รายงานสัตว์ป่วย : การเกิดโรคลิชมาเนียในสุนัขเขตพื้นที่ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
วันที่ 24 กันยายน 2561 สถานพยาบาลสัตว์อาเภอไชยปราการ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรักษาสุนัขเพศเมีย พันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี อายุประมาณ 3 ปี ไม่ทราบประวัติก่อนมาอยู่กับเจ้าของปัจจุบัน
ประวัติคือ เลี้ยงมาได้ 1 เดือน เริ่ มมีอาการซึม ไม่มีแรง กินอาหารได้น้อยลง ร่างกายผอม มีอาการอาเจียน
หลังจากกินอาหาร จากการตรวจร่างกาย พบว่า ร่างกายผอม (คะแนนร่างกาย 1/5) สีเยื่อเมือกบริเวณเหงือก
และเยื่ อ ตาขาวเป็ น สี เ หลื อ ง ลั ก ษณะดีซ่ า น (jaundice) มี พ ยาธิ ภ ายนอก (เห็ บ) ทั่ว ล าตั ว มีอุ จ จาระเหลว
บริเวณก้น อุณหภูมิร่างกายต่า (100 องศาฟาเรนไฮต์) หายใจเร็ว (60 ครั้งต่อนาที) เสียงปอดปกติ จากประวัติ
และการตรวจร่ า งกายสงสั ย พยาธิ เ ม็ ด เลื อ ด หรื อ โรคตั บ จึ ง ได้ เ ก็ บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดเพื่ อ ตรวจความสมบู ร ณ์
ของเม็ดเลือด (complete blood count; CBC) ตรวจพยาธิเม็ดเลือดด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์ และค่าเคมี
ในเลื อ ด (blood chemistry) ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเอกชน และให้ ก ารรั ก ษาเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยสารน้ าเข้ า เส้ น เลื อ ด
ยาปฏิชีวนะ และยาบารุง ผลตรวจเลือดพบว่า มีเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น (leukocytosis) เปอร์เซ็นต์
เม็ดเลือดแดงอัดแน่น ลดลง (anemia) เกร็ดเลื อดลดลง (thrombocytopenia) และตรวจพบเชื้อลิ ช มาเนีย
(Leishmania spp.) ในเม็ดเลื อดขาวจากการส่ องด้วยกล้ องจุล ทรรศน์ หลั งจากนั้นสุ นัขได้เสี ยชีวิตลง จึง ได้
ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อสอบสวนโรคเพิ่มเติมโดยศึกษาจากสิ่งแวดล้อมที่สัตว์อาศัยอยู่และสัตว์จาก
แหล่งที่มาเดียวกันกับสัตว์ที่พบโรค คือ สุนัขจานวน 9 ตัว โคนมจานวน 3 ตัว เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ
ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (polymerase chain reaction ; PCR) ทุกตัวอย่างให้ผลเป็นลบ หลังจากนั้น
ได้ทาการสอบสวนเพิ่มเติมโดยเริ่มจากผู้ป่วยที่วินิจฉัยจากโรงพยาบาลว่าติดเชื้อลิช มาเนีย โดยเก็บตัวอย่างเลือด
และน้าลายในสัตว์บริเวณใกล้เคียงจากที่อยู่ของผู้ป่วย คือสุนัขจานวน 20 ตัว พบสุนัขจานวน 2 ตัว ให้ผลบวก
ด้วยวิธี PCR หลังจากนั้นได้ทาการตรวจเพื่อระบุเชื้อด้วยวิธี ถอดรหัสสายพันธุกรรม (genome sequencing)
พบว่าทั้งสองตัวเป็นเชื้อ Leishmania martiniquensis ซึง่ เป็นการตรวจพบเชื้อ Leishmania martiniquensis
ในสุนัขเป็นครั้งแรกในพื้นที่ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
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Case report : Isolation of Leishmania in dogs from Chai Prakarn district
Chiangmai province
Chalinee Sriboonruang1* Kanakorn Phinidsorn1
Abstract
A three year-old female Siberian Husky was received treatment at Chai Prakan Animal
Hospital on 24th September 2018. The history before living with the current owner was unknown.
