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คํานํา 

 
 เอกสารฉบับนี้ เปนผลจากการรวบรวมบทความประกอบการบรรยายของวิทยากร ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ” ปท่ี 6 ซึ่งจัดโดยภาควิชา
พยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 3 ตึกจําลอง   หะริณสุต คณะ
เวชศาสตรเขตรอน จํานวน 2 รุน ระหวางวันท่ี 7-8 สิงหาคม และวันท่ี 31-14 สิงหาคม 2551 
 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดรับความรูเก่ียวกับ
มาลาเรียในเรื่องตางๆ ตั้งแตความสําคัญของมาลาเรียในยุคปจจุบันท้ัง 4ชนิดท่ีเกิดในคนและชนิดใหม
ท่ีติดตอมาจากลิง ภาวะการเจ็บปวย การรักษา ภาวะแทรกซอน การดื้อยา และท่ีเนนเปนพิเศษ ไดแก 
การตรวจวินิจฉัยเช้ือมาลาเรียในหองปฏิบัติการ โดยวิธีตาง ๆ ตั้งแตวิธีมาตรฐานท่ีใชโดยทั่วไป และ
วิธีใหมๆ รวมท้ังเทคนิคทางอณูชีววิทยา เชน PCR   

การตรวจวินิจฉัยมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอผูปวย เนื่องจากเชื้อมาลาเรียแตละชนิด
สามารถกอโรคไดในระดับความรุนแรงท่ีแตกตางกัน เชน มาลาเรียชนิดฟาลซิพารัมสามารถทําใหเกิด
มาลาเรียข้ึนสมองทําใหผูปวยเสียชีวิตได ในขณะที่มาลาเรียชนิดอื่นจะไมกอใหเกิดพยาธิสภาพใน
สมอง หรือมาลาเรียชนิดโนลซีซึ่งคลายคลึงกับชนิดมาลาเรียอีมาก จนอาจทําใหวินิจฉัยผิดและอาจทํา
ใหผูปวยเสียชีวิตได นอกจากนี้การตรวจวินิจฉัยชนิดของเช้ือมาลาเรียไดถูกตองและแมนยําทําให
การรักษาของแพทยมีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากเชื้อมาลาเรียแตละชนิดจะมีความไวตอยารักษาที่
แตกตางกัน ดังน้ัน บุคลากรท่ีเกี่ยวของควรไดรับความรูเก่ียวกับเชื้อมาลาเรียเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน จนมีความชํานาญอยางมืออาชีพ และนําความรูเหลานี้ไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป 
 คณะผูจัดการอบรมขอขอบคุณวิทยากรทุกทานท่ีรวมกันถายทอดความรูตาง ๆ สําหรับการ
อบรมการตรวจวินิจฉัยเช้ือมาลาเรียอยางมืออาชีพในครั้งน้ี และคณะอนุกรรมการฝายบรรณาธิการที่
ไดรวมกันจัดทําเอกสารนี้สําเร็จไดดวยดี หวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูเขารวมการ
อบรมทุกทาน 

 
            คณะกรรมการจัดการอบรม 

            1 สิงหาคม 2551 
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
เร่ือง “การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ” ปที่ 6 

The 6th Annual Malaria Workshop 
Diagnosis of Malaria as a Professional 

 
ณ หองประชมุชั้น 3 ตึกจําลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

รุนท่ี 1 วันท่ี 7 – 8 สิงหาคม 2551 
รุนท่ี 2 วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2551 

----------------------------------------------------- 
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2551 
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551 
  
 08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 
 09.00 – 10.30 น.     พิธีเปดการอบรม 
              โดย รองศาสตราจารยนายแพทยประตาป สิงหศวิานนท 
 มาลาเรียนั้นสําคัญไฉนในยุคปจจุบัน 
  โดยศาสตราจารยแพทยหญิงศรีวิชา ครฑุสูตร 
  โดยศาสตราจารยนายแพทยพลรัตน วิไลรัตน 
 10.30 – 10.45 น. อาหารวาง 
 10.45 - 12.00 น. หลักเกณฑในการวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ  
   โดย ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ  ศุภพัฒนพงศ 
 12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.00 น.  การสาธิตเชื้อมาลาเรียทุกชนิดในคน 
   โดย รองศาสตราจารยเยาวลักษณ สุขธนะ และคณะฯ 
 14.00 – 14.45 น. วิธีมาตรฐานในการตรวจวินจิฉัยเชื้อมาลาเรีย  
   โดย ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ  ศุภพัฒนพงศ  
 14.45 – 15.00 น. อาหารวาง 
 15.00 – 15.45 น. การตรวจวินิจฉัยเช้ือมาลาเรียในยุคปจจุบัน 
   โดย รองศาสตราจารย ดร. พรทิพย เพ็ชรมิตร 
 15.45 – 16.30 น. อีกหนึ่งทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย 
   โดย ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ ศุภพัฒนพงศ และคณะฯ 
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วันศุกรที่ 8 สิงหาคม 2551 
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2551 
  
 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว 

09.00 – 10.00 น. รูทันโรคมาลาเรีย 
    โดย รองศาสตราจารยแพทยหญิงเยาวลักษณ สุขธนะ 
 10.00 – 10.15 น. อาหารวาง 
 10.15 – 11.15 น. การตรวจมาลาเรียโดย PCR: ไมยากอยางที่คิด 
    โดย รองศาสตราจารย ดร. พรทิพย เพ็ชรมิตร  
 11.15 – 12.00 น.   ปฏิบัติการ Thick and thin smear สูมืออาชีพ (ตอนท่ี 1) 
    โดย อาจารยรชตวรรณ เฉียบฉลาด และคณะฯ 
 12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.00 น. ปฏิบัติการ Thick and thin smear สูมืออาชีพ (ตอนท่ี 2) 
    โดย อาจารยรชตวรรณ เฉียบฉลาด และคณะฯ 
 14.00 – 14.15 น. อาหารวาง 
 14.15 – 16.00 น. ปฏิบัติการยอมสีมาลาเรียตามมาตรฐาน WHO 
    โดย นายอมร เหล็กกลา และคณะฯ 
 16.00 – 16.30 น. ประเมินผลการฝกอบรม 
 

----------------------------------------- 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
เร่ือง 

“การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ” ปที่ 6 
รุนท่ี 1  วันท่ี  7  -  8  สิงหาคม  2551 
รุนท่ี 2  วันท่ี 13 – 14 สิงหาคม 2551 

 
1. หลักการและเหตุผล  

มาลาเรียหรือไขจับสั่นเปนโรครายท่ีทําลายทั้งชีวิต และเศรษฐกิจของมนุษยมาชานาน
หลายศตวรรษ  องคการอนามัยโลกไดพยายามควบคุมกวาดลางไขมาลาเรียมาตั้งแต พ.ศ. 2518 
แมวาขณะนี้ ไขมาลาเรียหายไปจากหลายประเทศในยุโรป ญ่ีปุน เกาหลี แตก็ยังมีมากในเขตรอน ป
หนึ่ง ๆ คนเปนโรคนี้ประมาณ 300 ลานคน เสียชีวติประมาณ 1-2 ลานคน สวนใหญเปนเดก็ในอาฟ
ริกา นับวามาลาเรียทําลายชีวติคนมากกวาโรคใด ๆ ท้ังสิ้น 
  สําหรับในประเทศไทย  มาลาเรียเปนปญหาสาธารณสุขมาชานาน  รัฐบาลได
พยายามควบคุมกวาดลางมาลาเรียมาตั้งแตองคการอนามัยโลกแนะนํา  โดยการกําจัดยุงกนปลองอัน
เปนพาหะของโรค และรกัษาใหยาฆาเชื้อมาลาเรียแกผูเปนโรค ไขมาลาเรียไดลดลงแตก็ยังไมหมด  
ยังคงมีมากบริเวณชายแดนดานตะวันออกติดกับกัมพูชา และชายแดนดานตะวันตกตดิกับพมา ในปา
เกือบท่ัวประเทศไทยก็ยังมีไขมาลาเรียอยู จังหวัดท่ียังมีไขมาลาเรียมากไดแก ตราด ตาก จันทบุรี 
กาญจนบุรี ยะลา อุบลราชธานี แมฮองสอน ปราจีนบุรี และยังมีรายงานวามาลาเรียในลิงติดตอมาสูคน 
เปนตน 
                   แมวามาลาเรียเปนโรคที่รักษาไดผูปวยจะไมเสียชีวิต แตมาลาเรียในประเทศไทยรักษา
ยากกวาท่ีอ่ืน ๆ       เพราะเชื้อมาลาเรีย  พลาสโมเดียม ฟลซิพารัมดื้อตอยาตานไขมาลาเรียเกือบทุก
ชนิด  ดังน้ัน หากผูปวยไดรับการวินิจฉัยท่ีถูกตองรวดเร็ว จะทําใหการรักษาไดผลดี  ผูปวยสามารถ
กลับไปทํางานไดอยางเดิมโดยเร็วเปนผลดีท้ังทางสุขภาพและเศรษฐกิจ     

คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาและคนควาวิจัย
ทางดานโรคเขตรอน โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาทางยารักษาและการศึกษาคนควาเทคนิคใหม ๆ 
ในการวินิจฉัยไขมาลาเรีย ซึ่งมีผลงานวิจัยเปนท่ีประจักษและไดรบัการตีพิมพเผยแพรไปท่ัวโลกอยาง
ตอเน่ือง   

ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว ไดเล็งเห็นความสําคัญของการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียใน
หองปฏิบัติการวามีความจําเปนอยางย่ิงตอการรักษาผูปวย  จึงไดจัดโครงการอบรมดังกลาวตอเนื่อง
เปนปท่ี 6  จนเปนท่ียอมรับวาบุคลากรทางการแพทย/สาธารณสุขทุกระดับ จะไดรับความรูเกีย่วกับ
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียในหองปฏิบัติการ ตลอดจนสามารถฝกฝนจนชํานาญได   เพ่ือ
เสริมประสิทธภิาพในการทํางานและไดเรียนรูถึงหลักการวิธวีินิจฉัยโรคที่ทันสมัย  เปนประโยชนตอ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งจะเปนผลโดยตรงตอสังคมไทยโดยรวม 
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2.   วัตถุประสงค            
2.1  เพื่อใหผูเขารวมอบรมไดรับความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย 
2.2 เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสามารถตรวจวินิจฉัยเช้ือมาลาเรียไดตามวิธีมาตรฐาน 
2.3 เพ่ือใหผูเขารวมอบรมเขาใจถึงวิธีท่ีใชในการวินิจฉัยไขมาลาเรียดวยวิธีตางๆ   ท่ี

ทันสมัย เชน เทคนิค PCR หรือ antigen detection  
2.4 เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานการตรวจหาเชื้อมาลาเรีย   
 

3. ระยะเวลาและสถานที ่ 
รุนท่ี 1  วันท่ี  7  -  8  สิงหาคม  2551 และรุนท่ี 2  วันท่ี 13 – 14 สงิหาคม 2551 ณ หอง

ประชุมช้ัน 3 ตึกจําลอง คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

4. กลุมผูเขาฝกอบรม     
ผูเขารวมอบรมเปนนักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย/สาธารณสุข และผูสนใจจาก

หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ 
 

5.   สาระสําคัญของการอบรม   
  ประกอบดวยการบรรยาย และ ปฏบัิติในหัวขอตางๆ จากนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิท่ีมี

ประสบการณตรง   ดังน้ี  
- การบรรยายเรื่อง  มาลาเรียนั้นสําคัญไฉนในยุคปจจุบัน 
- การบรรยายเรื่อง  รูทันโรคมาลาเรีย 
- หลักเกณฑในการวินิจฉัยเช้ือมาลาเรียอยางมืออาชีพ 
- การสาธิตระยะตาง ๆ ของเชื้อมาลาเรียในคน    
- วิธีมาตรฐานในการตรวจวินจิฉัยเช้ือมาลาเรีย  
- ปฏิบัตกิาร Thick and thin smear สูมืออาชีพ  
- ปฏิบัติการยอมสีมาลาเรียตามมาตรฐาน WHO 
- การตรวจมาลาเรียโดย PCR : ไมยากอยางที่คิด 
- การแสดงสาธติเชื้อมาลาเรียโดยวิธีตางๆ เชน Rapid Diagnostic test Kit 
 

6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  
6.1 ทําใหนักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย/สาธารณสุข และผูสนใจไดรับความรูเกีย่วกับ

เช้ือมาลาเรียชนิดตางๆ ท่ีพบไดในประเทศไทยทั้งในดานรูปรางลักษณะ  วงจรชีวิต 
และการกอใหเกิดโรค 
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6.2 ทําใหนักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย/สาธารณสขุ และผูสนใจไดรับความรูพ้ืนฐาน
และ   หลักการในการตรวจวินิจฉัยเช้ือมาลาเรีย   โดยวิธีๆ เชน การตรวจโดยวิธ ีPCR 
และ antigen detection 

6.3 ทําใหนักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย/สาธารณสขุ และผูสนใจสามารถตรวจหาเชื้อ
มาลาเรียดวยความถูกตองแมนยํา  และรวดเร็ว   

6.4 เปนการกระตุนให ใหนักวชิาการ บุคลากรทางการแพทย/สาธารณสุข มีความสนใจ 
และมองเหน็ความสําคัญของไขมาลาเรีย 

6.5 เปนประโยชนตอการเรียน การสอน การวิจัย และงานในหองปฏิบัติการ โดยนําไปปรับ
ใชไดตามความ เหมาะสม 

6.6 เพ่ือใหนักวิชาการไดแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  ทําใหเพ่ิมพูนความรูเพ่ือ
ประโยชนตอการตรวจ    วนิิจฉัย  

 
7.   หนวยงานที่รับผิดชอบ  

ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล                 โทร. 0-
2354-9100 ตอ 1830    โทรสาร 0-2643-5601  
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คณะกรรมการการจัดอบรม 
 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการอบรม  

รองศาสตราจารยนายแพทยประตาป  สงิหศิวานนท 
 
ราชชื่อคณะกรรมการจัดการอบรม 
 1.  รองศาสตราจารยเยาวลักษณ สุขธนะ     ประธานกรรมการ 
 2.  ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ  ศุภพัฒนพงศ กรรมการ 

3.  รองศาสตราจารยพรทิพย   เพ็ชรมิตร      กรรมการ 
4.  นางสาวรชตวรรณ  เฉยีบฉลาด     กรรมการ 

 5.  นายอมร    เหล็กกลา           กรรมการ 
 6.  นางสาวสมศรี  ขจรเดชาเกียรติ      กรรมการ 
         7.  นายพงษรุจน  รฐัประเสรฐิ                       กรรมการ 
         8.  นางสาวรื่นฤทัย  อุดรโสม     กรรมการ 
 9. นางสาวจันทิรา  สุทธิกรชัย กรรมการ      
 10. นางสําราญ  คําจันทราช กรรมการ 
 11. นางนนทิยา    เซ็นศิรวิัฒนา          กรรมการและเลขานุการ 
รายชื่ออนุกรรมการฝายวิชาการ 

1.  รองศาสตราจารยเยาวลักษณ     สุขธนะ  ประธานอนุกรรมการ 
  2.  ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ  ศุภพัฒนพงศ   อนุกรรมการ 
      3.  รองศาสตราจารยพรทิพย    เพ็ชรมิตร  อนุกรรมการ 
 4.  นางสาวรชตวรรณ  เฉยีบฉลาด         อนุกรรมการ 
   5.  นายอมร  เหล็กกลา        อนุกรรมการ  
 6.  นางสาวจนัทิรา  สุทธิกรชัย                          อนุกรรมการ      

7.  นางนนทิยา    เซ็นศิรวิัฒนา      อนุกรรมการและเลขานุการ 
รายชื่ออนุกรรมการฝายหองปฏิบัติการ 

1.  นางสาวรชตวรรณ  เฉยีบฉลาด       ประธานอนุกรรมการ 
2.  นายอมร  เหล็กกลา                   อนุกรรมการ 
3.  นายพงษรุจน  รฐัประเสริฐ                   อนุกรรมการ 
4.  นายสีสุชาติ   มงคลหมู           อนุกรรมการ 

 5.  นายรังสรรค   แพรวานชิย         อนุกรรมการ 
6.  นางสาวสมศรี  ขจรเดชาเกียรติ    อนุกรรมการ 
7.  นางสาวรืน่ฤทัย  อุดรโสม    อนุกรรมการ 
8.  นางจุฑามาศ  ชัยวรพร                               อนุกรรมการ 
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9  นางสาวจันทิรา  สุทธิกรชัย                           อนุกรรมการ     
10.  นางนนทิยา   เซ็นศิรวิฒันา       อนุกรรมการและเลขานุการ 

รายชื่ออนุกรรมการฝายประชาสัมพนัธ 
1.  นางสาวรชตวรรณ  เฉยีบฉลาด   ประธานอนุกรรมการ 
2.   รองศาสตราจารยเยาวลักษณ  สุขธนะ      อนุกรรมการ 
3.   นายพงษรุจน  รฐัประเสริฐ                   อนุกรรมการ 
4.   นางสาวจันทิรา  สุทธิกรชัย    อนุกรรมการ 
5.   นางนนทิยา   เซ็นศิริวฒันา        อนุกรรมการและเลขานุการ 

รายชื่ออนุกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณและสถานที่ 
1.  นายอมร    เหล็กกลา               ประธานอนุกรรมการ 
2.  นายรังสรรค   แพรวานชิย           อนุกรรมการ 
3.  นางนนทิยา   เซ็นศิริวฒันา     อนุกรรมการและเลขานุการ 

รายชื่ออนุกรรมการฝายบรรณาธิการ 
1.  รองศาสตราจารยเยาวลักษณ  สุขธนะ  ประธานอนุกรรมการ 

       2.  นางสาวรชตวรรณ  เฉยีบฉลาด       อนุกรรมการ 
3.   นายพงษรุจน  รฐัประเสริฐ                   อนุกรรมการ 
4.   นางสาวรืน่ฤทัย  อุดรโสม    อนุกรรมการ 

   5.  นางสาวจนัทิรา  สุทธิกรชัย                         อนุกรรมการและเลขานุการ 
รายชื่ออนุกรรมการฝายธุรการและ การเงิน 
 1.  รองศาสตราจารยเยาวลักษณ  สุขธนะ    ประธานอนุกรรมการ 
 2. นางสาวรื่นฤทัย  อุดรโสม    อนุกรรมการ 
 3. นางสําราญ  คําจันทราช                               อนุกรรมการ 
  4.  นางนนทิยา   เซ็นศิรวิฒันา         อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
                                  ________________________ 
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มาลาเรียนั้นสําคัญไฉนในยุคปจจุบัน 

 
 

