสภาพกับอวัยวะภายใน (Visceral Leish-
maniasis : VL หรือปจจุบันนิยมเรียกวา 
คาลา - อซาร (Kala - azar)) ขอบงชี้ที่สําคัญตาม
นิยามขององคการอนามัยโลก คือ ไขเรื้อรังมากกวา 
10 วัน ผอม (weight loss) ซีด (pale) มามโต 
(splenomegary) (รูปที่ 34) ตับโต (hepatomeg-
ary) ผูปวยหลังใหการรักษาจนหายแลวอาจปรากฏ
อาการทางผิวหนังที่เรียกวา Post Kala-azar 
Dermal Lesion (PKDL) เชน ตุมนูน (nodule) 
ปน (papule) ดางดวง(macular) หรอืหลายลกัษณะ
รวมกัน (mixed) (ดังรูปที่ 35) 
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รูปที่ 34 ผูปวยเด็กโรคลิชมาเนียที่เกิดพยาธิสภาพกับอวัยวะ
ภายใน ประเทศเคนยา มอีาการขาดสารอาหารและ
มามโต (Children with visceral Leishmaniasis 
in Kenya Note signs of malnourishment 
and protruding abdomen with massive 
splenomegaly)
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รูปที่ 35 อาการทางผิวหนังซึ่งเกิดตามหลังการรักษาโรค
ลิชมาเนียที่เกิดพยาธิสภาพกับอวัยวะภายใน (Post 
Kala-azar Dermal lesion) แสดงลักษณะเปน
ตุมนนู (Papular lesions following the treatment 
of Visceral Leishmaniasis in Kenya)

4. ระยะฟกตวัของโรค : ระยะฟกตวัของโรคไมแนนอนอาจ
ตั้งแต 2 - 3 วัน สัปดาห จนถึงหลายเดือน เปนป หรือ
หลายๆ ป แตสวนใหญระยะฟกตัวคอนขางนาน

5. การวนิจิฉยัโรค : การวนิจิฉยัโรคประกอบดวย 3 วธิ ีไดแก 
อาการทางคลินิก พยาธิสภาพ และภูมิคุมกันวิทยา การ
วินิจฉัยโรคจากอาการทางคลินิกมีความนาจะเปนในการ
วินิจฉัยโรคกอนการทดสอบในบางแหง เชน หากผูปวย
มีฝเรื้อรังหลายสัปดาห เกิดขึ้นในปาของประเทศเปรู 
อาจวินิจฉัยวาเปน CL ในทํานองเดียวกับ ผูปวยที่มีไข 
นํ้าหนักลด ซีด ตับโต ในพื้นที่ระบาด เชน ไบฮาร 
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ประเทศอินเดีย อาจวินิจฉัยวาเปน VL เปนตน การวินิจฉัย
โรคจากพยาธิสภาพ ยืนยันโดยการเจาะดูดไขกระดูก
หรือตัดชิ้นเนื้อตับ มามตรวจดู amastigote ภายใต
กลองจุลทรรศน หรือการตรวจหา DNA หรือ RNA ของ
เชื้อ Leishmania ดวยวิธี PCR และการวินิจฉัยโรคจาก
ภมูคิุมกนัวทิยา ดวยการตรวจหาแอนตบิอด ีการวเิคราะห 
cell-mediated และการทดสอบทางผวิหนงั ซึง่การเลอืก
วิธีวินิจฉัยโรคขึ้นกับลักษณะของการเกิดโรค

6. การรักษา : ยารักษามีทั้งชนิดทาแผล รับประทาน และ
ฉีด แตยาประเภทหลังมีอาการขางเคียงคอนขางรุนแรง
ตอผูปวยซึ่งตองอยูภายใตการดูแลอยางใกลชิดของ
แพทยในโรงพยาบาล ชื่อยารักษา เชน เพนตะวาเลนท 
แอนตโิมเนยีล (Pentavalent Antimonials), เพนทามดินี 
(Pentamidine), พาโรโมมยัซนิ ซลัเฟต (Paromomycin 
sulfateSulfate), มิเลทโฟซีน (Miletefosine), 
คีโทโคนาโซล (Ketoconazole)