After one month, she had depression, weak, anorexia and vomiting after eat. The physical
examination found emaciation (body condition score 1/5), pale yellow mucus membrane,
external parasites (ticks) all over the body, liquid stools, low body temperature (100 degrees
Fahrenheit), hyperventilation (60 times per minute) with normal lung sound. From history taking
and physical examination veterinarian suspected blood parasitic diseases or liver disease. Blood
sample was submitted for examination of complete blood count (CBC), histopathology by
microscopic examination and blood chemistry at a laboratory. Then, provide initial treatment
by intravenous fluids, antibiotics and vitamins injections. Blood test results showed leucocytosis,
anemia, thrombocytopenia. Leishmania spp. was found in white blood cells from microscopic
examination. The dog died after that. Veterinarian contact public health officer for disease
investigation by collecting sample from animals in the surrounding area which were nine dogs
and three dairy cows. The result showed no Leishmania spp. were detected by Polymerase
Chain Reaction (PCR) test. Additional investigation from diagnosed patients with Leishmania spp.
Twenty dogs that live nearby infected patient were collected blood and saliva samples. Two
dogs were positive to Leishmania spp. by PCR. The further genomic sequencing were presented
as Leishmania martiniquensis. This was the first Leishmania martiniquensis identified in
the Chai Prakan District, Chiang Mai Province.
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บทนา
โรคลิชมาเนียเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (zoonosis) ที่องค์การอนามัยโลกให้ความสาคัญ เป็น 1 ใน
5 ของโรคติดต่อที่สาคัญของมนุษย์ โรคนี้เกิดจากเชื้อชนิดโปรโตซัว (obligate intracellular protozoa) ที่เรียกว่า
ลิ ช มาเนี ย (Leishmania spp.) มี แ หล่ ง รั ง โรคที่ ส าคั ญ คื อ สั ต ว์ ที่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง โดยเฉพาะสั ต ว์ เ ลี้ ย งในบ้ า น
(domestic animals) ได้แก่ สุนัข แมว วัว ม้า เป็นต้น ทั้งนี้มนุษย์เป็นโฮสท์โดยบังเอิญ (accidental host) ในวงจร
ชีวิตของเชื้อ มีผู้ป่วยด้วยโรคลิชมาเนียกว่า 12 ล้านคนทั่วโลก และอุบัติการณ์ของโรค (incidence)
ประมาณ
1.5 - 2 ล้ านคนต่อปี และมีร ายงานการเสี ยชีวิ ต 700,000 คนต่อปี (ส านัก ระบาดวิท ยา, 2553) การศึกษาของ
Membrive et al. (2012) พบว่า การติดเชื้อในสุนัขจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อในมนุษย์ และอีกการศึกษา
กล่าวว่าสุนัขเป็นแหล่งรังโรคหลักที่ทาให้เกิดการติดเชื้อลิชมาเนียในมนุษย์ (Alvar et al., 2004) ในต่างประเทศ
ความชุกของโรคในสุ นัขมีค่า ต่ากว่าร้ อยละ 10 ในถิ่นระบาด (endemic area) และแมวอยู่ในช่ว งร้อยละ 1 ถึง
ร้อยละ 60 (Cardoso et al., 2010)
สาหรับประเทศไทย โรคลิชมาเนียจัด เป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ มีรายงานผู้ป่วยโรคลิชมาเนียครั้งแรกใน
ชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาตัวในประเทศไทยในปี 2550 (ทวีศักดิ์และคณะ, 2558) โดยระหว่างปี พ.ศ. 2524 - 2553
มีรายงานพบผู้ป่วยที่เป็นคนไทย จานวน 11 ราย ซึ่งมี 6 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ เชื้อลิชมาเนีย ที่พบ
ในประเทศไทยมี 3 ชนิด ได้แก่ Leishmania donovani และ Leishmania siamensis พบในจังหวัดน่าน ปี พ.ศ.