อาจารยนพดล  ตั้งภักด ี
ภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

เสาวนติย วิชัยขัตคะ 
สํานักงานควบคุมโรคนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ศ.พญ. ศรวีิชา  ครุฑสูตร 
ภาควิชาสุขวทิยาเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 มาลาเรียเปนโรคติดเชื้อทางปรสิตท่ี
สําคัญมากท่ีสุดในโลก เนื่องจากมีผูติดเชื้อ
มากกวา 500 ลานคน และเสียชีวิตประมาณ 1 
ลานคนตอป สวนใหญจะเปนโรคมาลาเรียท่ีมี

อาการไมรุนแรง หรือไมมีภาวะแทรกซอน 
โดยพบวา มีเพียงรอยละ 1-2 เทานั้นท่ีเปน
มาลาเรียรุนแรง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี1 จํานวนผูปวยมาลาเรีย (ตอ 100,000 ราย) แยกตามประเทศตางๆ  
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สําหรับประเทศไทย แหลงของเช้ือ
มาลาเรียอยูบริเวณปาเขาตามบริเวณชายแดน
ของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย-

พมา ไทย-มาเลเซีย และไทย-กัมพูชา โดย
ครอบคลุมประชากรประมาณ 6.8% ของ
ประชากรทั้งประเทศ (รูปท่ี 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2  สัดสวนผูปวยไทยและตางชาติใน 30 จังหวัดชายแดน 
 

 
  

ไทย-พมา
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จังหวัดท่ีพบผูปวยสูงมาโดยตลอด 
ไดแก ยะลา ตาก สงขลา แมฮองสอน ชุมพร 
นราธิวาส ระนอง ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี 
และจันทบุรี (รูปท่ี 3) ในตอนกลางของประเทศ 
พบผูปวยมาลาเรียไดนอย และไมพบการติด
เช้ือในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล พบ
ผูปวยกระจายทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะในกลุม
อายุ 10-35 ป อัตราสวนของผูปวยเพศชายจะ

มากกวาเพศหญิงประมาณ 2 เทา โดยสามารถ
พบผูปวยไดตลอดทั้งป แตจะพบมากในชวง
ฤดฝูน ในป พ.ศ. 2550 มีผูปวยดวยโรคนี้ 
63,354 ราย และเสียชีวิตท้ังหมด 161 ราย มัก
พบในกลุมอายุมากกวา 65 ป ปจจุบันผูปวย
มาลาเรียโดยมากจะเปนชาวตางชาต ิ เชน 
พมา เขมร ลาว เปนตน 

 
 
 

 
 
 
รูปท่ี 3  แสดง 10 จังหวัดแรกที่พบผูปวยโรคมาลาเรียสูงสุด ปงบประมาณ 2550 

 
 
 
 
 

แสดง 10 จังหวัดแรกที่พบ
ผูปวยมาลาเรียสูงในประเทศ
ไทย ปงบประมาณ 2550 
1. ยะลา (7,481) 
2. ตาก (5,820) 
3. สงขลา (3,953) 
4. แมฮองสอน (2,119) 
5. ชุมพร (1,998) 
6. นราธวาส (1,728) 
7. ระนอง 1,482) 
8. ประจวบคีรีขันธ (1,321) 
9. กาญจนบุรี (1,163) 
10. จันทบุรี (1,101) 
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เช้ือมาลาเรียแตละชนิดมีความสําคัญ
และมีความจําเพาะดังนี้คือ มาลาเรียฟลซิ
ปารัมจะกอใหเกิดอาการรุนแรงอาจถึงแกชีวิต
ได  เ น่ื องจาก เกิ ดภาวะแทรกซอน  เช น 
มาลาเรียข้ึนสมอง ปอดบวมน้ํา ไตวาย โลหิต
จาง ตับเสื่อมสมรรถภาพ เปนตน เชื้อฟลซิ
ปารัมนี้ยังมีความสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
ดื้ อ ต อ ย า ฆ า เ ชื้ อ ม า ล า เ รี ย ห ล า ย ช นิ ด 
โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย-พมา และไทย-
กัมพูชา (รูปท่ี 4) ทําใหการรักษาโรคมาลาเรีย
ชนิดนี้ มีปญหา รักษาแลวโรคไมหายขาด 
(recrudescence)  

 
 
 
 
 

สําหรับมาลาเรียชนิดไวแวกซและโอ
วาเล มีความสําคัญคือ เชื้อท้ัง 2 ชนิดนี้มี
ความสามารถที่จะพักอยูในตับไดเปนเวลานาน 
(มีระยะ hypnozoite) และจะออกสูกระแสเลือด
ได ในภายหลั ง ทําให เ กิดโรคกลับเปน ซํ้า 
(relapse) นอกจากนี้แลวเชื้อระยะ hypnozoite 
ของมาลาเรียไวแวกซในประเทศไทยยังดื้อตอ
ยา primaquine ทําใหการใหยา primaquine 
ในขนาดปกติไมหายขาด อาจตองเพิ่มขนาด
ของ primaquine ใหสูงข้ึนเพ่ือใหหายขาด 
(redical cure) สวนมาลาเรียมาลาเรียอีและ
มาลาเรียโอวาเลในประเทศไทยพบไดนอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4  พ้ืนท่ีท่ีมีมาลาเรียฟลซิปารัมท่ีดื้อตอยาหลายชนิด 
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อาการและอาการแสดงของมาลาเรีย
ในระยะแรก ไมมีลักษณะพิเศษบงเฉพาะวา
เปนมาลาเรีย โดยมากมักมีอาการคลายเปน
ไขหวัด คือ มีไขต่ําๆ ปวดศีรษะ ปวดตามตัว
และกลามเนื้อ อาจมีอาการคล่ืนไส เบ่ืออาหาร
ได ซึ่งคลายกับโรคเขตรอนหลายชนิด เชน 
ไขหวัดใหญ (influenza) ไขเลือดออก 
(dengue hemorrhagic fever) ตับอักเสบจาก
ไวรัส (viral hepatitis) ตับอักเสบรุนแรง
รวมกับอาการทางสมอง (fulminant hepatitis 
with hepatic encephalopathy) ภาวะติดเช้ือ
ในกระแสโลหิต (bacterial sepsis) ปอด
อักเสบรวมกับปอดบวมน้ํา (pneumonia with 
pulmonary edema)  

 
 
 

นอกจากนั้น มาลาเรียยังเปนโรคหนึ่ง
ซึ่งตองวินิจฉัยแยกโรคในกลุมไขไมทราบ
สาเหตุ (fever of unknown origin) และตอง
ซักประวัติคนไขใหละเอียดเก่ียวกับการเดิน
ทางเขาปาไประยะ 2-6 เดือนกอนมีอาการไข 

ผูปวยเหลานี้หากไมไดรับการรักษาที่
เหมาะสมและทันทวงที  อาจทําใหผูปวยมี
อาการรุนแรง และเสียชีวิตไดในท่ีสุด ดังน้ัน 
การวินิจฉัยโรคมาลาเรียท่ีถูกตองและรวดเร็ว
จึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิงในการรักษา
ผูปวยโรคมาลาเรีย (รูปท่ี 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปท่ี 5 ผูปวยมาลาเรียรุนแรง (กอนและหลังการรักษา) 
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หลักเกณฑในการวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ 
 
 

 
ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ ศุภพัฒนพงศ 

ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว   คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

บทนํา 
มาลาเรีย ไขจับสั่น หรือไขปา  เปนโรค

รายท่ีมีอันตรายถึงชีวิต  และทําลายเศรษฐกิจ
ของมนุษย องคการอนามัยโลกไดพยายาม
ควบคุมและกําจัดมาลาเรียมาตั้งแตป ค.ศ. 
1955 แตมาลาเรียยังคงมีอยู ปหนึ่งๆพบวาคน
เปนโรคนี้ประมาณ 300 ลานคน เสียชีวิต
ประมาณ 1-2 ลานคน 
 สําหรับประเทศไทย มาลาเรียเปน
ปญหาสาธารณสุขมาชานาน รัฐบาลได
พยายามควบคุมกําจัดมาลาเรีย โดยการกําจัด
ยุงกนปลอง ซ่ึงเปนพาหะของโรค และ ใหยา
ฆาเช้ือมาลาเรียแกผูเปนผูปวย จํานวนผูปวย
มาลาเรียลดลง แตก็ยังไมหมดไป 
สาเหตุของโรค 
 มาลาเรีย เปนโรคที่เกิดจากเชื้อ 
กลุมพลาสโมเดียม (Plasmodium) ท่ีทําใหเกิด
โรคนี้ในคนมี 4 ชนิด (species) ไดแก 

ฟลซิปารัม (Plasmodium falciparum)    
 ไวแวกซ  (Plasmodium vivax) 
 มาลาเรียอี (Plasmodium malariae) 
 โอวาเล  (Plasmodium ovale) 
  
 
 
 

สําหรับเช้ือ Plasmodium knowlesi 
นั้นเปนเชื้อท่ีทําใหเกิดมาลาเรียในลิงหางยาว
หรือลิงหางหมู (long-tailed macaques และ 
Pig-tailed macaque) แตมีรายงานวาทําใหคน
เกิดเปนมาลาเรียได  โดยเฉพาะในเกาะ
บอรเนียว ซาราวัก มาเลเชีย และในหลาย
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้ง
ประเทศไทย (อายรายละเอียด หนา 29) 

เช้ือมาลาเรียท่ีพบบอยในประเทศไทย 
คือ ชนิดฟลซิปารัม และไวแวกซ  เช้ือฟลซิ
ปารัมจะกอใหเกิดอาการรุนแรงอาจถึงแกชีวิต
ได  สวนเชื้อไวแวกซและโอวาเลสามารถซอน
อยูในตับไดนานและออกสูกระแสโลหิตได
ภายหลังทําใหกลับเปนโรคซ้ําไดอีก  
          มาลาเรียในประเทศไทยนั้นรักษายาก
กวาท่ีอ่ืนๆ เพราะเชื้อฟลซิปารัม 
(P.falciparum) ดื้อตอยาตานมาลาเรียหลาย
ชนิด 
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แหลงระบาด 
แหลงระบาดของมาลาเรียในประเทศ

ไทยอยูตามจังหวัดชายแดน โดยเฉพาะบริเวณ
ท่ีเปนภูเขาสูง ปาทึบ และมีแหลงนํ้า ลําธาร 
อันเปนแหลงแพรพันธุของยุงกนปลอง จังหวัด
ท่ี พ บ ผู ป ว ย ม า ล า เ รี ย ส ว น ใ หญ ไ ด แ ก 
แมฮองสอน ตาก ตราด ระนอง กาญจนบุร ี
จันทบุรี สระแกว ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี และ
ชุมพร 
 
การติดตอ  

เช้ือมาลาเรียติดตอสูคนโดยการกัด
ของยุงกนปลองตัวเมีย (female anopheline 
mosquito) ท่ีมีเช้ือมาลาเรีย  

การติดโรคนอกจากทางยุง ยังสามารถ
ติดโรคจากคนสูคนโดยตรง (แตเกิดไดนอย) 
อาทิ การรับเลือดจากคนที่มีเช้ือมาลาเรีย การ
ใชหลอดฉีดยารวมกันในพวกติดยาเสพติด 
หรืออาจติดทาง Congenital โดยลูกอาจเปน
มาลาเรียถาแมเปน 

 
วงจรชีวิตของเชื้อมาลาเรยีประกอบดวย 

1. วงจรชีวิตในคน เช้ือจะเจริญเติบโตและ
แบงตัวโดยไมอาศัยเพศ เรียก Asexual cycle 
ดังน้ันคนจึงเปน Intermediate host ของเช้ือ 
เม่ือเช้ือเขาสูรางกายจะไปเจริญเติบโตท่ีตับ 
เรียก Exo-erythrocytic schizogony และ
ออกมาสูกระแสโลหิตเจริญในเม็ดเลือดแดง 
เรียก Erythrocytic schizogony 

2. วงจรชีวิตในยุง เชื้อจะเจริญเติบโต
และแบงตัวโดยอาศัยเพศ เรียก Sexual cycle 
ดังน้ันยุงจึงเปน Definitive host เข้ือเจริญและ
แบงตัวเปน sporozoite ซึ่งเปน infective 
stage ของเชื้อ เรียก Sporogony 
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วงจรชีวิตในคน (Schizogony) 
เ ม่ื อ ยุ งก นปล อ ง เพศ เ มี ย ท่ี มี เ ชื้ อ

มาลาเรียกัดคน เชื้อจะเขาสูคนพรอมน้ําลาย
ขณะท่ีดูดเลือด sporozoite จะผานกระแส
เลือดเขาสูเซลลตับ และเจริญเติบโตแบงตัว
เปน merozoite มากมาย เมื่อเซลลแตก 
merozoites จะออกสูกระแสโลหิตเขาเม็ดเลือด
แดง เจริญแบงตัวเปน merozoites 4-36 ตัว
ข้ึนอยูกับชนิดของเชื้อมาลาเรีย เม่ือเม็ดเลือด
แดงแตก merozoite จะเขาสูเม็ดเลือดแดงอื่น 
และเจริญแบงตัววนเวียนอยูเชนนั้น มีผลใหผูท่ี
มีเช้ือมีอาการไข หนาวสั่น ฯลฯ merozoite 
บางตัวจะเจริญเปนเช้ือมีเพศ (gametocyte) 
เ ช้ื อ น้ี จ ะ ล อ ยอ ยู ใ น ก ร ะ แ ส โ ลหิ ต  เ ม่ื อ
ยุงกนปลองท่ีเปนพาหะดูดเลือดเช้ือจะเขาไป
เจริญในยุง 

เชื้อ Plasmodium falciparum และ 
Plasmodium malaraie เขาสูเซลลตับ และ
เจริญเติบโตแบงตัวเปน merozoite เม่ือเซลล
แตก merozoites จะออกสูกระแสโลหิตหมดไม
มีเชื้อเหลืออยูในตับ สวนเชื้อ Plasmodium 
vivax และ Plasmodium ovale เชื้อเขาสูตับมี 
2 กลุม กลุมแรกเชื้อเจริญแบงตัวเปน 
merozoite ออกสูกระแสโลหิต สวนกลุมท่ีสอง
จะไมเจริญ เปนระยะพักตัว เรียก Hypnozoite 
นานเปนเดือนหรือป จนกวาจะถูกกระตุน 
(reactivate) จึงจะเจริญแบงตัวเปน merozoite 
เขาสูกระแสโลหิต ซึ่งทําใหเกิดการกลับเปน
มาลาเรียข้ึนใหม เรียก relapse  
วงจรชีวิตในยุงกนปลองเพศเมีย 
(Sporogony) 

เมื่อยุงกนปลองเพศเมียกัดและดูด
เลือดผูปวยท่ีมีเชื้อระยะ gametocytes เชื้อจะ
เขาสูกระเพาะอาหารของยุง เช้ือท้ังเพศผูและ 

เพศเมียจะเจริญเปน gametes ผสมพันธุเปน 
zygote จากนั้นจะเจริญเปน ookinete เคล่ือน
ผานผนั งกระเพาะออกไปเกาะที่ เ ย่ือ หุ ม
กระเพาะชั้นนอกหดตวักลม เรียก oocyst  ซึ่ง
จะขยายใหญและแบ งตั ว เปน  sporozoite 
จํานวนมาก เม่ือ oocyst แตก sporozoite จะ
กระจายไปท่ัวตัวยุง สวนใหญจะไปอยูท่ีตอม
น้ําลาย (salivary gland) และเขาไปในทอ
น้ําลาย (salivary duct) เม่ือยุงพาหะกัดคน 
sporozoite จะเขาสูคน 
รูปรางลักษณะของเชื้อ (Morphology) 

การจําแนกชนิด (species) ของเช้ือ
มาลาเรียทําไดโดยอาศัยการดูรูปรางของเชื้อท่ี
เจริญในเม็ดเลือดแดง ซึ่งแบงไดเปนระยะ
ตางๆดังน้ี 

1. ระยะ Early trophozoite หรือ Ring 
form เปนระยะท่ีมีรูปรางคลายแหวน มี 
chromatin 1-2 อัน มีcytoplasm และ vacuole 

2. ระยะ Growing trophozoite cytoplasm 
ขยายใหญข้ึน เริ่มมี pigment 

3. ระยะ Late trophozoite vacuole เล็ก 
chromatin ยืดตัวยาว มี pigment มากข้ึน 

4. ระยะ Early schizont   เปนระยะท่ี 
chromatin แบงตวัจาก 1 เปน 2 อัน 

5. ระยะ Growing schizont เปนระยะท่ี 
chromatin แบงตัวมากกวา 2 อัน cytoplasm 
เร่ิมแบงตัว 

6. ระยะ Mature schizont  เปนระยะท่ี 
chromatin มี cytoplasm ท่ีแบงตัวแลว
ลอมรอบ แตละตัวเรียก merozoite pigment 
รวมตวัเปนกอนอยูตรงกลางกลุม merozoites 

7. Gametocyte เปนระยะมีเพศของเช้ือ 
ระยะนี้ cytoplasm จะติดสทึีบ ไมมี vacuole  
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chromatin  อาจกระจายอยูตรงกลาง หรือ 
เปนกอนอยูใกลขอบ cytoplasm pigment 
กระจายทั่วเซลล 

การจําแนกชนิดของเชื้อ นอกจากดู
ลักษณะของเชื้อในเม็ดเลือดแดง ควรดูลักษณะ
ของเม็ดเลือดแดงท่ีมีเช้ืออยูวา มีขนาดใหญ
กวาเม็ดเลือดแดงที่ไมมีเชื้อหรือไม มีรูปราง
อยางไร cytoplasm ของเม็ดเลือดแดงมี dots 
อยางไร   

การจํ า แนกชนิ ดต า งๆ  ของ เชื้ อ
มาลาเรียในคน โดยการตรวจวินิจฉัยจากการ
เจาะเลือดผูปวยมาทําแผนฟลมบางและยอม
ดวยสี Giemsa ตรวจดวยกลองจุลทรรศน 

การตรวจเชื้อมาลาเรีย ในแผน ฟลม
หนาท่ียอมดวยสี Giemsa ไมมีเม็ดเลือดแดง
อยู เนื่องจากกระบวนการยอม ลักษณะของ
เช้ือเหมือนท่ีพบบนแผนฟลมบาง แตไมพบ
เม็ดเลือดแดง 

 
 

ลักษณะแตกตางของเชื้อมาลาเรียในคนจากแผนฟลมบาง 
 

  
P.vivax 

 

 
P.falciparum 

 
P.malariae 

 
P.ovale 

EE.schizogony 8 วัน 6 วัน 9 วัน 7-12 วัน 
E.schizogony 48 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 72 ช่ัวโมง 48 ช่ัวโมง 
เม็ดเลือดแดงที่มีเชื้อ 
ขนาดและรูปราง ใหญกวาเมด็

เลือดแดงที่ไมติด
เชื้อ 1.4 เทา 

ปกต ิ ปกต ิ ใหญกวา 1.2 เทา 
รี ขอบมักหยัก 

Stipping Schuffner’s dot Maurer’s dot Ziemann’s dot Schuffner’s dot 
ชนิดเมด็เลือด
แดง 