7. การแพรตดิตอโรค : ริน้ฝอยทราย (sandfl y) (ดงัรปูที ่36) 
กัดและดูดเลือดได amastigote เขาไปในกระเพาะ
สวนกลางแลวเปลีย่นรปูรางยาวออกเปน promastigote 
ระยะติดตอ (infective stage) และเคลื่อนตัวไปรวม
เปนกอนที่คอหอยพรอมจะถูกสํารอกเขาสูรางกายเหยื่อ
รายตอไปเมื่อริ้นฝอยทรายไดกัดและกินเลือดอีกครั้ง 
นอกจากนี้  อาจมีความเปนไปไดจากการรับเลือด 
แลกเปลี่ยนชิ้นเนื้อ แมสูลูก อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
ในหองปฏิบัติการ และการใชเข็มฉีดยารวมกัน
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รูปที่ 36 ริน้ฝอยทราย (sandfl y) เพศเมยี ขณะกาํลงัดดูเลอืด
เปนอาหาร มีลักษณะปกเปนรูปตัววีขณะพัก มี
เสนเลอืดดาํและขนเลก็ๆ ขนานไปตามรอยขอบของ
ปก (A female phlebotomus papatasi sand fl y 
taking a blood meal. Note the characteristic 
V shape of the wings at rest, the parallel 
veins and the fi ne hairs on the trailing edge 
of the wings)

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. กําจัดเชื้อลิชมาเนียในผูปวย โดยคนหาใหพบผูปวย

ทั้งระยะปรากฏอาการและไมปรากฏอาการพรอม
ทําการักษาอยางรวดเร็วจนหายขาด 

2. ควบคุม กําจัดพาหะริ้นฝอยทรายโดยปรับปรุง
สิ่งแวดลอมในบาน นอกบานใหสะอาดและเปน
ระเบียบ ทําลายแหลงเพาะพันธุริ้นฝอยทราย
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3. ควบคุม กําจัดสัตวรังโรค โดยสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ควรอยูหางจากตัวบานอยางนอย 10 เมตร กรณี
เลี้ยงในบานหรือใกลบานควรใหสัตวนอนในมุงชุบ
เคมีหรือคลุมดวยผา/กระสอบปาน/ปลอกคอชุบ
เคมีตอนกลางคืน สัตวที่มีเชื้อลิชมาเนียตองกําจัด
โดยปรกึษาสตัวแพทยหรอืผูปฏบิตังิานในหนวยงาน
ปศุสัตว

4.  ปองกนัตนเองอยาใหริน้ฝอยทรายกดั เชน ทายากนัยงุ 
สวมเสื้อผาปกปดทั่วรางกาย เมื่อเขาปา ไปถํ้า 
ทําสวน ทําไร นอนในมุงชุบเคมี ไมอยูนอกบานชวง
พลบคํ่าที่ริ้นฝอยทรายออกหากินมาก 

5.  คนที่มีเชื้อเอชไอวี (HIV) ควรปองกันถูกริ้นฝอย
ทรายกัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในการ
ติดเชื้อ HIV 

6. แรงงานไทยและชาวมสุลมิทีก่ลบัจากประเทศแหลง
โรคในตะวนัออกกลางหากถกูริน้ฝอยทรายกดับอยๆ 
เมื่อปรากฏอาการสงสัยตองรีบไปพบแพทย

9. มาตรการควบคุมการระบาด : 
1. สอบประวัติผูปวย
2. คนหาผูปวยรายอื่นๆ และเจาะโลหิตคนหาผูไม

ปรากฏอาการพรอมใหการรักษาจนหายขาด 
3. คนหาสัตวรังโรคและกําจัดสัตวท่ีมีเช้ือลิชมาเนียทุกตัว 
4. ปองกันสัตวเลี้ยงไมใหถูกริ้นฝอยทรายกัด
5. สอบสวนทางกีฏวิทยาโดยดักจับริ้นฝอยทรายตรวจ

หาเชื้อลิชมาเนีย
6. พนเคมีกําจัดริ้นฝอยทราย ทั้งในบาน นอกบานและ

คอกสัตว
7. ชุมชนทํา Big cleaning day
8. ใหความรูโรคลิชมาเนียแกประชาชน 
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