2548 และ พ.ศ. 2553 ตามล าดับ และ Leishmania infantum พบที่ก รุ ง เทพมหานคร พ.ศ.2550 ส าหรั บ
Leishmania siamensis ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกทาให้เกิดวิการในอวัยวะ (visceral Leishmaniasis ;VL) พบ
รายงานผู้ป่วยจานวน 3 ราย จากจังหวัดพังงา จันทบุรี และสตูล ประเทศไทยมีจังหวัดที่รายงานการตรวจพบเชื้อ
จากผู้ป่วยได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา ชลบุรี สงขลา ตรัง สตูล ลพบุรี เชียงราย น่าน ลาพูน และเชียงใหม่
การศึกษาความเชื่อมโยงในคนและสัตว์ของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2549 ที่จังหวัดพังงา ตรวจพบเชื้อ L. siamensis
ในชายอายุ 54 ปี และได้พบแอนติบอดีไตเตอร์ในแมว 9 ตัว โดยวิธี direct agglutination test (DAT) (ธีรยุทธ,
2549) และรอบๆบ้ า นของผู้ ป่ ว ยในจั ง หวั ด สงขลาและนครศรี ธ รรมราช มี ร ายงานการตรวจพบ DNA ของ
L. siamensis ในเลือด ตับ และม้ามของหนูดา (Rattus rattus) ที่ดักจับได้ (Chusri et al., 2014) อีกการศึกษา
บริเวณรอบๆบ้านของผู้ป่วยที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดน่าน พบว่าโค 3 ตัว แมว 1 ตัว พบแอนติบอดีต่อเชื้อ
Leishmania spp. จากวิธี direct agglutination test แต่ยังไม่สามารถยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี PCR (Kongkaew
et al., 2007) การวิ นิ จ ฉั ย โรคนี้ นอกจากการซั ก ประวั ติ ต รวจร่ า งกายแล้ ว จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่เป็น gold standard คือ การแสดงและคัดแยกเชื้อ (Demonstration & Isolation parasite) โดย
การดูผ่านกล้องจุลทรรศน์ (microscopic examination) อย่างไรก็ตาม Polymerase Chain Reaction (PCR) ก็
ให้ความไวและความจาเพาะสูงสุด และ Direct Agglutination Test และหรือ rk39 strip test เป็นการทดสอบทาง
ซีรัมวิทยาที่ช่วยคัดกรองการติดเชื้อได้ดีโดยเฉพาะงานภาคสนาม (สานักระบาด กรมควบคุมโรค, 2553)
ประเทศไทยพบรายงานของโรคในสัตว์น้อยมากและถึงแม้จะมีการศึกษาโดยสารวจสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่รอบ
บริเวณ แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันแหล่งรังโรคของเชื้อนี้ในประเทศไทยได้ ดังนั้นการศึกษาเชื้อลิช มาเนียในสัตว์
จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาอย่างมาก รายงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อรายงานการพบโรคลิชมาเนีย ในพื้นที่ อธิบายการเกิดโรค
และเพื่อเพิ่มฐานข้อมูลการระบาดที่เป็นสิ่งสาคัญในการวางแผนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคลิชมาเนียในอนาคต
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อุปกรณ์และวิธีการ
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
สุนัขและสัตว์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กันยายน 2561 - พฤศจิกายน
2561
รูปแบบการศึกษา
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยใช้รูปแบบการรายงานโรค (Case report)
วิธีการศึกษา
1. เก็บข้อมูลจากการพบสัตว์ป่วย
ทาการซักประวัติ ตรวจร่างกายสุนัขที่มารักษาที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอไชยปราการ ทาการเก็บตัวอย่างเลือด
ทาง cephalic vein ใส่ในหลอดเก็บเลือด 2 หลอด เลือดและซีรัม เพื่อตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พยาธิ
เม็ดเลือด และค่าเคมีในเลือด
2. ศึกษาข้อมูลสิ่งแวดล้อม