Reticulocyte 
(86%) 

Reticulocyte & 
erytrocyte 

Erytrocyte reticulocyte 

เช้ือหลายตัว / 
เม็ดเลือดแดง 

ปกต ิ ปกติมาก ยากมาก ยาก 

ระยะของเชื้อท่ี
พบในกระแส
เลือด 

trophozoite 
schizont 
gametocyte 

ring 
gametocyte 

Trophozoite 
schizont 
gametocyte 

trophozoite 
schizont 
gametocyte 
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ลักษณะแตกตางของเชื้อมาลาเรียในคนจากแผนฟลมบาง (ตอ) 
  

P.vivax 
 

P.falciparum 
 

P.malariae 
 

P.ovale 

ระยะเชื้อในเม็ดเลือดแดง 
Early  
trophozoite 

ขนาด 2.5 µ 
เปนวงแหวน 
cytoplasm หนา 
chromatin 1 จุด 

1.25–1.5 µ เปน
วงแหวน 
cytoplasm บาง 
chromatin 1-2 
จุด มักพบเกาะท่ี
ขอบ (accole) 
พบเชื้อหลายตัว
ในเม็ดเลือด  

เทากับ P.vivax  
Cytoplasm หนา
กวา 

เทากับ P.vivax 

Growing 
trophozoite 

cytoplasm ยืด
มาก มี vacuole 
pigment กระจาย 
ระยะนี้มักเรียก 
amoeboid form 

cytoplasm มาก
และ compact มี 
pigment รวมเปน
กอนใหญสีดํา 

Cytoplasm ยืด
แบนเรียก band 
form บางครั้ง
กลม เรียก 
compact form 

cytoplasm ยืด
นอย มี vacuole 
pigment กระจาย
ท่ัว 

Late  
trophozoite 

cytoplasm ยืด
นอย vacuole 
เล็ก chromatin 
ยืดคลายเกือกมา  

เหมือน growing 
trophozoite มี 
vacuole เล็ก 

เหมือน growing 
trophozoite มี 
cytoplasm มาก 

เหมือน P.vivax 

Early  
schizont 

chromatin 
แบงตัวเปน 2 อัน 

chromatin 
แบงตัวเปน 2 อัน 

เหมือน P.vivax เหมือน P.vivax 
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ลักษณะแตกตางของเชื้อมาลาเรียในคนจากแผนฟลมบาง (ตอ) 
  

P.vivax 
 

P.falciparum 
 

P.malariae 
 

P.ovale 

ระยะเชื้อในเม็ดเลือดแดง (ตอ) 
Growing  
schizont 

chromatin แบง 
มากกวา 2 อัน 
cytoplasm เร่ิม
แบงตัว 

chromatin 
มากกวา 2 อัน 
cytoplasm เริ่ม
แบงตัว 

เหมือน P.vivax เหมือน P.vivax 

Mature  
schizont 

มี merozoite 12-
24 ตัว เรียงตวั
คลายพวงผลองุน 
pigment รวมตัว
อยูตรงกลาง 

มี merozoite 8-
36 ตัว เรียงตวั
คลายพวงผลองุน 
pigment รวมตัว
อยูตรงกลาง 

มี merozoite 6-
12 ตัว เรียงตัว
คลายกลีบดอก
กุหลาบ pigment 
อยูตรงกลาง 

มี merozoite 4-
18 (8) ตัว 

Gametocyte กลม ขนาดเตม็
เม็ดเลือดแดงที่
ขยายใหญ ไมมี 
vacuole 
cytoplasm ตดิสี
ทึบ pigment 
กระจายท่ัว 

รูปรางคลาย
กลวยหอม 

เหมือน P.vivax เหมือน P.vivax 

Malarial  
pigment 

เปนแทงเล็ก ๆ สี
น้ําตาล 

เปนกอน 1-2 
กอน สีน้ําตาล
เขมหรือดํา 

สีน้ําตาลปนสม 
เปนแทงหยาบ ๆ 

เปนแทงสีน้ําตาล 
หยาบกวาของ 
P.vivax 
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วิธีมาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย 

    
 

ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ  ศุภพัฒนพงศ 
ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

  
การตรวจวินิจฉัยหาเชื้อมาลาเรียใน

ปจจุบันยังคงใชวิธีการการตรวจฟลมเลือดหนา
และบางดวยกลองจุลทรรศน เพราะสามารถ
จําแนกชนิดของเชื้อมาลาเรียท้ัง 4 ชนิดได ซึ่ง
ชวยใหการรักษาไดผลดี 
ข้ันตอนการตรวจวินิจฉัย 

1. เตรียมฟลมหนาและฟลมบาง 
• เจาะเลือดจากปลายนิ้วมือผูปวย 

หยดบนแผนกระจก 
• การทําฟลมหนา หยดเลือด

กึ่งกลางแผนกระจก ใชมุมของแผนกระจกอีก
อันแตะท่ีเลือด smear เปนวงกลมโดยหมุนวน 
3-5 รอบ ท้ิงไวใหแหง 

• การทําฟลมบาง หยดเลือดใกล
ขอบกระจก ใชขอบกระจกอีกอันแตะท่ีหยด
เลือด โดยทํามุม 30-45 องศา ใหเลือดกระจาย
ท่ัวขอบ ผลักกระจกไปขางหนาดวยความเร็ว
พอควร ท้ิงใหแหง 

2. ยอมสีแผนฟลมทั้ง 2 ชนิด 
สีท่ีใชยอมฟลมเลือดชนิดหนาและบาง

เพ่ือตรวจหาเชื้อมาลาเรียในหองปฏิบัติการ 

ไดแกสี “Romanowsky stain” โดยที่สีชนิดนี้
จะยอมโครมาตินติดสีมวงแดง และยอมไซโตพ
ลาสซึมติดสีน้ํ า เ งิ นหรื อ สีฟ า  ซึ่ ง เปนผล
เนื่องจากปฏิกริยาของสี methylene blue และ
สี eosin ในสารละลาย ทําใหได eosinated 
methylene blue และ oxidized methylene 
blue (Azure)  

สี Romanowsky ท่ีนิยมใชไดแก 
Wright stain, Field stain, Giemsa stain เปน
ตน แตสี Giemsa จะนิยมใชมากกวาสชีนิดอ่ืน 
เ น่ื อ ง จ า ก ใ ห ผ ล ก า ร ย อ ม ติ ด สี ท่ี ค ง ทน 
สารละลายที่นํามาเจือจางสี Giemsa เขมขน 
ควรมีความเปนกรดเปนดางอยูในชวง 7.0 - 
7.2 (pH 7.0 - 7.2) สวนใหญนิยมใชสารละลาย
เกลือฟอสเฟตบัฟเฟอร (Phosphate buffer 
water) ถาสารละลายที่ใชเจือจางสีมีความเปน
กรดมากจะทําใหฟลมเลือดติดสีแดง หรือถาใช
สารละลายท่ีเปนดางมากเกินไปฟลมเลือดจะ
ติดสีน้ํ า เงินเขม  มีผลใหการตรวจหาเชื้ อ
ม า ล า เ รี ย ผิ ด พ ล า ด ไ ด
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สีที่ยอมมี 2 ชนิด 
2.1 แผนฟลมหนา (thick film) 

2.1.1 ยอมสี Field (Field’s stain) 
• จุมแผนฟลมลงในสียอม A (stain A) 5 วินาที 
• จุมน้ําแกวงเบาๆเพื่อลางสี 5 วินาที 
• จุมแผนฟลมลงในสียอม B (stain B) 3 วินาที 
• จุมน้ําแกวงเบาๆเพื่อลางสี 5 วินาที 
• ผ่ึงใหแหง 
• นํามาตรวจหาเชื้อดวยกลองจุลทรรศน 

2.1.2 ยอมสี Modified Wright (Modified Wright’s stain) 
• ผสมสี Wright เขมขน 1 สวน ตอ สารละลายเกลือฟอสเฟต

บัฟเฟอร  2 สวน    
• หยดสีท่ีผสมบนแผนฟลม ท้ิงไว 3-5 นาที 
• ลางน้ํา ผ่ึงใหแหง 
• นํามาตรวจหาเชื้อดวยกลองจุลทรรศน 

2.1.3 ยอมสี Giemsa (Giemsa’s stain) 
• เจือจางสี Giemsa เขมขนในสารละลายเกลือฟอสเฟตบัฟเฟอร 

เปน 3% 
• นําฟลมเลือดเรียงใน coplin jar  
• เทสี Giemsa 3%ท่ีผสมไวลงใน jar ตั้งท้ิงไว 30 นาที 
• ลางดวยน้ําประปา ผ่ึงใหแหง 
• นํามาตรวจหาเชื้อดวยกลองจุลทรรศน 

2.2 แผนฟลมบาง (thin film) 
2.2.1 ยอมสี Wright (Wright’s stain) 

• หยดสี Wright เขมขนบนแผนฟลม ท้ิงไว 1 ½ -2 นาที 
• หยดสารละลายเกลือฟอสเฟตบัฟเฟอรในปริมาณเทาสีลงไปบน

แผนฟลม ท้ิงไว 3 นาที 
• ลางน้ํา ผ่ึงใหแหง นํามาตรวจหาเชื้อดวยกลองจุลทรรศน 

2.2.2 ยอมสี Modified Field (Modified Field’s stain) 
• จุมแผนฟลมใน absolute methanol alcohol ประมาณ 30 วินาที 

ผ่ึงใหแหง 
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• จุมแผนฟลมลงในสียอม B (stain B) 3 วินาที 
• จุมน้ําแกวงเบาๆเพื่อลางสี 5 วินาที 
• จุมแผนฟลมลงในสียอม A (stain A) 5 วินาที 
• จุมน้ําแกวงเบาๆเพื่อลางสี 5 วินาที 
• ผ่ึงใหแหง 
• นํามาตรวจหาเชื้อดวยกลองจุลทรรศน 

2.2.3 ยอมสี Giemsa (Giemsa’s stain) 
• เจือจางสี Giemsa เขมขนในสารละลายเกลือฟอสเฟตบัฟเฟอร 

เปน 3% 
• จุมแผนฟลมใน absolute methanol alcohol ประมาณ 30 วินาที 

ผ่ึงใหแหง 
• นําฟลมเลือดเรียงใน coplin jar  
• เทสี Giemsa 3%ท่ีผสมไวลงใน jar ตั้งท้ิงไว 30 นาที 
• ลางดวยน้ําประปา ผ่ึงใหแหง 
• นํามาตรวจหาเชื้อดวยกลองจุลทรรศน 

 
ขอควรระวังในการยอมฟลมเลือด 

1. สี Giemsa เขมขน ควรเก็บในขวดสีฟาปดจุกใหแนน เพื่อปองกันการระเหย
ของสารละลาย และปฏิกิริยา oxidation 

2. กอนเทสี Giemsa เขมขนเพ่ือนํามาเจือจางอยาเขยา เพราะจะทําใหตะกอนสีท่ี
ไมละลายปนออกมา และควรกรองสีทุกครั้งท่ีนํามาใช 

3. สารละลายที่นํามาเจือจางสี Giemsa เขมขน ไมควรใชน้ําประปา เพราะ
น้ําประปามีความเปนกรด ถาจําเปนควรใชน้ํากลั่นหรือ deionized water 

4. สี Giemsa เม่ือผสมแลวควรใชยอมเพียงครั้งเดียว และไมควรเตรียมเก็บไว
นาน เพราะจะทําใหผลการยอมติดสีของเชื้อไมไดผลดีเทาท่ีควร  
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3. การตรวจแผนฟลมหาเชื้อมาลาเรีย 
เชื้อมาลาเรียมีขนาดเล็ก (6 µ) อยูในเม็ดเลือดแดง ควรใชเลนสวัตถุ (objective 

lens) ท่ีมีกําลังขยาย 100x   
การตรวจหาเชื้อมาลาเรียในแผนฟลมบางยอมสี จะเห็นลักษณะของเม็ดเลือดแดง

และสวนตางๆของเชื้อ ดังน้ี 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
ขอดีของการตรวจหาเชื้อมาลาเรียดวยกลองจุลทรรศน 
1. สามารถเก็บแผนฟลมไวไดนานและนํากลับมาตรวจซ้ําได 
2. งาย สะดวก ประหยัด 
3.  สามารถตรวจแยกชนิดของเช้ือท้ัง 4 ชนิดได 
ขอเสียของการตรวจหาเชื้อมาลาเรียดวยกลองจุลทรรศน 
1. ตองใชผูท่ีไดรับการฝกอบรมการตรวจเปนอยางดี 
2. ใชเวลาในการทําแผนฟลม การยอมสี การตรวจอยางนอย 30นาที 
3. ไมสามารถตรวจในที่ท่ีไมมีกระแสไฟฟา 
4. มีขอจํากัดในปริมาณการตรวจแผนฟลม 

 
เทคนิคอ่ืนๆที่ใชตรวจหาเชื้อมาลาเรีย 

o Immuno diagnosis Genetic probes (DNA, RNA) 
 Dye-conjugated MAB-based detection (Dipsticks) 
 Dot blot 
 Two-side sandwich ELISA 
 Immunoradiometric assay (IRMA) 

o Gene Amplification technique (PCR) for antigen detection  
o Biochemical technique 
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สิ่งนารูเกี่ยวกับ Plasmodium knowlesi 

    
 

รองศาสตราจารยแพทยหญิงเยาวลักษณ สุขธนะ 
ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
Plasmodium knowlesi เปน

เชื้อท่ีทําใหเกิดไขมาลาเรียในลิงหางยาง
และลิงหางหมู (long-tailed macaques และ 
Pig-tailed macaque) ซึ่งพบไดในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  

ในป ค.ศ. 1932 Knowles and 
Das Gupta สามารถฉีดเชื้อมาลาเรียชนิดท่ี
เ ขาพบในลิ ง  เ ข า ไปทํ า ให คน เกิ ด ไข
มาลาเรียไดสําเร็จ ตอมา นักวิจัยชื่อ Julius 
Wagner-Jauregg ผูไดรับรางวัลโนเบลได
ใชเช้ือมาลาเรียชนิดนี้ฉีดเขาในผูปวย ทําให
เกิดไขสูงเพ่ือรักษาอาการของซิฟลิสขึ้น
สมอง แตพบวา บางคร้ังไขจากมาลาเรีย
ชนิดนี้รุนแรงมากและทําใหผูปวยบางคน
เสียชีวิตจึงเลิกใชไป 

เชื้อ Plasmodium knowlesi ทํา
ใหเกิดมาลาเรียในคนตามธรรมชาติครั้งแรก
พบในผูปวยชายท่ีกลับไปอเมริกาหลังจาก
เขาไปในปาในประเทศมาเลเซีย ในป ค.ศ. 
1965 และจากนั้นก็มีรายงานประปรายสวน
ใหญจากประเทศมาเลเซีย ในระยะเร็วๆ นี้ 
มีการรายงานกลุมผูปวยท่ีติดเชื้อนี้ในหมู
เกาะบอรเนียว ซาราวัก ประเทศมาเลเชีย 
และพบวามีผูปวยเสียชีวิตถึง 4 คน จากนั้น 
พบมีรายงานผูปวยติดเชื้อ P. knowlesi 
จ ากหล ายป ร ะ เ ทศ  เ ช น  ไทย  พม า 

ฟลิปปนส หรือแมแตในสิงคโปร ซึ่งถือวา
เปนประเทศที่ปลอดมาลาเรีย 

 
Morphological characteristics  

ความรู เกี่ยวกับลักษณะรูปราง
ของเชื้อชนิดนี้ ไดจากการศึกษาของนักวิจัย
กลุม Kuching group จากประเทศมาเลเซีย 
ซึ่งนําโดย Balbir Singh and Janet Cox-
Singh เนื่องจากนักวิจัยกลุมนี้ ซึ่งประกอบ
ไปดวยแพทยและนักวิทยาศาสตร พบวา
ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนมาลาเรีย
ชนิด P. malariae ดวยกลองจุลทรรศน
เ สียชีวิตลง จึงไดนําเอาแผนไสลดของ
ผูปวยเหลานั้น รวมท้ัง ผูปวยท่ีไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนมาลาเรียชนิด P. malariae 
อ่ืนๆ มาทบทวนดูรวมกับการใชวิธีทางอณู
วิทยามาชวยดวย พบวา ประมาณครึ่งหนึ่ง
เปนผูปวยดวยมาลาเรียชนิด P. knowlesi  

เชื้อ P. knowlesi ระยะ ring form 
จะไมสามารถแยกจากระยะ ring form ของ
เชื้อ P. falciparum ได (รูป 1 A) บางครั้งจะ
พบ double chromatin และพบ ring forms 
หลายตัว ในเม็ดเลือดแดงได ระยะ Late 
trophozoites จะมีขนาดไมเกิน 2/3 ของ
เม็ดเลือดแดง cytoplasm จะมีลักษณะอัด
แนน (compact) และบางครั้งก็เปน Band 
form คลายของ P. malariae (รูป 1 B)  
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ระยะ Schizonts มี merozoites 
8-16 ตัว (รูป 1C, 1E) ขนาดไมเต็มเม็ด
เลือดแดง เหน็ malaria pigment สีน้ําตาล
เขม/ดํา ระยะ gametocyte คลายของเชื้อ 
P. malariae คือรูปรางกลม ขนาดโตเต็ม

เม็ดเลือดแดง และมี malaria pigment 
กระจายท่ัวไป (รูป 1 D) เชือ้ชนิดนี้ไมทําให
เม็ดเลือดแดงท่ีติดเชื้อมีขนาดโตขึ้น และไม
มี stippling ใน cytoplasm 

 
 

 
 
รูปท่ี 1  เช้ือ P. knowlesi  แหลงท่ีมา: Balbir Singh and Janet Cox-Singh, et al et al, 

2004 
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นายแพทยสมชาย จงวุฒิเวส จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรายงานผูปวยชายไทย 
ท่ีติดเชื้อ P. knowlesi จากจังหวัดประจวบคีรีขันธไว 1 ราย เม่ือ ป พ.ศ. 2547 รูปท่ี 2 แสดง
ลักษณะรูปรางของเชื้อน้ี ในไสลดแผนบางของผูปวยรายดังกลาว 

 

รูปท่ี 2  Giemsa-stained thin blood films depicting A) ring stage, B) tenue form of young 
trophozoite, C) band-shaped growing trophozoite, D) growing trophozoite with 
little or no amoeboid activity, E) double growing trophozoites, F) early schizont, 
G) late schizont in an erythrocyte with fimbriated margins, and H) mature 
macrogametocyte. Discernible Sinton and Mulligan stippling is in C, D, and F. 
แหลงท่ีมา: Somchai Jongwutiwes, et al, 2004 
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบการตรวจดวยกลองจุลทรรศนและวิธี PCR 

แหลงท่ีมา: Janet Cox-Singh, et al, 2008 

 