2.1 เก็บตัวอย่างเลือดสัตว์ที่อยู่บริเวณรัศมี 200 เมตรของสัตว์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลิชมาเนีย
และสัตว์มาจากแหล่งเดียวกันที่แยกไปตามสถานที่ต่างๆในอาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บเลือดที่
บริเวณขาหน้า (cephalic vein) ใส่ลงในหลอดที่มีส่วนผสมของสารกันการแข็งตัวของเลือด (EDTA) จานวน 12
ตั ว อย่ า ง เป็ น สุ นั ข จ านวน 9 ตั ว อย่ า งและโคนม จ านวน 3 ตั ว อย่ า ง ส่ ง ตรวจที่ ค ณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจหาเชื้อโดยวิธี PCR
2.2 เก็ บ ตั ว อย่ า งในสั ต ว์ บ ริ เ วณรอบบ้ า นของผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การยื น ยั น ว่ า เป็ น โรคลิ ช มาเนี ย จาก
โรงพยาบาลไชยปราการ โดยเก็บ ตัวอย่างเลือดที่บริเวณขาหน้า (cephalic vein) และตัวอย่างน้าลาย โดยวิธี
ป้ายน้าลาย (swab) ของสัตว์ตาแหน่งกระพุ้งแก้ม ในสุนัขจานวน 20 ตัว ทาการตรวจหาเชื้อ Leishmania spp.
ด้วยวิธี PCR ที่ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลการศึกษา
รายงานสัตว์ป่วย
สุ นั ข เพศเมี ย พัน ธุ์ไซบี เ รี ย น ฮั ส กี อายุป ระมาณ 3 ปี ไม่ ทราบประวัติ ก่อนมาอยู่กั บเจ้า ของปัจ จุบั น
นามาเลี้ยงประมาณ 1 เดือน ในวันที่ 12 กันยายน 2561 เริ่มมีอาการป่วย ซึม ไม่มีแรง กินอาหารได้น้อยลง
ร่างกายผอม มีอาการอาเจียนหลังจากกินอาหาร อาหารที่ให้คือ อาหารเม็ดสาเร็จรูป ข้าวต้มปลา ไม่ได้สังเกต
อุจจาระและปัสสาวะ ได้นาไปรักษาที่คลินิกสัตว์ในอาเภอไชยปราการและอาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 4
ครั้งแต่อาการไม่ดีขึ้น จึงนามาตรวจที่สถานพยาบาลสัตว์อาเภอไชยปราการในวันที่ 24 กันยายน 2561 จากการ
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ตรวจร่างกาย พบว่า สัตว์อยู่ในภาวะซึม (depress) lateral recumbency ร่างกายผอม (คะแนนร่างกาย 1/5)
สีเยื่อเมือกบริเวณเหงือกและเยื่อตาขาวเป็นสีเหลืองซีด ลักษณะดีซ่าน (jaundice) (แสดงในรูปที่ 1) มีพยาธิ
ภายนอก (เห็บ) ทั่วลาตัว มีอุจจาระเหลวติดบริเวณก้น อุณหภูมิร่างกายต่า (100 องศาฟาเรนไฮต์) หายใจเร็ว
(60 ครั้งต่อนาที) เสียงปอดปกติ จากประวัติและการตรวจร่างกายสงสัยพยาธิเม็ดเลือด หรือ โรคตับ จึงได้เก็บ
ตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete blood count; CBC) ตรวจพยาธิเม็ดเลือดด้วย
การส่องกล้องจุลทรรศน์ และค่าเคมีในเลือด (blood chemistry) ที่ห้องปฏิบัติการเอกชน และให้การรักษา
เบื้องต้นด้วยสารน้าเข้าทางหลอดเลือดดา ยาปฏิชีวนะ และยาบารุง ผลตรวจเลือดพบว่า มีเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือด
ขาวเพิ่ ม ขึ้ น (leukocytosis) เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ม็ ด เลื อ ดแดงอั ด แน่ น ลดลง (anemia) เกร็ ด เลื อ ดลดลง
(thrombocytopenia) และตรวจพบเชื้อลิชมาเนีย (Leishmania spp.) ในเม็ดเลือดขาวจากการส่องด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ (แสดงในรูปที่ 2)

รูปที่ 1 : สีของเยื่อเมือกบริเวณเหงือกและเยื่อตาขาวของสุนัขที่ติดเชื้อลิชมาเนีย
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รูปที่ 2 : ลักษณะเชื้อลิชมาเนียระยะอะแมสติโกตที่พบในเม็ดเลือดขาวของสุนัขป่วย กาลังขยาย100 เท่า
วัน ที่ 26 กัน ยายน 2561 ได้ทาการเก็บตัว อย่างเลื อดเพิ่มเติมเพื่อนาไปส่ งตรวจยืนยัน ที่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒ นาการสั ตวแพทย์ ภ าคเหนื อตอนบน ได้ตรวจด้ว ยวิธีดูผ่ านกล้ องจุล ทรรศน์ พบเชื้อ Leishmania spp.
สุนัขได้รับสารน้าเข้าทางหลอดเลือดดา ยาปฏิชีวนะ และยาบารุงร่างกาย และในวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา
13.00 น. สุนัขได้เสียชีวิตลง เจ้าของได้นาสุนัขฝังไว้หลังบ้านโดยขุดหลุมลึกไม่ฝังใกล้แหล่งน้า
ผลการศึกษาข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม
เก็บตัวอย่างเลือดสัตว์ที่อยู่บริเวณรัศมี 200 เมตรของสัตว์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลิชมาเนีย และ
สัตว์ที่มาจากแหล่งเดียวกัน ที่แยกไปตามสถานที่ต่างๆในอาเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สุนัขที่อาศัย
อยู่ด้วยกันจานวน 4 ตัว สุนัขที่อยู่ใกล้เคียงจานวน 3 ตัว สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี ที่เคยอยู่คอกเดียวกัน 2 ตัว
และโคนมเพศเมียจานวน 3 ตัว ผลการตรวจจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธี PCR ทุก
ตัวอย่างให้ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด หรือไม่พบเชื้อ (positive control L. siamensis, L. martiniquensis
kDNA kinetoplast DNA gene// ITS-1 gene) และผลดักจับริ้นฝอยทราย พบริ้นฝอยทรายบริเวณบ้านของ
สั ต ว์ ที่ เ สี ย ชี วิ ต จ านวน 45 ตั ว สปี ชี ส์ ที่ พ บคื อ Sergentomyia gemmea, Sergentomyia punjabensis,
Sergentomyia iyengari และ Sergentomyia barraudi ผลการตรวจด้วยวิธี PCR ไม่พบเชื้อ ส่วนในคนเป็นผู้
ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 4 รายตรวจด้วยวิธี PCR ไม่พบเชื้อ ส่วนผู้ป่วยที่เข้านิยามของโรคจานวน 1 ราย พบ
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เชื้อในตัวอย่างน้าลาย เป็นชนิด Leishmania martiniquensis จากนั้นได้ทาการศึกษาเพิ่มเติมโดยทาการเก็บ
ตัวอย่างเลือดและน้าลายของสุนัขจานวน 20 ตัว ที่อยู่บริเวณบ้านของผู้ป่วยที่ติดเชื้อลิชมาเนีย โดยผลการตรวจ
จากห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธี PCR พบผลการ
ตรวจเป็นบวก หรือพบเชื้อลิชมาเนียจานวน 2 ตัวอย่าง จากตัวอย่างน้าลาย หลังจากนั้นได้ทาการระบุเชื้อสาหรับ
สุนัขที่ให้ผลบวกด้วยวิธีการ Genome sequencing พบว่าเชื้อที่ตรวจพบในสุนัขพื้นที่อาเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่คือ Leishmania martiniquensis เช่นเดียวกันกับคน
วิจารณ์
จากการศึกษาโรคลิชมาเนียในสัตว์พื้นที่อาเภอไชยปราการ ได้ทาการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ทั้งหมด 32 ตัว
แบ่ งเป็ น สุ นั ข 29 ตัว โคนม 3 ตั ว โดยในโคนมผลการตรวจตั ว อย่างเลื อดให้ ผ ลลบด้ว ยวิธี PCR ทั้งหมด ใน
ประเทศไทยมีการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อลิชมาเนียในโค โดยวิธี direct agglutination test บริเวณรอบบ้าน
ของผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครและจังหวัดน่าน แต่ยังไม่สามารถยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี PCR (Kongkaew et