จะเห็นไดวา P. knowlesi ถูกวินิจฉัยวาเปน P. malariae เปนจํานวนมาก นอกจากนี้ก็
ยังถูกวินิจฉัยเปนท้ัง P. falciparum และ P. vivax อีกดวย อยางไรก็ตาม การตรวจดวยกลอง
จุลทรรศนยังถือเปนวธิีมาตรฐานและการตรวจดวยวธิ ี PCR ก็ยังแพงและตองการผูท่ีไดรับการ
ฝกฝนมาก ยังไมเหมาะกับการใชตรวจในเวชปฏิบัติท่ัวไป 

ลักษณะทางคลินิก 

ผูปวยสวนใหญจะเปนผูใหญ และมักมปีระวตัิวาเขาไปในแหลงท่ีอยูอาศัยของลิง long-
tailed macaques และ Pig-tailed macaque (รปูท่ี 3) ท่ีพบไดในปาแถบภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะและอาการ/อาการแสดงของผูปวย knowlesi malaria พบวาผ
ผูปวยรอยละ 91.5 มีอาการไข หนาวสั่น เหง่ือออก กอนมาโรงพยาบาล อาการแสดงสําคัญอ่ืนๆ 
ไดแก ปวดศรีษะ ไอ คล่ืนไส อาเจียน ผูปวยรอยละ 30 มักมีการติดเชื้อสูงกวา 5,000 
parasites/µl (รูปท่ี 4) 
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รูปท่ี 3 ลิง long-tailed macaques ท่ีพบตามปาของเกาะบอรเนียว ซาราวัก ประเทศมาเลเซีย 

เปนสาเหตุท่ีแพรเชื้อ P. knowlesi มายังคนได  
แหลงท่ีมา: Balbir Singh, et al 2004 

เนื่องจากวาเช้ือน้ีมีการแบงตัวแบบไมมีเพศในเมด็เลือดแดงทุกๆ 24 ชัว่โมง ขณะท่ีเช้ือ 
P. malariae ใชเวลาทุกๆ 3 วัน ดังน้ันผูปวยพวกนี ้ จึงมักมีจํานวนเชื้อในกระแสเลือดสูงกวา 
ผูปวยที่ติดเช้ือ P. malariae ซึ่งมักจะมีเช้ือในเลือดไมเกิน 5,000 parasites/µl จึงทําใหผูปวยท่ี
เปน knowlesi malaria ตายได ในรายงานพบวาผูปวยท่ีตายมักมีอาการระบบตางๆ รวมดวย ท่ี
พบบอย คือ ระบบทางเดินอาหาร จนบางคร้ัง ทําใหแพทยไมนึกถึงมาลาเรีย หรือไตวาย โรค
แทรกซอนทางระบบหายใจ เปนตน 

 

รูปท่ี 4 แสดงการตดิเชื้อ P. knowlesi จํานวนมากในเลือด (แหลงท่ีมา: Balbir Singh, et al 
2004) 
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ตารางท่ี 2 ลักษณะของผูปวย knowlesi malaria จํานวน 160 คน (แหลงท่ีมา: Balbir Singh, et 
al 2004) 

อายุเฉล่ีย (ป) 35.0 (10-76) 
ผูใหญอายุมากวา 15 ป 91.5% 
ผูปวยชาย 67% 
ไขเมื่อรับตัวไวในโรงพยาบาล (ºC) 36-40.2 
Parasitemia (parasites/µl blood) 2641 (80-117,6000) 
ระยะเวลาที่มีอาการกอนมาโรงพยาบาล 4.5 (1-14) 
ไข หนาวสั่น สลับกับอาการเหงื่อออก 100% 
ปวดศีรษะ 31.9% 
ไอ 18.1% 
อาเจียน 16.0% 
คล่ืนไส 6.4% 
ทองเสีย 4.3% 

การรักษา 

ผูท่ีติดเช้ือ P. knowlesi รักษาไดผลดีดวยยา Chroloquine in base เนื่องจากการ
วินิจฉัยมักปนกับ malariae malaria ดังน้ันแพทยมักสั่งให  Primaquine ดวยเสมอ แตท้ังน้ี 
ขอมูลเรื่อง การ relapse จาก hypnotic stage ของเชื้อน้ียังมีไมพอ 

มืออาชีพตองทําอยางไร? 

1. เม่ือพบผูปวยท่ีติดเช้ือ P. malariae ใหสงสัยวาอาจเปน P. knowlesi ได 
2. เนื่องจากไมสามารถตรวจ PCR ได ดังน้ัน ใหแจงแพทยเพ่ือแพทยจะไดดูผูปวยบอยข้ึน 

คอยระวังไมใหเกิด severe parasitemia   
3. ตองตรวจเลือดผูปวยซ้ํา อยางนอยทุก 12 ชั่วโมง หากเปน P. malariae การแบงตัวกิน

เวลา 3 วัน ดงัน้ัน จํานวนเชื้อจะไมเพ่ิมมากนัก 
4. หากเปนเชื้อ P. knowlesi เช้ือจะแบงตัวทุก 24 ช่ัวโมง ดังน้ัน จํานวนเช้ือจะเพิ่มเร็วมาก 

ผูปวยอาจเปนอันตรายและอาจตายได ตองรีบแจงแพทยโดยดวน 
5. สงตัวอยางเลือดมายังศูนยท่ีตรวจดวย วิธ ี PCR ได (ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะ

เวชศาสตรเขตรอน) 
6. ไมตองตื่นตระหนก เพราะเชื้อน้ีติดจากลงิมาสูคนเทานั้น ยังไมติดจากคนสูคน ดงัน้ัน 

หากไมไดเขาปาไปในถิ่นท่ีอยูของลิงหางยาว และลิงหางหมูอยู ก็ไมนาจะติดเชื้อได 
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การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียในยุคปจจุบัน 

 
 

รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร 
ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว   คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย  

ในปจจุบันนี้ เราสามารถตรวจวินิจฉัย
เพ่ือหาเชื้อมาลาเรีย จากตัวอยางเลือดของ
ผูปวยท่ีสงมายังหองปฏิบัติการไดหลายวิธี
ดังตอไปน้ี 

 
1. การตรวจหาเชื้อโดยใชกลอง

จุลทรรศน (Microscopy) 
1.1 การยอมดวยสีฟลูออเรส

เซนต เชน acridine orange ซึ่งจะยอม
นิวเคลียสของเชื้อ สามารถแยกระยะของ
เช้ือได โดยการสังเกตุจากจํานวนนิวเคลียส
ท่ีติดสี อยางไรก็ตามเชื้อมาลาเรียทุกชนิด
สามารถติดสีนี้ได  จึงไมนิยมใชวิธีนี้ในการ
แยกชนิดของเชื้อ แตอาจจะมีประโยชนเม่ือ
ตองการทราบปริมาณของเชื้อมาลาเรีย ซึ่ง
มีบริษัทที่จําหนาย test kit ชนิดนี้ และตอง
ใชกลองจุลทรรศนฟลูออเรสเซนต ดวยถึง
จะมองเห็น 

1.2 Immunofluorescence 
microscopy วิธีนี้เปนการใช antibody ตอ
ระยะตางๆของเชื้อ หรือชนิดตางๆของเชื้อ
ติดสลากกับสารเรืองแสงแลวยอมลงบน
สไลดตัวอยางเลือดหลังจากนั้นนํามาสองดู
ดวยกลองฟลูออเรสเซนต  วิธีนี้มีความไว
สูง แตคาใชจายสูง อีกท้ังยังตองใชกลอง
ฟลูออเรสเซนต  จึงเหมาะสมในการทํางาน
วิจัยมากกวาการบริการในโรงพยาบาล  

1.3 ก า ร ย อ ม สี  (Stained 
smears) เชน  Giemsa  และ  Wright's 
stain  ซึ่งสามารถจําแนกระยะ ชนิดของเชื้อ
ไดโดยใช เวลาสั้นและคาใชจายต่ํ า แต
ผูตรวจตองมีความสามารถดีมากพอที่จะ
จําแนกชนิดไดซึ่งตองอาศัยประสบการณ 
และความชํา-นาญอยางมาก ซึ่งอาจทําได
ท้ัง thick และ thin smear 
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รูปท่ี 1. รูปรางลักษณะของเชื้อมาลาเรียชนิดฟลซิปารัม่ใน thin smear 
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รูปท่ี 2. รูปรางลักษณะของเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกส ใน thin smear 
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รูปท่ี 3. รูปรางลักษณะของเชื้อมาลาเรียชนิดมาลาเรียอี ใน thin smear 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 4. รูปรางลักษณะของเชื้อมาลาเรียชนิดโอวาเล ใน thin smear 
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รูปท่ี 4. รูปรางลักษณะของเชื้อมาลาเรียชนิดโอวาเล ใน thin smear 
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2. การตรวจดวยวิธีทางภูมิคุมกันวิทยา (Immunoassays) 
 

เปนการวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียโดย
อาศัยการตรวจหาแอนติเจน หรือเอนไซมท่ี
จําเพาะตอเช้ือมาลาเรียเทานั้น 

 2.1. การตรวจหาแอนติเจน ซ่ึง 
ไดแก histidine rich protein-2 (HRP-2)  
ซึ่งพบไดในเช้ือมาลาเรีย P. falciparum (รูป
ท่ี 5) 

 2.2. การตรวจหาเอนไซม ท่ีมี 
ความจําเพาะ คือ lactate dehydroge-nase 

(pLDH)     โดยมีการตรวจหา   ezymatic 
activity หรือ immunoassay (รูปท่ี 6) 

ซึ่งสองวิธีดังกลาวนี้ไดจําหนายใน
รูปของ test kit จากบริษัทตางๆ ใชงาย 
พกพาได  ไมตองอาศัยความชํานาญหรือ
เชี่ยวชาญมากนัก เหมาะกับงานที่ออกภาค-
สนาม    หรือในพ้ืนท่ีท่ีหางไกลไมสามารถ
ใชกลองจุลทรรศนได เนื่องจากขอจํากัด
ของวิธีทําใหการตรวจวินิจฉัยสามารถทําได
เ ฉ พ า ะ เ ชื้ อ บ า ง ช นิ ด เ ท า นั้ น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 5.  Amrad ICT Pf   immunochromatographic test สําหรับการตรวจ  
           หา P. falciparum HRP-2. 
 
 

  รูปท่ี 6. OptiMAL test สําหรับการตรวจหา 
pLDH ของเชื้อมาลาเรีย 
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3.    การตรวจดวยวิธีทางอณูชีววิทยา (Molecular biology method) 
เปนการตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อ

มาลาเรีย ท่ีมีปริมาณเพียงเล็กนอยใน
เลือดผูปวย โดยวิธีเพ่ิมปริมาณของดี
เอ็นเอของเช้ือมาลาเรีย จนกระท่ังตรวจ
พบไดชัดเจน ซึ่งเรียกปฏิกิริยานี้ 

วา Polymerase chain reaction (PCR) 
ซึ่งวิธีนี้สามารถแยก species ของเช้ือ
ไดดวยวาเปนชนิดใด วิธีนี้นับวาเปนวิธี
ท่ีมีความไวและจําเพาะสูง 
 
 

 
 
 

Lane 1:  P. vivax (120 bp) 
Lane 2:  P. malariae (144 bp) 
Lane 3:  P. falciparum (205bp) 
Lane 4:  P. ovale ( 800 bp) 

 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 7.  การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียท้ัง 4 ชนิดท่ีพบไดในคนโดยวธิี PCR 
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เม่ือไมนานมานี้ไดมีการพัฒนาวิธี-

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย โดยวิธีเพ่ิม
ปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อโดยวิธี PCR แต
การวิเคราะหผลผลิตนั้นไมจําเปนตองใชวิธี 
run gel electro-phoresis เพ่ือดูแถบดีเอ็น
เอท่ีได แตใชวิธีตรวจวิเคราะหโดยใชวิธีวัด
สารเรืองแสงแทน ซึ่งเรียกวิธีตรวจแบบนี้ 
วา TaqMan assay โดยมีหลักการคือ ตอง
ทําการออกแบบสรางprobe ซึ่งไดแก 
oligonucleotides ซึ่งเปนสวนหนึ่งของดีเอ็น
เอเปาหมายที่ตองการสราง ซึ่งจะตองถูกติด
สลากดวยสารเรืองแสงสองชนิดท่ีปลายแต
ละขางของ probe สารตัวหนึ่งจะทําหนาท่ี

เปน quencher ของ fluorescent group 
ของสารเรืองแสงอีกตัวหน่ึง   โดยเมื่อ
ป ฏิ กิ ริ ย า ดํ า เ นิ น ไ ป แ ล ะ มี ก า ร เ ติ ม 
nucleotides จาก primer ท้ังสองขางจน
มาถึง probe 5’-3’ exonuclease activity 
ของเอนไซม DNA polymerase จะทําการ
ยอยสลาย probe นี้ไปเร่ือยๆ ทําใหสาร
เรืองแสงท้ังสองชนิด จะเปนอิสระทําให
ความสามารถในการ quenching ของสาร
หน่ึงหมดไป  ทําใหเกิดการเรืองแสงของ
สารเกิดขึ้นได และนําไปตรวจหาคาของดี
เอ็นเอที่เกิดข้ึนได 

 

รูปท่ี 8.  หลักการของ TaqMan assay 
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รูทันโรคมาลาเรีย 

 
 

ศาสตราจารยนายแพทยศรชัย หลูอารียสุวรรณ 

ภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาตราจารยแพทยหญิงศรีวิชา ครุฑสตูร 

ภาควิชาสุขวทิยาเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 มาลาเรียเปนโรคเกิดจากสัตวเซลล
เดียว Class Sporozoa, Genus Plasmodium 
เขาใจวาเปนโรคที่มีมานานแลวตั้งแตมีมนุษย 
จากบันทึกเกาแกท่ีสุดเขียนโดยชาวอียิปต
โบราณตั้งแต 1600 ปกอนคริสตกาล(1) กลาว
วา มีโรคไขหนาวส่ันและสามารถปองกันได
โดยใชน้ํามันจากตนไม Balanites ทาตัว เม่ือ 
400 ปกอนคริสตกาล Hippocrates(2) บรรยาย
ลักษณะทางคลินิกของคนที่มีไข หนาวสั่นเปน
ระยะ เหง่ือออก มามโต บางคนมีไขทุกวันและ
มีอาการรุนแรงจนเสียชีวิต ในปจจุบันนี้เขาใจ
วาเกิดจากเช้ือชนิดฟลซิปารัมมาลาเรีย บาง
คนเปนไขวันเวนสองวันซึ่งปจจุบันเขาใจวา
เปนเชื้อมาลาเรียชนิดมาลาเรียอีซึ่งมีอันตราย
นอยท่ีสุด ชาวโรมันเขียนบันทึกไววาคนท่ี
อาศัยในปาจะเปนไขบอย ในคริสศตวรรษ
ตนๆ  Ce l sus  อธิบาย ลักษณะไข ท่ี เป น
มาลาเรียชนิดไวแวกซและชนิดมาลาเรียอีได
อยางถูกตอง ใน ค.ศ. 800 - 
ค.ศ. 1300 ชาวจีนโบราณและชาวอาหรับได
บันทึกลักษณะไขจับสั่นไวเชนเดียวกัน สวนท่ี
ทวีปอเมริกานั้นยังมีขอถกเถียงกัน 
วาไมมีโรคมาลาเรียกอนท่ี Columbus จะ
คนพบทวีปน้ี โรคมาลาเรียแพรกระจายไปใน 

ทวีปอเมริกาเน่ืองจากการรุกรานของชาว
สเปน โปรตุเกส และการนําทาสชาวอัฟริกา
เขามาดวย แตมีหลักฐานยืนยันวาคนปาท่ี
อาศัยอ ยู ใน ลุ มแมน้ํ าอ เมซอนก็ เปนโรค
มาลาเรียชนิดไวแวกซและมาลาเรียอีเชนกัน 
ทําใหคิดวานาจะมีมาลาเรียในทวีปนี้มากอน
แลว(3,4,5) 
 
การกระจายทางภูมิศาสตร 
 มาลาเรียมีขอบเขตการแพรกระจาย
อยางกวางขวาง ระหวางเสนรุงท่ี 64o เหนือ 
ถึงเสนรุงท่ี 32o ใต และครอบคลุมพื้นท่ีซึ่งอยู
ต่ํ ากว าระดับ นํ้าทะเลถึ ง  400 เมตร  เชน 
บริเวณ Dead Sea จนถึงพ้ืนท่ีท่ีอยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 2,600 เมตร เชน                                 
ประเทศเคนยา ปจจุบันมีประชากรกวา 100 
ประเทศที่ตั้งอยูในบริเวณดังกลาวมีโอกาสติด
เช้ือมาลาเรียได  

ในป พ.ศ. 2544 มีประชากรปวยดวย
โรคมาลาเรียถึง 300 ลานคน และเสียชีวิตกวา 
1 ลานคน โดยเฉพาะเด็กในแถบอัฟริกาจะ
เสียชีวิตจากมาลาเรียปละไมนอยกวา 700,000 
คน(6) 
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การกระจายของมาลาเรีย 
 มาลาเรียชนิดฟลซิปารัมมาลาเรียและ
ไวแวกซพบไดบอยท่ีสุด โดยเฉพาะชนิดฟลซิ
ปารัมพบไดมากที่สุดในอัฟริกา ไฮติ ปาปว
นิวกินี และบางสวนของเอเชีย สวนไวแวกซ
มาลาเรียพบบอยในแถบลาตินอเมริกา ตุรกี 
จีน และอินเดียตอนกลาง และไมพบไวแวกซ
มาลาเรียในทองท่ีบางแหงของอัฟริกาตะวันตก
เลย  เ น่ืองจากประชากรมีหมู เ ลือด  Duffy 
Negative สวนมาลาเรียชนิดโอวาเลจะพบ
กระจัดกระจายเปนสวนใหญท่ีอัฟริกา 
 
ระบาดวิทยาในประเทศไทย 
 มาลาเรียยังเปนปญหาสําคัญทาง
สาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งได มีการ
ดําเนินงานควบคุมโรคนี้จนประสบความสําเร็จ
ใ น ร ะ ดั บ ห น่ึ ง  ใ น ป จ จุ บั น โ ร ค นี้ ไ ด ล ด
ความสําคัญลงมากเม่ือเปรียบเทียบกับอดีต 
เนื่องจากมีผูปวยและเสียชีวิตจากโรคนี้นอยลง
กวาเดิมมาก ในปจจุบัน 
จะพบผูปวยมาลาเรียมากบริ เวณจังหวัด
ชายแดนและทางภาคใตของประเทศไทย
โดยเฉพาะระหวางชายแดนไทยกับพมาและ
ชายแดนไทยกับกัมพูชา เนื่องจากมีการอพยพ
ผู ล้ีภัยและบุคคลพลัดถิ่น  ตลอดจนมีการ
ลักลอบการใชแรงงานตางชาติ มีผลทําให
ผูปวยมาลาเรียมีสูงข้ึนและไมทราบจํานวน
ผูปวยท่ีแทจริง  