al., 2007) แต่ ป ระเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ มี ร ายงานพบการติ ด เชื้ อ Leishmania martiniquensis ในแม่ โ ค
(Leelayoova et al., 2017) ในส่ ว นของสุ นั ข เก็ บ ตั ว อย่ า งทั้ ง หมด 29 ตั ว ได้ เ ก็ บ ตั ว อย่ า งเลื อดจ านวน 21
ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างน้าลาย 17 ตัวอย่าง มีสุนัขจานวน 2 ตัวพบเชื้อจากตัวอย่างน้าลายแต่ ไม่พบเชื้อจาก
ตัวอย่างเลือด ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลของ Phumee et al. (2013) ที่พบว่าสามารถตรวจเชื้อ
ลิชมาเนียโดยวิธี PCR จากตัวอย่างน้าลายได้แม้ผู้ป่วยยังไม่แสดงอาการ และสอดคล้องกับข้ อมูลของ Chusri et
al. (2012) พบว่าน้าลายเป็นตัวอย่างที่ดีในการตรวจหาเชื้อลิชมาเนีย นอกจากนี้ยังมีหลายรายงานที่สามารถใช้
น้าลายของสัตว์ที่เป็นโรคลิชมาเนีย ในการตรวจหาเชื้อหรือในการระบุสายพันธุ์ เชื้อ (Corvalan et al., 2011)
จากข้อมูลทาให้ทราบว่าในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อลิชมาเนีย ควรมีการเก็บตัวอย่างน้าลายควบคู่กับการ
เก็บตัวอย่างเลือดไปด้วย และในศึกษานี้มีการตรวจหาสายพันธุ์ เชื้อในตัวอย่างน้าลายของสุนัขด้วยวิธี genome
sequencing พบว่าเป็นสายพันธุ์ L. martiniquensis ซึ่งเป็นเชื้อสายพันธุ์เดียวกันกับที่พบในผู้ป่วยในพื้นที่ จึง
กล่าวได้ว่าสุนัขสามารถเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Muller et al. (2009); Lobsiger
et al. (2010); Reuss et al. (2012) ที่กล่าวว่าหนูดาสามารถเป็นแหล่งรังโรค เมื่อพบเชื้อ L. martiniquensis
ในหนู ดาบริ เ วณรอบบ้ า นของผู้ ป่ ว ย การเจอเชื้ อ ในสุ นั ข และผู้ ป่ ว ยในงานวิ จั ย นี้ ส อดคล้ อ งกั บรายงานของ
Membrive et al. (2012) ที่พบว่าสุนัขที่มีการติดเชื้อจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อในมนุษย์ และรายงาน
ของ Alvar et al. (2004) ทีก่ ล่าวว่าสุนัขเป็นแหล่งรังโรคหลักที่ทาให้เกิดการติดเชื้อลิชมาเนียในมนุษย์ และจาก
การศึกษาของ Muller et al. (2009); Lobsiger et al. (2010); Reuss et al. (2012) ที่ทาการรวบรวมข้อมูล
จากผู้ ป่ ว ยที่ติ ดเชื้อ cutaneous leishmaniasis ที่เ กิด จากเชื้ อ L. martiniquensis ยั งกล่ า วอี ก ว่า การแพร่
ระบาดของเชื้อ L. martiniquensis สามารถติดต่อสู่คน ในการศึกษาส่วนของพาหะนาโรค มีการดักจับริ้นฝอย
ทรายได้บริเวณรอบบ้านผู้ป่วยลิชมาเนีย ซึง่ เป็นสปีชีส์ที่สามารถเป็นพาหะของเชื้อได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Patsharaporn and Gubin, (2017) ที่ มี ก ารตรวจพบเชื้ อ L. martiniquensis ในริ้ น ฝอยทราย สปี ชี ส์
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Sergentomyia gemmea และ Sergentomyia barraudi ซึ่งเป็นพาหะสาคัญที่ทาให้เกิดการติดเชื้อระหว่าง
คนและสุนัข การพบเชื้อลิชมาเนียในสุนัขพื้นที่ อาเภอไชยปราการในครั้งนี้ มีส่วนสาคัญที่จะช่วยกาหนดแนว
ทางการป้องกันการเกิด โรค การวางแผนควบคุมโรค การเฝ้าระวังโรค กล่าวคือเมื่อพบสัตว์เป็นโรคควรมีการ
ประสานงานกับสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวัง โรคในคน หรือมีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเฝ้าระวังโรคในคนและ
ในสัตว์ เพื่อให้การควบคุมโรคลิชมาเนียซึ่งเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
การเก็บตัวอย่างในสุนัขที่อยู่ด้วยกันกับสุนัขที่ป่วยด้วยเชื้อลิชมาเนียตัวแรก และสุนัขที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
หากได้ทาการเก็บตัวอย่างน้าลายเพิ่มเติมอาจมีโอกาสพบเชื้อลิชมาเนียมากขึ้น และนอกจากนี้ชนิดของสัตว์ที่เก็บ
ตัวอย่างบริเวณรอบบ้านของผู้ป่วยที่ติดเชื้อลิชมาเนียยังไม่ค่อยหลากหลาย เนื่องจากวันที่เข้าเก็บตัวอย่างไม่
สามารถจับแมว หรือสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นได้ เช่น หนู เป็นต้น ซึ่งหากมีการวางแผนเข้าเก็บตัวอย่างสัตว์
ไว้ล่วงหน้าก่อนวันเข้าเก็บตัวอย่าง อาจจะทาให้มีจานวนและชนิดสัตว์ในการเก็บตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น และจากผล
การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสารวจเชื้อลิชมาเนีย การเก็บตัวอย่างน้าลายควบคู่กับการเก็บตัวอย่างเลือดเป็นสิ่งที่
จาเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสในการพบเชื้อที่อยู่ในตัวสัตว์ นอกจากนี้มาตรการในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน
(zoonosis) ควรมีการเก็บตัวอย่างจากสัตว์เลี้ยงที่อยู่กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อลิชมาเนียหรือสัตว์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
หรือจากริ้นฝอยทรายที่เป็นพาหะของโรคเพื่อเป็นการเฝ้าระวังในการแพร่เชื้อเพิ่มสู่สัตว์ตัวอื่นๆ
บทสรุป
การศึกษาพบเชื้อลิชมาเนียในสุนัข ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่พบในคน แสดงว่าสุนัขสามารถเป็นแหล่งรังโรค
ได้ การติดเชื้อที่ต้องติดต่อผ่านทางริ้นฝอยทราย ซึ่งมีการดักจับได้ในพื้นที่เช่นกัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 และนายสัตวแพทย์ศราวุธ เขียวศรี ผู้อานวยการส่วน
สุขภาพสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต 5 ที่ให้คาแนะนาและสนับสนุน เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์
ไชยปราการ (HHU) และสานักงานปศุสัตว์อาเภอไชยปราการที่ช่วยเก็บตัวอย่างจากสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทาการสอบสวนเพื่อค้นหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่อาเภอไชยปราการเพิ่มเติมจน
นาไปสู่ การเก็บตัวอย่ างสัตว์ที่อยู่ในพื้น ที่เสี่ ยงในพื้นที่อาเภอไชยปราการและสามารถตรวจพบการติดเชื้อลิ
ชมาเนียในสัตว์เป็นครั้งแรกในอาเภอไชยปราการ จังหวัดเชี ยงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ช่วยเหลืออุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง การ
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