สําหรับจังหวัดที่พบผูปวยมาลาเรีย
มากท่ีสุดในประเทศไทย 10 จังหวัด ไดแก 
ตาก แมฮองสอน กาญจนบุรี จันทบุรี สระแกว 
เชียงใหม ตราด ประจวบคิรีขันธ สุราษฎรธานี 
และราชบุรี(7) 
 ในป พ.ศ. 2544 มีผูปวยดวยโรคนี้ 
67,749 ราย และเสียชีวิตท้ังหมด 625 ราย  

โดยการกระจายของผูปวยมักเปนไปตาม
ฤดูกาล มักพบผูปวยมากในฤดูฝน ระหวาง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกป 
นอกเหนือจากฤดูฝน ยังสามารถพบผูปวยได
มากอีกคร้ังระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
ธนัวาคม  ท้ังน้ีเนื่องจากอิทธิพลของฤดู
ฝนในคาบสมุทรทางใต และจังหวัดทางภาค
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งแตกตางจากภาคเหนือ 
และภาคกลางของประเทศ รวมท้ังเปนผลมา
จากยุงพาหะนําโรคซึ่งมีหลายชนิดและมีความ
ชุกชุมในฤดูกาลแตกตางกันออกไป(8) 
 
 
สาเหตุของโรค 
 โ ร ค ม า ล า เ รี ย เ กิ ด จ า ก เ ชื้ อ 
Plasmodium นําโดยการกัดของยุงกนปลอง
ตัวเมีย เช้ือในระยะติดตอคือ สปอโรซอยท 
(sporozoite) จะเขาสูตับ เจริญและแบงตัวใน
เซลลของตับ หลังจากนั้นเชื้อจะออกจากตับ
เขาไปเจริญในเม็ดเลือดแดง เม่ือเม็ดเลือดแดง
แตกจะทําใหผูปวยเกิดอาการไข หนาวสั่น 
และอาการแสดงตาง ๆ ของมาลาเรียเกิดข้ึน  

ระยะเวลาตั้ งแต ยุง กัดจนผูปวยมี
อาการของมาลาเรีย คือ ระยะฟกตัวซึ่งปกติ
แลวจะใชเวลาประมาณ 2 อาทิตย หลังจากท่ี
ผูปวยมีอาการของมาลาเรียนานประมาณ 2 
อาทิตย เช้ือมาลาเรียท่ีอยูในกระแสเลือดจะ
เปล่ียนเปนระยะมีเพศ (มีท้ังเพศผูและเพศ
เมีย) รอให ยุงกนปลองตัวเมียมากัด เชื้อ
มาลาเรียเพศผูและเพศเมียดังกลาวจะผสม
พันธุกันในกระเพาะอาหารของยุงแลวเจริญไป
เปน zygote เกาะอยูท่ีผนังช้ันในของกระเพาะ
อาหารของยุง zygote เจริญเปน oocyst ซึ่ง
ภายในจะมีเชื้อมาลาเรียระยะติดตอ (สปอโร
ซอยท) แลวเคล่ือนมาอยูในตอมนํ้าลายยุงรอ
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เขาสูรางกายของคนตอไป ระยะเวลาที่เช้ือ
มาลาเรียเจริญในยุงจนถึงระยะติดตอ ใชเวลา
ประมาณ 2 อาทิตย(9)  
 เชื้อมาลาเรียท่ีทําใหเกิดโรคในคนมี 4 
ชนิดคือ ฟลซิปารัม ไวแวกซ มาลาเรียอี และ
โอวา เล  แต ละชนิด มีความสํ าคัญและ มี
ความจําเพาะ ดังน้ี คือฟลซิปารัม จะกอใหเกิด
อาการรุนแรง อาจถึงแกชีวิตไดเนื่องจากเกิด
โรคแทรกซอน เชน มาลาเรียข้ึนสมอง ปอด
บวมน้ํา ไตวาย ซีด ตับเสื่อมสมรรถภาพ เปน
ตน  

เช้ือฟลซิปารัมนี้ยังมีความสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ ดื้อตอยาฆาเชื้อมาลาเรีย ทํา
ใหการรักษาโรคมาลาเรียชนิดนี้มีปญหา รักษา
แลวโรคไมหายขาด (recrudescence) สําหรับ
ม าล า เ รี ย ชนิ ด ไ ว แ วกซ  และ โ อ ว า เ ล มี
ค ว า ม สํ า คั ญ คื อ  เ ช้ื อ ท้ั ง  2  ช นิ ด นี้ มี
ค ว ามสามา รถที่ จ ะ พักอ ยู ใ นตั บได เ ป น
เวลานาน (มีระยะ hypnozoite) และจะออกสู
กระแสเลือดไดภายหลัง ทําใหเกิดการกลับ
เปนซ้ํา (relapse)(9) นอกจากนี้แลวในประเทศ
ไทย hypnozoite ของมาลาเรียชนิดไวแวกซ
ยังดื้อตอยา primaquine ทําใหการใหยา 
primaquine ในขนาดปกติไมหายขาด (radical 
cure) กลับเปนซ้ําบอยๆ ทําใหอาจตองเพ่ิม
ขนาดของ  p r imaqu ine ใหสู ง ข้ึน ( 1 0 -1 4 ) 
มาลาเรียชนิดมาลาเรียอีในประเทศไทยพบ
นอยเพียงรอยละ 0.5 เทานั้น สวนมาลาเรีย
ชนิดโอวาเลมักจะพบในบางทองท่ีในแถบอัฟ
ริกา ในประเทศไทยพบไดนอย เช้ือมาลาเรียท่ี
พบบอยในประเทศไทยคือฟลซิปารัมและ
ไวแวกซมาลาเรียพบในอัตรารอยละ 50:50(7) 
 
 
 

ยุงพาหะนําโรคมาลาเรีย 
 ยุงกนปลองตัวเมียเทานั้นท่ีสามารถ
แพรเช้ือมาลาเรียสูคนได  ในประเทศไทยมียุง
อยูประมาณ  410 ชนิด  เปนยุงกนปลอง
ประมาณ 72 ชนิด(15) ยุงพาหะท่ีสําคัญ ไดแก 

1. Anopheles dirus สําคัญอันดับ
แรกของประเทศไทย พบไดบริเวณเทือกเขา 
ปาดงดิบ หรือในภูมิประเทศที่มีสภาพคลายปา 
เชน สวนยาง สวนทุเรียน เปนตน มีแหลง
เพาะพันธุ ตามแหลงนํ้าขังใตรมเงา หรือตาม
น้ํ า ขังในรอยเทาสัตว  ตามบอ ท่ีคนขุดไว 
ลักษณะนํ้าคอนขางใสและมีใบไมแชปนทับถม
อยู 

2. Anopheles min imus  สําคัญ
เชนเดียวกับยุงชนิดแรก  พบไดมากตาม
บริเวณชายปาเชิงเขา ตลอดจนที่ราบที่มีแหลง
น้ําลําธารไหลผาน มีแหลงเพาะพันธุ ตามลํา
ธารน้ําใสไหลริน มีแสงแดดสองถึง อาจพบ
ตามบริเวณ แหลงน้ําพุ น้ําซับ น้ําซึมท่ีใส
สะอาด และมีหญาข้ึนปกคลุมตามขอบลําธาร
หรือบอนํ้านั้น  

3. Anopheles maculatus กระจาย
อยู ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย แตนําเชื้อ
เฉพาะในทองท่ีภาคใตของประเทศไทยติดเขต
ประเทศมาเลเซีย อยูในบริเวณปาโปรง ตาม
เชิงเขาปาสวนยาง มีแหลงเพาะพันธุ บอน้ําพุ 
น้ําซึม น้ําซึมบริเวณปาเชิงเขา นอกจากนี้ยัง
พบตามแองหิน น้ําขัง ตามลําธาร มีตนไมปก
คลุมริมฝงท่ีมีแดดสองถึง  

4. Anopheles sundaicus อยูใน
แถบชายทะเลโดยเฉพาะบริเวณฝงตะวันออก
และฝงตะวันตกของอาวไทยตลอดจนเกาะแกง 
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ตางๆ มีแหลงเพาะพันธุ ในแหลงนํ้ากรอย ใกล
ทะเล แสงแดดสองถึง และมีสาหรายลอยอยูใน
น้ํา  

5. Anopheles aconitus พบท่ัวไป
เกือบทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในที่ราบ 
ทุงนา บริเวณปา สวนผลไม เปนยุงท่ีไดรับ
รายงานตรวจพบเชื้อ ในท่ีราบภาคกลาง 
จังหวัดปทุมธานี มีแหลงเพาะพันธุ ตามน้ําขัง
ในนาขาว รองสวน หลุมบอท่ีมีน้ําขัง และตาม
ลําธารน้ําไหลสะอาดมีพืชน้ําข้ึนตามลําธาร 
 
อาการและอาการแสดง 

อาการและอาการแสดงของมาลาเรีย
ในระยะแรก จะไมมีอะไรที่เปนลักษณะพิเศษ
บงเฉพาะวาเปนมาลาเรีย โดยมากจะมีอาการ
คลายกับเปนไขหวัด คือ มีไขต่ําๆ ปวดศีรษะ 
ปวดตามตัวและกลามเนื้อ อาจมีอาการคลื่นไส 
เบ่ืออาหารได อาการนี้จะเปนเพียงระยะสั้น
เปนวัน หรือหลายวันได ข้ึนอยูกับภาวะภูมิ
ตานทานตอเชื้อมาลาเรียของผูปวย หรือ 
ผูปวยไดรับยาปองกันมาลาเรียมากอน หรือ
ไดรับยารักษามาลาเรียมาบางแลว 
 อาการของโรคมาลาเรียแบงออกเปน 
3 ระยะคือ 

1. ระยะสั่น ผูปวยจะมีอาการหนาว
สั่น ปากและตัวสั่น ซีด ผิวหนังแหงหยาบ
เหมือนหนังหาน ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 15-60 
นาที ระยะนี้จะตรงกับการแตกของเม็ดเลือด
แดงที่มีเช้ือมาลาเรีย 

2. ระยะมีไข ผูปวยจะมีไขสูงอาจมี
อาการคลื่นไสอาเจียนรวมดวย หนาแดง ซึ่งใช
เวลา 2-6 ช่ัวโมง 

3. ระยะเหงื่อออก ผูปวยจะมีเหง่ือ
ออกจนชุมท่ีนอน 

 ปจจุบันน้ีจะพบลักษณะท้ัง 3 ระยะได
นอยมาก ผูปวยจะมีไขสูงลอยตลอดเวลา 
โดยเฉพาะในผูปวยท่ีเปนมาลาเรียคร้ังแรก 
เ น่ืองจากในระยะแรกๆ  ของการติดเ ช้ือ
มาลาเรีย เช้ืออาจเจรญิถึงระยะแกไมพรอมกัน 
เนื่องจากไดรับเช้ือในเวลาตางกัน เม็ดเลือด
แดงแตกไมพรอมกัน การที่เช้ือมาลาเรียเจริญ
ในเม็ดเลือดแดงไมพรอมกันทําใหเกิดมีเชื้อ
หลายระยะ การแตกของเม็ดเลือดแดงไมพรอม
กัน ทําใหในระยะแรกที่เปนมาลาเรียจะมีไขสูง
ลอยตลอดวันได แตเมื่อผานไประยะหนึ่งแลว 
การแตกของเม็ดเลือดแดงพรอมกัน จะเห็น
ผูปวยมีการจับไขหนาวสั่นเปนเวลา แยกไดชัด
ตามชนิดของมาลาเรีย  
 การท่ีผูปวยมีไขหนาวสั่นเกิดจากสาร 
endogenous pyrogen (interleukin-1) ท่ีถูก
ปลอยสูกระแสเลือด(16) ลักษณะไขเชนนี้พบได
ในภาวะอื่นเชนกัน เชน ภายหลังไดรับการฉีด
วัคซีนปอง กันโรคไทฟอยด  หรือติด เ ช้ือ
แบคทีเรียแกรมลบ ไขอาจสูงมากกวา 40 °C 
ถาเปนเด็กอาจเกิดชักได ผูปวยบางรายจะมี
อาการอย างอื่ นร วมด วย  เชน  ปวดทอง 
ทองเสียได 
 ผูปวยท่ีเปนมาลาเรีย อาจแสดงอาการ
ไดตั้งแตนอยจนถึงรุนแรงมาก(17-19) บางคนไม
มีอาการอะไรเลยท้ัง ๆ ท่ีมีเชื้อในกระแสเลือด 
ภ า ว ะ เ ช น นี้ เ รี ย ก ว า  a s y m p t o m a t i c 
parasitemia อาการและความรุนแรงของ
มาลาเรียข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนหลายอยางดวย 
เชน อายุ เพศ หรือสถานภาพการตั้งครรภของ
ผูปวย ระดับภูมิตานทานตอมาลาเรีย สภาพ
ความสมบูรณของรางกาย ถิ่นฐานที่อยูของ
ผูปวย ชนิดของเชื้อมาลาเรีย จํานวนเช้ือท่ีมีอยู
ในกระแสเลือด เปนตน เด็กที่เปนมาลาเรียจะ
เกิดชักไดบอย แตภาวะไตวายพบนอยกวา
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ผูใหญ หญิงมีครรภเมื่อเกิดเปนมาลาเรียจะมี
ความรุนแรงมากและมีอัตราตายสูงกวาผูไมมี
ครรภ คนที่เปนมาลาเรียในอัฟริกามักมีอาการ
ผิดปกติเก่ียวกับทางเดินอาหาร เชน ปวดทอง
และทองเสียไดบอยกวาผูปวยจากภูมิภาคอื่น  
 ภายหลังท่ีเปนมาลาเรียไดระยะหนึ่ง
จะตรวจพบวาผูปวยซีด บางคนพบวาตัว
เหลือง ตาเหลืองซ่ึงอาจวินิจฉัยผิดวาเปนไวรัส
ตับอักเสบ โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีภาวะพรอง
เอ็นไซม G6PD รวมดวย คลําพบตับและมาม
โตได    และบาง 
รายกดเจ็บรวมดวยเนื่องจากมีการยืดขยาย
ของ capsule ของอวัยวะเหลานั้น  

ถาเม็ดเลือดแดงแตกมาก ๆ จะพบวา
ผูปวยมีปสสาวะดํา แตมีขอท่ีนาสังเกตอยาง
หนึ่งคือ จะไมพบมีผ่ืนหรือตอมน้ําเหลืองโตเลย
ในผูปวยท่ีเปนมาลาเรีย ผูปวยมาลาเรียข้ึน
สมองท่ีเปนผูใหญเม่ือรักษาหายแลวสวนใหญ
จะหายเปนปกติ แตก็มีบางรายที่ยังมีอาการ
ของสมองบางอยาง  เชน  post cerebral 
psychosis(20) หรือ cellebellar signs(21) 
ภายหลังจากฟนจากมาลาเรียข้ึนสมองได 
 
การดําเนินโรค  
ฟลซิปารัมมาลาเรีย 
 ในบรรดามาลาเรียท้ัง 4 ชนิดในคน 
ฟลซิปารัมมาลาเรียเปนชนิดท่ีรุนแรงและเปน
อันตรายมากที่สุด ดังน้ันจึงมีชื่อวา “malignant 
malaria” หากคนไดรับเช้ือนี้เขาไปและไมได
รับการรั กษาจะมีอาการรุนแรง เ กิด เปน
มาลาเรียข้ึนสมองได โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
ผูปวยท่ีไมมีภูมิตานทานตอมาลาเรีย ผูปวย
มาลาเรียข้ึนสมองโดยมากมีการชักนํามากอน
ภาวะไมรูสึกตัว ผูปวยเหลานี้ถาไดรับการ
รักษาและหายจากโรคแลวมักจะหายเปนปกติ 

โดยไมมีอาการอื่นหลงเหลือเลย ผูปวยฟลซิ
ปารัมมาลาเรียจะมีภาวะแทรกซอนตาง ๆ ได
บอย เชน ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา(22) และภาวะ
ความเปนกรดเกิน (metabolic acidosis)(23) 
และเสียชีวิตจากปอดบวมนํ้าหรือไตวายได 
 ผูปวยฟลซิปารัมมาลาเรียในระยะแรก
ของโรคจะมีอาการไข  ปวดเมื่อยตามตัว 
คล่ืนไสหรืออาเจียน ปวดทองหรือทองเดินได
ซึ่งไมเปนลักษณะจําเพาะของมาลาเรีย จะพบ
อาการเหลานี้ในโรคอื่นไดเชนกัน บางคนอาจมี
ไอหรือลักษณะคลายไขหวัดไดใน 4-5 วันแรก
ของโรค ไขจะสูงลอยตลอดเวลาเนื่องจากการ
แตกของเม็ดเลือดแดงแตละชุดไมพรอมกัน แต
หลังจากเชื้อมาลาเรียเจริญอยูในระยะเดียวกัน
แลว เม็ดเลือดแดงจะแตกพรอมกันทุก 48 
ชั่วโมง จึงใหชื่อวา tertian malaria ผูปวยจะ
ซีดและเหลืองไดเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก 
ตับมามจะโต 
 
ไวแวกซมาลาเรีย 
 ผูปวยท่ีเปนไวแวกซมาลาเรียมักจะไม
เสียชีวิตจึงมีช่ือวา “benign tertain malaria” 
แตผูปวยจะเปนโรคซํ้าอีก (relapse) ซึ่งเกิด
จาก hypnozoite จากตับ แตผูปวยไวแวกซ
มาลาเรียอาจเสียชีวิตไดในกรณีท่ีเปนผูปวย
สูงอายุ เด็กขาดอาหาร เชน ในแถบอัฟริกา 
หรือเกิดมามแตกได (24) 
 อาการของผูปวยไวแวกซมาลาเรียจะ
มีลักษณะคลายกับฟลซิปารัมมาลาเรีย แตจะ
พบหนาวสั่นไดบอยกวา และขณะเกิดหนาวสั่น
ผูปวยจะมีอาการปวดศีรษะและปวดกลามเนื้อ
มาก ท่ี อัฟริกาจะพบการติดเชื้อไวรัสเปน 
herpes labialis ไดบอยแตแถบเอเซียพบได
นอย ไวแวกซมาลาเรียตางสายพันธุจะให
ความรุนแรงของโรคตางกัน เชน ชนิดที่พบใน
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ประเทศจีน P. vivax multinucleatum(25) มี
รายงานวาทําใหเกิดมาลาเรียข้ึนสมองได 
ผูปวยท่ีเปนไวแวกซมาลาเรียถาไมไดรับการ
รักษา อาการไขจะคอย ๆ ทุเลาและหายได แต
จะเปนซํ้าไดอีกภายใน 2 ป นานที่สุด 8 ป 
 เขาใจวาไวแวกซมาลาเรียท่ีอยูในเขต
รอนและเขตอบอุนเปนคนละสายพันธุ กัน 
ไวแวกซมาลาเรียท่ีอยูในเขตรอนจะเกิดอาการ
เปนมาลาเรียไดเร็วและพบวามีเชื้อกลับเปนซ้ํา 
( re lapse) ได ในเวลาอันสั้นหลังจากเปน
มาลาเรียแลวประมาณ 3-6 เดือนเทานั้น สวน
ไวแวกซชนิด ท่ีพบในประเทศกึ่ งเขตรอน 
(subtropics) จะมีอาการเปนมาลาเรียตองใช
เวลานานอาจถึง 9 เดือน และเปนซ้ําอีกก็ใช
เวลานานเชนกัน เชน ไวแวกซมาลาเรียท่ีอยู
ในรัสเซีย สายพันธุ  P. vivax hibernans จะ
เปนมาลาเรียภายหลังท่ีไดรับเช้ือ 8-9 เดือนไป
แลว ความแตกตางนี้อาจเกิดจาก sporozoite 
ท่ีตางกันหรือเกิดจากความ 
 
แตกตางของอุณหภูมิ ในปจจุบันนี้ยังไมทราบ
สาเหตุวาอะไรที่กระตุน hypnozoite ทําใหเกิด
เช้ือกลับเปนใหมอีกครั้ง 
 
โอวาเลมาลาเรีย 
 อาการทางคลินิกของผูปวยท่ีเปนโอ
วาเลมาลาเรียจะมีลักษณะคลายกับไวแวกซ
มาลาเรีย แตผูปวยท่ีเปนโอวาเลมาลาเรียจะมี
อาการนอยกวา และมีเช้ือกลับเปนซ้ํานอยกวา
ไวแวกซมาลาเรีย ถาไมไดรับการรักษาอาการ
ไขจะทุเลาและหายไปได แตเปนซํ้าไดอีก
ภายใน 1 ป นานท่ีสุด 5 ป 
มาลารีอีมาลาเรีย 
 มาลารี อีมาลาเรียจะทําใหเกิดมีไข
หนาวสั่นวันเวน 3 วัน โดยมีไขวันท่ี 1 แลว

สบายอยู 3 วัน วันท่ี 4 จึงมีไขอีกจึงเรียกวา 
“quartan malaria” ผูปวยจะไมมีอาการรุนแรง 
และกวาจะเกิดอาการไขอาจใชเวลานานเปนป 
เช้ือมาลารีอีจะอยูในคนไดเปนเวลาหลายป 
เทาท่ีมีรายงานนานถึง 53 ป ซึ่งเปนปญหา
เกี่ยวกับการคัดเลือกผูบริจาคเลือด เนื่องจาก
เชื้ออยูในเม็ดเลือดไดนานโดยที่ผูบริจาคน้ันไม
มีอาการของมาลารีอีมาลาเรีย เช้ือชนิดนี้เปน
สาเหตุทําใหเกิด nephrotic syndrome ได
โดยเฉพาะในเด็กอัฟริกัน 
 
การติดเชื้อผสม (mixed infections) 
 การติดเชื้อมาลาเรีย 2 ชนิดพรอมกัน
พบไดนอย แตพอจะพบไดบางใน endemic 
area  โดยปกติแลวมักจะวินิจฉัยไมไดหรือ
วินิจฉัยผิด เนื่องจากจะเห็นมาลาเรียชนิดหนึ่ง
มี จํ านวนมากกว า  ทํ า ให วิ นิ จฉั ยว า เป น
มาลาเรียชนิดเดียวเทานั้น การติดเชื้อผสมท่ี
พบไดบอยท่ีสุดคือ ฟลซิปารัมมาลาเรียรวมกับ
ไวแวกซมาลาเรียซึ่งพบในแถบก่ึงเขตรอน 
และฟลซิปารัมกับมาลารีอี หรือฟลซิปารัมกับ
โอวาเลมาลาเรีย ซึ่งพบไดในประเทศอัฟริกา 
ในประเทศไทยรายงานจากการตรวจเลือด
ผูปวยท่ัวประเทศพบการติดเชื้อผสมของเชื้อ
ฟลซิปารัมกับไวแวกซมาลาเรีย ในระยะแรก
พบไดนอยเพียงอัตรารอยละ 0.5 เทานั้น แต
รายงานจากโรงพยาบาลที่มีการติดตามผูปวย
ฟลซิปารัมภายหลังการรักษานานถึง 2 เดือน 
จะพบวามีอัตราการเปนไวแวกซมาลาเรีย
เกิดข้ึนสูงถึงรอยละ 33(26) แสดงวาในระยะแรก
อัตราการไดรับเชื้อมาลาเรียผสม 2 ชนิดบอย
จริง แตอาจตรวจไมพบหรือตรวจแยกชนิดของ
มาลาเรียไดยาก ทําใหผูปวยไดรับการรักษา
มาลาเรียชนิดเดียวคือฟลซิปารัม แตภายหลัง
เปนมาลาเรียชนิดไวแวกซตามมาในอัตราท่ีสูง 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              51

อาการทางคลินิกของผูปวยท่ีไดรับการติดเชื้อ
ผสมข้ึนอยูกับชนิดของมาลาเรียดังท่ีไดกลาว
ไวขางตน 
 
มาลาเรียที่มีอาการรุนแรง 
 ผูปวยท่ีมีอาการรุนแรงมักเกิดจาก
มาลาเรียชนิดฟลซิปารัม(27) ลักษณะทางคลินิก
และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวย
มาลาเรียท่ีมีภาวะแทรกซอนหรือรุนแรงได
แสดงไวในตารางที่ 1 (28-29) สาเหตุท่ีทําให
เสียชีวิตสวนใหญเกิดจากภาวะแทรกซอน เชน 
ภาวะซีด ไขสูง มามแตก เปนตน 
 
มาลาเรียขึ้นสมอง 
 มาลาเรียข้ึนสมองจะตองประกอบดวย
ลักษณะ  3  ประการคือ  

1. ผูปวยตองไมรูสติ ถานับตามเกณฑ
ของการไมรูสติตองต่ํากวาเกรด 2 หรือถานับ
โดยเกณฑของ Glasgow แลวตองอยูในระดับ 
8 ลงมา (30-31) 

2. ต อ ง ต ร ว จพบ เ ช้ื อฟ ล ซิ ป า รั ม
มาลาเรียแบบไรเพศ (asexual form) ใน
กระแสเลือด 

3. ตองวินิจฉัยแยกโรคที่เปนสาเหตุ
ของการไมรูสติอยางอื่นออกใหหมด เชน ภาวะ
น้ําตาลต่ํา อุบัติเหตุทางสมอง ภาวะครรภเปน
พิษ หลอดเลือดในสมองอุดตันหรือการติดเชื้อ
ของสมองและไขสันหลัง 
 
ลักษณะทางคลินิก  
 ผูปวยท่ีเปนมาลาเรียข้ึนสมองโดยมาก
มีประวัติไขนํามากอน หลังจาก 
นั้นจะมีการเปล่ียนแปลงระดับความรูสึกตัว 
เชน เพอ คล่ัง หรือนอนน่ิงไมพูด ปลุกไมตื่น 
ปสสาวะราด ประมาณรอยละ 50 ของผูปวยจะ

ประวัติชักนํามากอนท่ีผูปวยจะหมดสติ การชัก
จะเปนการชักทั้งตัว บางครั้งพบหลังแอน 
ลักษณะการชักคลายกับ grand mal epilepsy 
มีนอยรายท่ีมีการกระตุกเพียงสวนหนึ่งสวนใด
ของรางกาย ในขณะชักผูปวยมักจะมีอาเจียน
รวมดวย ซึ่งมีความสําคัญมากเนื่องจากเปน
สาเหตุของการเกิด aspiration pneumonia 
 ผูปวยบางรายมาโรงพยาบาลดวย
อาการช็อคตรวจรางกายไมมีไข ผิวหนังแหง 
ตัวเย็น ซึ่งในสมัยกอนมักจะเรียกวา  “algid 
malaria” แตปจจุบันพบวาอาการดังกลาวเกิด
จากภาวะแทรกซอนจากการติดเชื้อกรัมลบใน
กระแสเลือด ดังน้ันตองเพาะเช้ือจากเลือดทุก
รายที่พบภาวะนี้ ผูปวยบางรายจะมีการหายใจ
หอบลึก หรือหายใจเปนพัก ๆ ลักษณะแบบ 
Cheyne-Stokes breathing ตองวินิจฉัยแยก
จากภาวะตาง ๆ เชน metabolic acidosis 
ภาวะปอดบวมน้ํ า  ปอดชื้ น  หรื อภาว ะ 
hypoglycemia ออกใหไดเนื่องจากการรักษา
แตกตางกัน 
 การตรวจรางกายพบวา มักมีไขสูงกวา 
39°C ผูปวยสวนใหญจะไมมีอาการหนาวสั่น 
แตถาตรวจวัดอุณหภูมิทางทวารหนักจะพบวา
มีไขสูงบางคร้ังถึง 40°C การวัดอุณหภูมิทาง
ทวารหนักจะบอกสภาวะไขท่ีแทจริงของผูปวย
ไดดีกวาการวัดอุณหภูมิทางปากหรือทางรักแร 
เ น่ื อ ง จ า ก ผู ป ว ย มั ก เ กิ ด  p e r i p h e r a l 
vasoconstriction คลําชีพจรจะแรกและวัด
ความดันโลหิตจะพบ pulse pressure กวาง 
เนื่องจากการไหลเวียนเลือดของผูปวยเปน
แบบ high cardiac output แตมี systemic 
vascular resistance ต่ํา 
 ผูปวยประมาณ 50% จะมีตับและมาม
โต 1-2 ซม. ต่ํากวาระดับชายโครง ถากดหนา
ทองผูปวยจะแสดงอาการเจ็บใหเห็นโดยการ
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เคล่ือนไหวมือหรือขา ผูปวยท่ีเปนมาลาเรียข้ึน
สมองมักจะไมพบมามโตมาก 
 ผูปวยประมาณ 30% จะมีอาการซีด
และเหลือง 
 อาการทองเสียพบไมบอย เลือดออก
ตามตัวในปจจุบันนี้พบไดนอยลง พบเพียง 9% 
เทาน้ัน ซึ่งตางจากสมัยกอน อาจเนื่องมาจาก
ผูป วยเข ามารับการรักษาเร็ว ข้ึน  และใน
ปจจุบันการใชยา corticosteriod และ heparin 
ลดนอยลง 
 การตรวจรางกายทางระบบประสาท 
จะพบผูปวยมีอาการคอแข็งหรือหลังแข็งได
เล็กนอยแบบ mild meningeal irr i tat ion 
(meningism) แตไมพบลักษณะ board like 
rigidity ตรวจน้ําไขสันหลังจะพบความดันปกติ 
ลักษณะน้ําไขสันหลังปกติ ไมมีเซลลหรือถามี
เซลลจะเปน lymphocyte ไมเกิน 5 ตัวตอ 1 
ลบ.มม.(32) ตรวจ cranial nerves พบวาจะปกติ 
ยกเวนมีความผิดปกติของตาไดประมาณ 15% 
ของผูปวยโดยจะพบมีอาการตาเข บางรายจะ
ตรวจพบ nystagmus แสดงวามีความผิดปกติ
ของสมองสวนกลาง เม่ือดู eye ground จะพบ 
retinal haemorrhage แบบ  Roth’s spot หรือ 
flame shape ไดประมาณ 18% ของผูปวย(33) 
การต รวจ  p u p i l l a r y ,  o c u l o c epa l i c , 
oculovestibular, และ corneal reflex จะปกติ 
แตจะพบ jaw jerk ไดถึง 30% ของผูปวย 
บางครั้งจะตรวจพบ primitive reflex ไดเชน 
pout reflex และ finger reflex ซึ่งพบไดราว 
5% ของผูปวย ตรวจพบ ankle clonus ได 
กา รต ร วจ  m u s c l e  t o n e  จ ะ เป น แบบ 
hypotonus  หรือ hypertonus 
 ผูปวยบางรายปดปากแนนเปนผลทํา
ใหใส air way หรือใส endotracheal tube 
ลําบาก  ผูปวยบางรายมีแขนขาเปนแบบ 

spastic r igidity บางรายมี decerebrate 
r i g i d i t y  แต จะตรวจไมพบ  abdom ina l 
cremasteric reflex ซ่ึงมีความสําคัญมากใน
การแยกภาวะไมรูสติของมาลาเรียข้ึนสมอง
จากภาวะอื่น เชน conversion react ion 
อุบัติเหตุของศีรษะหรือพิษจากยาได plantar 
reflex จะพบเปนแบบ extensor response  
เปนสวนใหญ ขณะท่ีผูปวยอยูในโรงพยาบาล
ประมาณ 50% ของผูปวยจะเกิดชักข้ึนพบมาก
ในเด็ก การสะอึกจะพบไดราว 25%ของผูปวย 
 ผูปวยท่ีเปนมาลาเรียข้ึนสมองสวน
ใหญจะฟนใน 2-3 วันภายหลังจากใหการ
รักษา ผูปวยบางรายอาจฟนชาโดยเฉพาะใน
รายที่มีการติดเชื้อรุนแรงและมีภาวะแทรกซอน
รวมดวย หรือผูปวยสูงอายุ หากผูปวยฟนสติ
ข้ึนมาแลวกลับไมรูสติอีกครั้ง หรือผูปวยมีการ
เปล่ียนแปลงของระดับความรูสึก เชน จาก 
coma ระดับ 2 ไปเปนระดับ 3 หรือผูปวยมี
อาการชัก ตองนึกถึงการเกิดภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ํารวมดวย และจําเปนตองใหการรักษา
ทันที โดยปกติแลวผูปวยเม่ือฟนจะหายเปน
ปกติโดยไมมีภาวะแทรกซอนหลงเหลือเลย 
สติปญญาของผูปวยจะดีเหมือนเดิม (รูปท่ี 7 
และ 8)  มีเพียง 5% เทานั้นท่ีผูปวยมีอาการ
ผิดปกติหลงเหลือทางสมองใหเห็นเชน post 
malarial psychosis, post malarial tremor, 
cranial nerve คูท่ี 6 เสีย และสมองถูกทําลาย
อยางถาวรจาก hypoglycemia เด็กที่ เปน
มาลาเรียข้ึนสมองจะพบอาการชักและภาวะซีด
มากกวาผูใหญ แตมักจะไมพบภาวะแทรกซอน
ทางไต 
 
พยาธิสภาพ 
 จากการตรวจศพผู ท่ี เสียชีวิตจาก
มาลาเรียข้ึนสมองมักจะมีสมองบวม(34) หลอด
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เลือดท่ีไปเล้ียงสมองสวน gray matter จะมี
เม็ดเลือดแดงที่มีเชื้อมาลาเรียและ malaria 
pigment อุดแนนเต็มไปหมด ถาผาดูหนาตัด
ของสมองจะเห็นสมองมีสีเทาเนื้อสมองสวนท่ี
เปน white matter จะมีจุดเลือดออกเล็ก ๆ 
(petechial haemorrhage) เช้ือมาลาเรียท่ีอยู
ในเม็ดเลือดแดงจะเปนระยะตัวแก (schizont) 
อุดแนนในหลอดเลือดฝอย (capillary) ซ่ึงใน
ปจจุบันนี้เรียกภาวะ sequestration แตถาเปน
หลอดเลือดใหญ ข้ึนจะพบเม็ดเลือดติดกับ 
endo the l i um  ซึ่ ง ในป จ จุ บันเรี ยกภาวะ 
cytoadherence เม็ดเลือดที่อยูในสมองจะมี
เชื้อมาลาเรียอยูมากกวาอวัยวะอ่ืน ๆ เรียง
ตามลําดับคือ สมอง หัวใจ ปอด ไต ตับ หลอด
เลือดฝอยในสมองจะมีเม็ดเลือดแดงมี่มีเชื้อ
มาลาเรียอยูถึง 70%(35 )  เ ม่ือดูดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนจะเห็นสายใยย่ืนออกจาก
ผนังดานในของ endothelium ไปยึดเกาะติด
กับตุมหนา (knob) บนผิวของเม็ดเลือดท่ีมีเช้ือ
มาลาเรีย การยึดเกาะกันแนนระหวางเม็ดเลือด
แดงท่ีมีเชื้อมาลาเรียกับผนังดานในของหลอด
เลือดฝอยเรียกวา cytoadherance(36) และจะ
พบ fibrin อยูในหลอดเลือดได แตไมมากซึ่ง
เปนผลตามมาหลังจากการอุดตันของเม็ดเลือด
แดงท่ีมีเชื้อมาลาเรียมากอน (sequestration) 
เซลลสมองท่ีอยูรอบ ๆ หลอดเลือดจะมีการ
เปล่ียนแปลงและเกิด demyelination บางครั้ง
จะพบ Durck’s granulomata(37)  
พยาธิกําเนิด 
 ในปจจุบันยังไมทราบสาเหตุท่ีแทจริง
ท่ี ทํ า ให ผู ป วยมาลา เรี ย ข้ึนสมอง  ได มี ผู
พยายามหาคําอธิบายวามาลาเรียข้ึนสมองเกิด
จากอะไร โดยไดตั้งสมมุติฐานข้ึนหลายอยาง 
จากหลักฐาน ท่ีวิ จัย ท้ัง ในคนและสัตว ใน
หองทดลอง ขอมูลท่ีไดบางครั้งขัดแยงกันหรือ

แปลผลแตกตางกัน อันอาจเน่ืองมาจากสภาวะ
ของผูปวยท่ีแตกตางกัน การศึกษาผูปวยใน
ระยะแรก ๆ ของโรคอาจไดผลแตกตางไปจาก
การศึกษาผูปวยในระยะทายของโรคซึ่งมี
ภาวะแทรกซอนอ่ืนรวมดวย ไดแก สภาวะของ
ผูปวยกอนหรือหลังใหการรักษา สภาพภูมิ
ตานทานตอมาลาเรีย อายุ เพศ รวมทั้งการ
ตั้งครรภ สิ่งตาง ๆ เหลานี้อาจเปนตัวแปรท่ี
สําคัญ ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในสัตวทดลอง
อาจนํามาอธิบายสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในคน
ไมได เนื่องจากชนิดของเช้ือมาลาเรียของสัตว
แตกตางจากชนิดของเช้ือมาลาเรียของคน  
และลักษณะอาการของสัตวก็แตกตางไปจาก
คน สัตวท่ีนํามาทดลองไมวาจะเปนลิงหรือหนู
จะไมชักซึ่ งต างจากคน  และจํ านวนเ ช้ือ
มาลาเรียในกระแสเลือดในสัตวมีมากกวาในคน 
เนื่องจากไมเกิดภาวะ sequestration ในสมอง
ของสัตวเหลานี้เลย สัตวเหลานี้กอนตายพบวา
มีจํานวนเชื้อมาลาเรียในกระแสเลือดสูงมาก 
อาจถึง 50-90% และจะตายทันทีโดยไมมีการ
ชักนํามากอน ภาวะเหลืองก็ไมพบในสัตว
เ หล านี้ เ ช น กัน  ดั งนั้ น จึ ง เ ห็น ได ว า ก า ร
ศึกษาวิจัยเรื่องพยาธิกําเนิดของมาลาเรียจึงไม
รุดหนาไปเทาท่ีควร เนื่องจากไมมีสัตวชนิดใด
ในห อ งทดลอ ง ท่ี ใ ห ลั กษณะทา งคลิ นิ ก
เหมือนกับมาลาเรียข้ึนสมองในคน(38) 
 
สมมุติฐานการเกิดมาลาเรียขึ้นสมอง 
 จากหลักฐานที่เห็นเม็ดเลือดแดงที่มี
เช้ือมาลาเรียอุดแนนในหลอดเลือดฝอยใน
สมอง ทําใหมีผูสันนิษฐานวาเม็ดเลือดแดง
เหลานี้คงจะถูกยึดติดแนนกับผนังชั้นในของ
หลอดเลือด การศึกษาในหลอดทดลองพบวา 
เม็ดเลือดแดงที่มีเชื้อฟลซิปารัมมาลาเรียจะยึด
ติ ดกั บ  human  endo the l i a l  ce l l  และ 
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amelanotic melanoma cell(39) การยึดนี้ข้ึนอยู
กับ strain(40) ของเช้ือฟลซิปารัมและ knob(41) 
ท่ีอยูบนผิวเม็ดเลือดแดงดวย แตใชวาเม็ด
เ ลื อดแดงทุ กตั ว ท่ี มี  k nob  จะ ยึดติ ด ได 
ปรากฎการณยึดติดของเม็ดเลือดแดงนี้เรา
เรียกวา cytoadherence ตําแหนงท่ีเปน knob 
ประกอบดวยสาร histidine เปนสวนใหญ ซึ่ง
สาร histidine สรางจากเชื้อมาลาเรียแลวมา
เกาะที่ผิวของเม็ดเลือดแดง บนผิวของเม็ด
เลือดแดงตรงตําแหนงท่ีเปน knob นี้ ยังมี 
adhesin ซึ่งสรางจากเชื้อมาลาเรียเชนกันคลุม
อยู(42) adhesin จะมีขนาดโมเลกุล 250-300 k 
ทําใหเกิดการยึดติดของเม็ดเลือดแดงกับผนัง
ชั้นในของหลอดเลือดตรงตําแหนงท่ีเรียกวา 
endothelial ligand การยึดระหวาง adhesin 
กับ endothelial ligand มีลักษณะคลายกับการ
ทํางานของ thrombospondin(43) ท่ีเกิดจากโรค
อ่ืน  ถ า เ ม็ด เ ลือดแดงที่ มี เ ช้ื อฟ ลซิปารั ม
มาลาเรียไม มี  adhesin ไมว าจะมี  knob 
หรือไมจะไมเกิด cytoadherence เลย สารท่ี
ทําหนาท่ีคลายกับ endothelial ligand และ 
thrombospondin คือ glycoprotein ซึ่งมี
โมเลกุล 420 k จะพบในเกล็ดเลือดและผนัง
ชั้นในของหลอดเลือด จากการศึกษาโดยวิธี 
ex-vivo(44) (เอาลําไสของหนูออกมาทดลอง
โดยที่หนูยังมีชีวิตอยู) จะเห็นไดอยางชัดเจนวา
มีการยึดติดระหวางเม็ดเลือดแดงที่ มี เ ช้ือ
มาลาเรียกับผนังช้ันในของหลอดเลือดตรง
ตําแหนง knob การเกิด cytoadherance 
สามารถแสดงใหเห็นในสัตวทดลองที่ทําใหเปน
มาลาเรียดวย เชน ในลิงท่ีไดรับการฉีดเชื้อฟล
ซิปารัมมาลาเรีย พบวาการเกิดภาวะดังกลาว
จะเกิดเฉพาะกับเม็ดเลือดแดงท่ีมี knob และ
ภายในมีเชื้อมาลาเรียระยะตัวแกและไดรับ
อิทธิพลมาจากมามดวย ถาเราเอาเม็ดเลือด

เหลานั้นมาจากสัตวท่ีตัดมามออกกอนจะไม
เกิดภาวะดังกลาว (45) และภาวะนี้สามารถ
ปองกันและกลับคืนสูสภาพเดิมไดถาฉีดภูมิ
ตานทานเฉพาะตอสายพันธุมาลาเรียนั้น 
(st ra in -spec i f i c  an t ibody)  นํ าไปกอน 
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ นี้ ส า ม า ร ถ ท ด ล อ ง ใ น
หองปฏิบัติการไดเชนกัน โดยใชเม็ดเลือดแดง 
ท่ีมีเชื้อมาลาเรียกับ amelanotic melanoma 
cel l  นอกจากนี้  ant i -thrombospondin , 
monoclonal และ polyclonal antibody จะ
ปองกันการติดแนนของเม็ดเลือดของลิงท่ีมีเช้ือ
มาลาเรียกับ melanoma cell ได(46) 
 สารอ่ืนท่ีสามารถปองกันการติดแนนนี้
มี  monoc lona l  an t ibody ชนิด  OKM5 
น้ําเหลืองของคนที่มีภูมิตานทานตอมาลาเรีย
ส า ม า ร ถ ป อ ง กั น แ ล ะ ส ล า ย ภ า ว ะ 
cy toadherance ในหลอดทดลองได ( 4 7 ) 
น้ําเหลืองของผูท่ีมีภูมิตานทานตอมาลาเรีย
สามารถลดจํานวนเชื้อมาลาเรียในกระแสเลือด
ได Cohen และคณะในป  ค .ศ .  1961 ใช
น้ําเหลืองท่ีไดจากผูใหญชาวอัฟริกันท่ีเคยเปน
มาลาเรียมาหลายคร้ังหลายหนจนเกิดภูมิ
ตานทานตอมาลาเรีย (pooled hyperimmune 
immunoglobulin) มาใชรักษาผูปวยมาลาเรีย
และจํานวนเชื้อมาลาเรียก็หมดไปจากกระแส
เลือดดวย(48) 
 จากการที่ เ ม็ ด เ ลื อดแด งที่ มี เ ชื้ อ
มาลาเรียอุดแนนอยูในหลอดเลือดฝอยในสมอง 
ทําใหออกซิเจนไปเล้ียงเนื้อสมองไมพอ เซลล
สมองซึ่ งตองใชพลังงานอยางมากตองใช 
anaerobic pathway เพ่ือใหเกิดพลังงาน ผลท่ี
ไดตามมาคือการคั่งของ lactate เกิดภาวะ 
lactic acidosis ซึ่งจะพบ lactate สูงท้ังใน 
CSF และในเลือดของผูปวยท่ีมีภาวะมาลาเรีย
ข้ึนสมอง(49) 
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 จากการวัดจํานวนเลือดท่ีไปเ ล้ียง
สมอง (cerebra l  b lood f low)  ในผูปวย
มาลาเรียข้ึนสมอง พบวาต่ําเม่ือเปรียบเทียบ
กับการใชออกซิเจนของเซลลสมอง(50) แตคาท่ี
วัดไดในขณะที่ผูปวยไมรูสติไมแตกตางกับ
คาที่ วัดได ในขณะที่ ผู ป วยเ ร่ิมฟนสติ  ซึ่ ง
สามารถอธิบายโดยจํานวนเลือดทั้งหมดที่ไป
สมองอาจไมต่ําในขณะที่ผูปวยไมรูสติ ท้ังน้ีก็
เพราะในระยะนั้นมี high flow เนื่องจากใน
ขณะนั้นผูปวยมีไขสูงและซีดรวมดวย แตถา
พิจารณาเฉพาะสวนเล็ก ๆ บางสวนของสมอง
ก็อาจเปนไปไดท่ีสมองไดรับเลือดนอยกวา
ความเปนจริง ซึ่งปรากฏการณนี้เกิดข้ึนคลาย
กับในกรณี ท่ี เรียกวา  “ luxury per fus ion 
syndrome” แตอยางไรก็ตาม สมองสวนท่ี
ไดรับเลือดนอยเน่ืองจากการอุดกั้นของหลอด
เลือดนี้ จะตองไดรับออกซิเจนจากทางอื่นบาง 
หรือการอุดกั้นเกิดไมเต็มท่ีทําใหออกซิเจน
ผานไปไดบาง มิฉะนั้นผูปวยท่ีเปนมาลาเรียข้ึน
สมองเมื่ อ เวลาหายแล วจะตองมีอาการ
หลงเหลือทางประสาท (neurological deficit) 
ใหเห็นบาง 
 ปจจัยอ่ืนท่ีทําใหเกิดการไหลเวียน
เลือดไปสูสมองไมดีซึ่ งสงผลให เกิดภาวะ 
hypoxia นั้นมีไดหลายอยาง เชน 

1. เม็ดเลือดแดงที่มีเช้ือมาลาเรียจะมี
ความแข็ง (rigidity) และความหนืด (viscosity) 
เพิ่มข้ึน ถาเช้ือมาลาเรียแกมากเทาใดก็ย่ิงทํา
ใหเม็ดเลือดแดงมีความแข็งและหนืดสูงข้ึน ทํา
ใหไหลผานหลอดเลือดฝอยไดยาก(51-52) ไดมีผู
พยายามนํายาลดความหนืดเชน dextran มา
ใชรวมในการรักษามาลาเรียท่ีมีอาการรุนแรง 
แตผลท่ีไดไมดีอยางท่ีคิดไว เม็ดเลือดแดงที่
แข็งและหนืดนี้ อาจเปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหถูก
กํ า จั ด จ า ก ก ร ะ แ ส เ ลื อ ด ไ ด เ ร็ ว ข้ึ น โ ด ย 

reticuloendothelial system โดยเฉพาะมาม 
(53) แตไมคิดวาการที่เม็ดเลือดแดงแข็งและ
หนืดมากนี้จะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการ
อุดตันในหลอดเลือดในสมอง เนื่องจากถาเกิด
การอุดตันท่ีเกิดจากเม็ดเลือดแข็งและหนืดแลว 
ตรงตําแหนงท่ีเม็ดเลือดจะติดนาจะเปนหลอด
เ ลือดฝอย  ( c ap i l l a r y ) ( 5 4 )  เ น่ื อ งจากมี
เสนผาศูนยกลางแคบที่สุด หลังจากนั้นเลือดจะ
ไหลผานไมไดและจํานวนเม็ดเลือดท่ีมาติด
เพิ่มข้ึนควรจะมีจํานวนเชื้อมาลาเรียเทากับใน
กระแสเลือด  แตจากการศึกษาโดยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนพบวา เม็ดเลือดแดงที่มี
เช้ือมาลาเรียจะติดที่ venule เปนสวนใหญ 
และจํานวนเม็ดเลือดแดงที่มีเช้ือมาลาเรียก็มี
มากกวาในกระแสเลือดหลายเทา 

2. เม็ดเลือดท่ีมีเช้ือมาลาเรียมักจะเกิดการ
จับก ลุ ม เป นก อน  ( agg l u t i na t i on  and 
sludging)  จากการสังเกตของ Knisely ตั้งแต
ป ค.ศ. 1941 พบวาเม็ดเลือดแดงของผูปวยท่ี
เปนมาลาเรียมักจะจับกลุมกัน(55-56) เขาได
พิสูจนใหเห็นอยาง 
ชัดแจงโดยใชกลองถายภาพ การไหลเวียน
เลือดในหลอดเลือดท่ีเย่ือบุตาของผูปวยกับเย่ือ
บุผนังหนาทองในลิงท่ีเปนมาลาเรีย  เม็ดเลือด
แดงท่ีมีเ ช้ือมาลาเรียจะเกาะกลุมเปนกอน 
“sludge” ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเลือดไหลไม
สะดวก 
 ใ น ป จ จุ บั น มี ก า ร ก ล า ว ถึ ง ส า ร 
endogenous pyrogen ตาง ๆ เชน interleukin 
1 สามารถตรวจพบไดในผูปวยท่ีเปนฟลซิ
ปารัมมาลาเรียขณะมีไข(57-58) interleukin 1 ทํา
ให เ กิ ด ไข ได เ น่ื องจากไป เพิ่ มการสร า ง 
prostaglandin E2 นอกจากนี้ยังพบสารอ่ืนอีก
เชน interferon(59) และ monokine tumor 
necrosis factor (TNF)(60) หรือ cachectin 
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รวมดวย TNF ทําใหเกิดไขโดยไปกระตุน 
interleukin 1(61) และยังกระตุน neutrophil ให
เกาะติดแนนกับผนังหลอดเลือดโดยเฉพาะใน
ปอดซ่ึงเปนสมมุติฐานวากอใหเกิดภาวะปอด
บวมน้ําข้ึน นอกจากนี้เขาใจวา TNF กดการ
สรางเม็ดเลือดแดงในไขกระดูก และกระตุน 
procoagulant activity อีกดวย จะเห็นไดวา
สารตาง ๆ เหลานี้มีศักยภาพที่จะทําใหเกิด
เปนมาลาเรียรุนแรงได ท้ัง น้ัน  แต ยังไม มี
หลักฐานท่ีแนชัดเลยวาสารเหลานี้เปนสาเหตุ
ของมาลาเรียข้ึนสมอง 
การพยากรณโรค 
 ผูปวยท่ีเปนมาลาเรียข้ึนสมองมีอัตรา
ตายสูงตั้งแต 10-50% ข้ึนอยูกับสภาพของ
ผูปวย(27) ถานับผูปวยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สติ เ พียง เ ล็กนอย  เชน  ซึมหรือคลุมค ล่ัง 
สติสัมปชัญญะเลอะเลือน หรือ coma ระดับ 1 
อัตราตายจะนอยกวา 10% แตถานับผูปวยท่ี
เปนมาลาเรียข้ึนสมองที่ coma ตั้งแตระดับ 2 
ข้ึนไป อัตราการตายจะสูงถึง 20% และถา
ผูปวย coma ในระดับ 3 หรือ 4 อัตราตายจะ
สูงมากขึ้น ผูปวยท่ีเปนมาลาเรียข้ึนสมองที่มี
สภาวะอ่ืนรวมดวย เชน ขณะตั้งครรภในไตร
มาสท่ี 3 อัตราตายจะสูงมากถึง 50% 
 อัตราตายของมาลาเรียข้ึนสมองยัง
ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน 

1. จํานวนเชื้อท่ีอยูในกระแสเลือด ถาพบมี
จํานวนเชื้อมากกวา 100,000 ตัวตอลบ.มม. 
จะมีอัตราตายมากกวาคนที่มีเช้ือนอยกวาถึง 2 
เทา 

2. ระยะ เวลาที่ ผู ป วยหมดสติ ก อนมา
โรงพยาบาล ถาย่ิงนานอัตราตายจะสูงข้ึน 

3. ระดับ coma ของผูปวย อัตราตายจะสูง
ในผูปวยท่ี coma ในระดับ 2-4, APACHAE 
SCORE ต่ํา (62) 

4. มีภาวะแทรกซอนอยางอื่นรวมดวย เชน 
ตับหรือไตเสื่อมสมรรถภาพ มีภาวะนํ้าตาลต่ํา
หรือมีภาวะความเปนกรดเกิน 

5. ตรวจพบวามีการติดเชื้อ bacteria รวม
ดวย 

6. ตรวจพบ retinal haemorrhage(33)  
 จากการศึกษาผูปวยมาลาเรียข้ึนสมอง

จํานวน 177 รายในประเทศไทย พบวามีอัตรา
ตาย 20% สาเหตุการตาย 4 อันดับแรกคือ ไต
วาย ปอดบวมนํ้า ภาวะแทรกซอนจากติดเชื้อ 
bacteria และภาวะ metabolic acidosis ซึ่ง
มักจะเกิดรวมกันเสมอ(27) 
 ผูปวยมาลาเรียข้ึนสมอง 80% จะ
เสียชีวิตภายในเวลา 48 ช่ัวโมงแรกหลังรับไว
ในโรงพยาบาล ท่ีเหลือจะเสียชีวิตในระยะหลัง 
เนื่องจากเกิดภาวะแทรกซอน ลักษณะทาง
คลินิกและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
บางอยาง สามารถบงชีการพยากรณโรคไดดัง
ตารางท่ี 2 
 
มาลาเรียรวมกับภาวะปอดบวมน้ํา 
 การเกิดปอดบวมน้ํ า เปนภาวะท่ีมี
อันตรายมากท่ีสุดในผูปวยท่ีเปนมาลาเรีย 
ผูปวยท่ีเกิดภาวะนี้จะมีอัตราตายสูงมากถึง 
80% จากการศึกษาสาเหตุการตายของผูปวย
มาลาเรียข้ึนสมองในประเทศไทยพบวา ภาวะ
นี้เปนเหตุของการตายถึงหนึ่งในสาม (27) 
 
พยาธิสภาพ 
 ในป ค.ศ. 1946 Spitz (34) ไดตรวจศพ
ผูท่ีเสียชีวิตจากมาลาเรีย พบพยาธิสภาพปอด
บวมน้ํา ทุกรายลักษณะปอดท่ีเห็นจะบวมมี
น้ําหนักมาก สีคลํ้าถา 
ผาดูจะเห็นมีเลือดออก และมักพบน้ําในชอง
เย่ือหุมปอดดวย ตรวจลักษณะทางจุลทรรศน
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จะเห็นผนังก้ันถุงลมบวมและมีแผนบาง ๆ ใส 
ๆ ฉาบอยูท่ีเราเรียกวา hyaline membrane 
หลอดเลือดฝอยในปอดจะบวมและมีขนาดใหญ 
ภายในจะมีเม็ดเลือดขาวชนิด monocyte, 
neutrophil และ lymphocyte พรอมท้ังมี 
macrophage อุดอยูเปนจํานวนมาก(37) เปนท่ี
นาสังเกตวา จํานวนเม็ดเลือดแดงท่ีมี เ ช้ือ
มาลาเรียจะพบไดนอยกวาท่ีพบในเสนเลือด
ฝอยในสมองประมาณ 10 เทา 
 
สมมุติฐานการเกิดปอดบวมน้ําในมาลาเรีย 

1. จากการมีสารน้ํ ามากเกิน  ( f l u i d 
overload) ซึ่งเกิดจากไดรับสารน้ํามาก(63) หรือ
เกิดจากการมีภาวะ uremia รวมดวย การเกิด
ปอดบวมนํ้าโดยวิธีนี้อาจปองกันไดโดยใหสาร
น้ําเทาท่ีจําเปนแกผูปวย 

2. จากการทํางานของหัวใจซีกซ าย
ผิดปกติทําใหเลือดคั่งอยูในปอด เกิดภาวะน้ํา
ทวมปอดได หลักฐานที่อธิบายสาเหตุท่ีทําให
หั ว ใจ ทํางานผิดปกติ ได แก  การพบเชื้ อ
มาลาเรียในกลามเนื้อหัวใจและในหลอดเลือดท่ี
ไปเล้ียงหัวใจ จากการศึกษาในคนที่เสียชีวิต
จากมาลาเรียข้ึนสมองโดย Mac-Pherson พบ
อัตราการติดเชื้อของเม็ดเลือดแดงในหัวใจมี
มากเปนอันดับสองรองจากสมอง(35) ยาท่ี 
ใชรักษามาลาเรีย เชน quinine, quinidine อาจ
มีพิษตอหัวใจได ปจจัยหลายอยางเหลาน้ีอาจมี
สวนทําใหการทํางานของหัวใจซีกซายลมเหลว
เกิดน้ําทวมปอดในผูปวยท่ีเปนมาลาเรีย แตมี
ขอโตแยงหลายประการวาปอดบวมน้ําไมนาจะ
เกิดจากหัวใจลมเหลว เนื่องจากผลการตรวจ
คล่ืนไฟฟาหัวใจตลอด 24 ชั่วโมงในผูปวย
เหลานี้พบวาปกติ และการตรวจ pulmonary 
wadge pressure ในผูปวยสวนใหญจะพบวามี
คาต่ํา(64-67) 

3. จากความผิดปกติของปอดโดยตรง 
เนื่องจากเกิดการซึมของสารน้ําและโปรตีนเขา
สูชั้นระหวางถุงลมและภายในถุงลม จึงทําให
เห็นมีลักษณะเปนแบบ hyaline membrane 
ติดอยู(68) การเกิดในลักษณะเปนแบบนี้เกิดขึ้น
เองโดยที่ระดับสารนํ้าอยูในเกณฑปกติ จะเห็น
ไดจาก jugular vein ไมโปง ระดับ central 
venous pressure (CVP) ไมสูง วัดระดับ 
pulmonary wedge pressure อยูในเกณฑ
ป กติ เ ข า ใ จ ว า ส า เ ห ตุ ท่ี เ กิ ด ก า ร รั่ ว น้ั น
เนื่องมาจาก free oxygen radicles ไปทําลาย
ผนังดานในของหลอดเลือดฝอยในปอด ทําให
เกิดการซมึของสารน้ําและโปรตีน การเกิดปอด
บวมน้ําโดยวิธีนี้พบไดในลักษณะเดียวกันกับ
การเกิดภาวะที่เรียกวา “adult respiratory 
distress syndrome”(69) 
 
 
มาลาเรียรวมกับภาวะไตวาย 
 จากการศึกษาในประเทศไทยพบวา 
ผูปวยมาลาเรีย ข้ึนสมองที่ เสียชีวิต  28% 
เสียชีวิตจากภาวะไตวาย เม่ือแรกรับผูปวยเขา
สูโรงพยาบาล ถาพบคา creatinine สูงเกิน 3 
มก./ดล. ผูปวยจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกวา
ผูปวยท่ีมีคา creatinine ต่ํากวาถึง 5 เทา(27) 
 ประมาณหนึ่งในสามของผูปวยท่ีเปน
มาลาเรียข้ึนสมองเม่ือแรกรับจะตรวจพบคา 
creatinine มากกวา 3 มก./ดล. หรือ BUN 
มากกวา 40 มก./ดล. แตหลังจากใหการรักษา
ผู ป วย เหล านี้ จ ะดี ข้ึ นและค าผิ ดปกติ ท้ั ง 
creatinine และ BUN จะกลับคืนสูปกติ มี
ผูปวยเพียง 10% เทาน้ันท่ีการดําเนินโรค
รุนแรงเกิดภาวะไตวาย ซึ่งมักจะพบในผูปวยท่ี
มีเชื้อมาลาเรียในกระแสเลือดเปนจํานวนมาก
และมีตัวเหลืองรวมดวย ผูปวยเหลานี้จะเกิด 
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hypercatabolism และมักพบภาวะปอดบวมน้ํา 
น้ําตาลในเลือดต่ํา และ metabolic acidosis 
รวมดวย การรักษาผูปวยท่ีเกิดไตวายรวมกับ
ภาวะแทรกซอนดังกลาว มักจะไมประสบ
ผลสําเร็จเทาท่ีควร ไดมีผูพยายามใชวิธีการ
ตาง ๆ เชน การใชไตเทียม (haemodialysis) 
การถายเปล่ียนเลือด (exchange transfusion) 
ซึ่ ง มีรายงานวาไดผลดี  แตการใชวิธีการ
ดังกลาวมีขอจํากัด เนื่องจากสวนใหญผูปวยท่ี
มี 
ภาวะรุนแรงดังกลาว มักเปนประชากรที่อยูใน
ทองถ่ินทุรกันดาร การใช peritoneal dialysis 
ซึ่งเปนวิธีท่ีสามารถทําไดเกือบทุกแหงอาจ
ชวยชีวิตผูปวยได ถาหากพิจารณาทําตั้งแต
ระยะแรกกอนท่ีภาวะนี้จะรุนแรง แตการทํา 
peritoneal d ialysis ก็ประสบปญหามาก
เชนกันโดยเฉพาะปญหาการติดเชื้อ 
 
พยาธิกําเนิด 
 ปจ จุ บันสาเหตุการ เกิดไตวายใน
มาลาเรียยังไมทราบแนชัด มีคําถามบอยครั้ง
วาทําไมผูปวยบางคนเทาน้ันจึงเกิดภาวะนี้ข้ึน 
ซึ่งเปนคําถามแบบเดียวกับท่ีวา ทําไมจึงเปน
มาลาเรียข้ึนสมอง ไดมีผูพยายามตั้งสมมุติฐาน
หลายอยาง  ตั้ งแตความผิดปกติของการ
ไหลเวียนของเลือดท่ีไปเล้ียงไต ซึ่งเกิดจาก
ปจ จัยหลายอย าง  เชน  hypovo laemia , 
intravascular haemolysis, การตีบตัวของ 
renal arteriole ซ่ึงเกิดจาก over activity ของ 
s ympa t he t i c  n e r v ou s  s y s t em  หรื อ 
vasoactive peptide และการเส่ือมสมรรถภาพ
การทํางานของตับ เปนตน(70-75) สมมุติฐานที่
ไมคอยไดรับความเชื่อถือในปจจุบันแลว ไดแก 

1. การอุดตันของหลอดเลือดแดงที่มีเช้ือ
มาลาเรีย เนื่องจากการตรวจชิ้นเน้ือไตของ
ผูปวยท่ีเสียชีวิตจากมาลาเรียข้ึน 
สมอง พบเม็ดเลือดแดงในไตมีอัตราการติดเชื้อ
มาลาเรียสูงกวาเม็ดเลือดแดงท่ีอยูในกระแส
เลือดไมมาก 

2. malaria toxin ก็ไมนาเปนสาเหตุ 
เพราะในปจจุบันนี้ยังตรวจไมพบวามี toxin ใน
เช้ือมาลาเรีย 

3. การเกิด DIC ในปจจุบันไดรับการ
เชื่อถือนอยลงมาก เนื่องจากพบภาวะ DIC ได
นอย และการตรวจชิ้นเนื้อไตของผูปวยท่ี
เสียชีวิตจากมาลาเรียข้ึนสมองพบวามี fibrin 
นอยในหลอดเลือด 
 ถึ ง แ ม ว า ก า ร เ กิ ด  a c u t e 
glomerulonephritis จะพบไดในผูปวยท่ีเปน
ฟลซิปารัมมาลาเรีย แตพบไดไมบอยนัก และ
ถาเกิดมักจะเกิดในระยะหลังของโรค(76-78) จาก
การศึกษาผูปวยท่ีเปนมาลาเรียข้ึนสมองใน
ประเทศไทย พบวาปสสาวะมี albumin ออกมา
จํานวนไมเกิน 1 กรัมตอปสสาวะ 24 ชั่วโมง  
และไมพบ RBC cast จึงทําใหเขาใจวา ภาวะ
นี้ไมนาจะเกิดข้ึนในระยะแรกของโรค จากการ
ตรวจศพผูท่ีเสียชีวิตจากมาลาเรียโดย Spitz 
ในป ค.ศ. 1946 พบภาวะนี้เพียง 9 ใน 50 ราย
เทานั้น ปรากฎการณดังกลาวพบไดเชนกันใน
สั ต ว ท ด ล อ ง จึ ง เ ข า ใ จ ว า ภ า ว ะ  a c u t e 
glomerulonephritis ไมนาจะเปนสาเหตุสําคัญ
ท่ีทําให เ กิด  renal fa i lure ในฟลซิปารัม
มาลาเรีย(79-81) 
 จากลักษณะทางคลินิกและพยาธิ
สภาพของชิ้นเนื้อไตในผูปวยไตวายจากฟลซิ
ปารัมมาลาเรียเขาไดดีกับ acute tubular 
necrosis (ATN)(82) ทําใหเขาใจวาการเกิดไต
วายเปนผลมาจาก  ATN ซึ่ ง เปนลักษณะ
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เดียวกันกับการเกิด ATN จากโรคอื่น สวน
คําถามวาอะไรเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิด ATN นั้น
ตองศึกษาตอไป เปนท่ีนาสังเกตวาอัตราการ
เกิดไตวายในเด็กพบไดต่ํากวาในผูใหญ 
 
มาลาเรียรวมกับภาวะซีด 
 ภาวะซีดในที่นี้คือภาวะท่ีตรวจพบ
ระดับฮีมาโตคริตต่ํากวา 20% ภาวะซีดพบได
บอยในเด็กและหญิงมีครรภ ท้ั ง  ๆ  ท่ี เปน
มาลาเรียท่ีไมมีภาวะแทรกซอน(83) ภาวะนี้อาจ
เปนสาเหตุทําใหเด็กเสียชีวิตได โดยเฉพาะใน
เด็กอัฟริ กันท่ีเปนมาลาเรียบอย ๆ ผูปวย
มาลาเรียท่ีมีภาวะแทรกซอน เชน มาลาเรียข้ึน
สมอง มีภาวะติดเชื้อซ้ําซอน ไตวาย จะเกิด
ภาวะซีดไดบอยโดยเฉพาะถามีเชื้อมาลาเรียใน
กระแสเลือดสูง ถาพบเชื้อท่ีอยูในระยะแก 
(schizont) จะพบภาวะซีดไดมากข้ึน จาก
การศึกษาผูปวยท่ีเปนมาลาเรียข้ึนสมองใน
ประเทศไทยจํานวน 320 ราย พบคาเฉลี่ยฮีมา
โตคริตเม่ือแรกรับเทากับ 28% ระดับต่ําสุดใน
ระหวางการรักษามีคาเฉล่ียเทากับ 26% และ 
ประมาณหนึ่งในสามของผูปวยท้ัง 320 รายนี้
จําเปนตองไดรับเลือด คาเฉล่ียจํานวนเลือดท่ี
ไดรับตอคนเทากับ 3 units 
 ปจจัยสงเสริมใหเกิดภาวะซีดในผูปวย
ท่ีเปนฟลซิปารัมมาลาเรียมีหลายประการ 
ไดแก ภาวะตั้งครรภ(84) ภาวะทุโภชนาการ 
การมีพยาธิ การเปนมาลาเรียบอย ๆ จํานวน
เหล็กหรือ ferritin และ folate ท่ีเก็บสะสมอยูใน
ตัวผูปวยกอนจะเปนมาลาเรียมีนอย ประการ
สุดทายคือสภาพทางพันธุกรรมของประชากร
และฮีโมโกลบินท่ีผิดปกติ เชน Thalassemia 
หรือ Haemoglobin S, E, H เปนตน ทําใหบง
ชัดไมไดวาภาวะซีดในแตละบุคคลที่ เปน
มาลาเรียเกิดจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว 

แตหากพยายามรวบรวมสาเหตุมาอธิบาย
พยาธิกําเนิดของภาวะซีดในมาลาเรียจะแบง
ออกเปน 2 สาเหตุใหญ ๆ คือ 
1.  การทําลายมากขึ้น 
 การแตกของเม็ดเลือดแดงที่ มี เ ช้ือ
มาลาเรียเกิดข้ึนในระยะ schizogony ผูปวยจะ
ซีดมากถามีการติดเชื้อมาลาเรยีในเลือดสูง ใน
ป ค.ศ. 1966(85-86) Zuckerman สังเกตเห็น
ผูปวยท่ีเปนมาลาเรียมีภาวะซีดไมเปนสัดสวน
กับจํานวนเม็ดเลือดท่ีติดเชื้อมาลาเรีย จาก
ขอสังเกตนี้เขาไดตั้งสมมุติฐานวา เม็ดเลือด
แดงที่ไมมีเชื้อมาลาเรียอาจจะถูกทําลายดวย 
เขาไดพิสูจนใหเห็นจริงโดยศึกษาในผูปวยท่ี
หายจากการเปนมาลาเรีย และตรวจไมพบเช้ือ
ในกระแสเลือด ดวยวิธีติดฉลากเม็ดเลือดแดง
ดวย 51 Cr(87) ผลการศึกษาพบวาเม็ดเลือด
แดงเหลานั้นมีอายุสั้นกวาปกติท้ังในฟลซิปารัม
และไวแวกซมาลาเรีย 
 สาเหตุ ท่ี เ ม็ด เ ลือดแดงที่ ไม มี เ ช้ื อ
มาลาเรียมีอายุส้ันนั้น Zuckerman ไดตั้งขอ
สันนิษฐานวา เกิดจากภูมิตานทานตอมาลาเรีย
ทําลายเม็ดเลือดแดงของผูปวย (autoimmune 
hemolysis) การศึกษาของ Facer และคณะใน
ป ค.ศ. 1979, 1980(88-89) ในเด็กชาวแกมเบียน
ท่ีเปนฟลซิปารัมมาลาเรียท่ีทวีปอัฟริกาโดยวิธี  
direct antiglobulin test (DAT) พบวา เกือบ
ครึ่งหนึ่งของเด็กเหลานั้นจะมี antibody ชนิด 
IgM และ IgG ติดอยูบนผิวของเม็ดเลือดแดง 
แต จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  A b d a l l a  แ ล ะ 
Weatherall ในป ค.ศ. 1980 และ 1982(90-91) 
ในกลุมผูปวยเด็กในประเทศแกมเบียท่ีมีอายุ
ใกลเคียงกัน พบ antibody ไดจริง แตไมมี
ความสัมพันธกันระหวางการพบ antibody กับ
การเกิดภาวะซีดในเด็กเหล านั้น เลย  ใน
ป ร ะ เ ทศ ไทย ไ ด มี ก า ร ศึ กษ า โ ด ย ใ ช วิ ธี 
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radioimmunoassay ซึ่งเปนวิธีตรวจท่ีได
มาตรฐานและใหความเชื่อ ม่ันสูง  และยัง
สามารถที่จะวัดจํานวนโมเลกุลของ IgG ท่ีเกาะ
อยูบนเม็ดเลือดแดงแตละเม็ดได (quantitative) 
รวมท้ังไดวัดระดับ complement ท่ีติดกับเม็ด
เลือดแดงของผูปวยท่ีเปนฟลซิปารัมมาลาเรีย
ในระยะแรกรับเขาสูโรงพยาบาลและไดติดตาม
ตรวจเปนระยะ ๆ ตลอดเวลา 1 เดอืนหลังจาก
ผูปวยหายจากมาลาเรียแลว พรอมกับทําการ
ตรวจในอาสาสมัครที่ไมเปนมาลาเรียท่ีอาศัย
อยูในถิ่นเดียวกันเพ่ือเปนการเปรียบเทียบดวย 
ผลการศึกษาพบวาจํานวน direct antiglobulin 
test ใหผลบวกออน ๆ เพียง 14% เทานั้น และ
จํานวนโมเลกุลของ IgG ท่ีติดกับเม็ดเลือดแดง
ก็ ไม แตกต า งจากกลุ ม เปรี ยบ เ ทียบเลย 
นอกจากนี้ผลการตรวจจํานวน IgG ท่ีไดใน
ผูปวยเม่ือหายจากมาลาเรียเปนเวลา 1 เดือน
แลวก็ไดคาต่ําเชนกัน สรุปวา การทําลายเม็ด
เลือดแดงท้ังในระยะแรกและในระยะหลังของ
โรคไมนาจะเกิดจาก autoimmune hemolysis 
แตเกิดจากสาเหตุ 2 ประการดังน้ีคือ 

1. การกินของ  macrophage มากข้ึน 
(increase macrophage phagocytic activity) 
ในป ค.ศ. 1970 Sheagren ไดศึกษาในผูปวย
ท่ีเปนมาลาเรียพบวา reticuloendothelial 
system มีการทํางานมากขึ้น โดยเฉพาะมี 
mac r ophage  phagocy t o s i s  เ พ่ิม ข้ึน 
macrophage จะถูกกระตุนผานทาง  Fc 
receptor (92) ซึ่งพิสูจนไดท้ังในหนูและผูปวยท่ี
เปนฟลซิปารัมมาลาเรีย macrophage เหลานี้
จะกินเม็ดเลือดแดงที่มีเชื้อมาลาเรียและท่ีไมมี
เช้ือมาลาเรียดวย(93-95) 

2. การทํ าลายเม็ด เ ลือดแดงโดยม าม
เพ่ิมข้ึน (increase splenic trapping) ในป 
ค.ศ. 1981 Wyler และคณะ ไดทําการศึกษาใน

หนูท่ีเปนมาลาเรียพบวาหนูในระยะท่ีควบคุม
โรคไดนั้น มามจะทํางานมากข้ึน  การศึกษาใน
หนูท่ีเปนมาลาเรียเชนกัน พบวามามจะกําจัด
เม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติออกจากกระแสเลือด 
เนื่องจากเม็ดเลือดเหลานี้จะเคล่ือนไหวชาลง
ซึ่งเปนผลมาจากเม็ดเลือดมีความยืดหยุน
ผิดปกติ ในป ค.ศ. 1984 Cranston(95) และ
คณะ พบวาในผูปวยท่ีเปนมาลาเรีย เม็ดเลือด
แดงที่มีเชื้อฟลซิปารัมมาลาเรียย่ิงแกก็จะย่ิงมี
ความยืดหยุนนอยลง และเม็ดเลือดแดงที่ไมมี
เ ชื้ อ ม า ล า เ รี ย ก็ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ 
memb r ane  ของ เ ม็ ด เ ลื อดแดง เกิ ดขึ้ น  
การศึกษาในประเทศไทยพบวามามเปนอวัยวะ
สําคัญท่ีสุดในบรรดา reticuloendothelial 
system ในการกําจัดเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ  
2.  การสรางเม็ดเลือดแดงในไขกระดูก

ลดลง 
 การสรางเม็ดเลือดแดงในผูปวยท่ีเปน
ม าล า เ รี ย จ ะ ลดลง  เ ห็ น ได จ า ก จํ านวน 
reticulocyte ออกมาในกระแสเลือดต่ํา และจะ
ต่ําอยูนานจนกวาเชื้อจะหมดไปจากกระแส
เลือด หากผูปวยมีอาการรุนแรง การสรางเม็ด
เลือดแดงจะยิ่งต่ํามาก จํานวน reticulocyte 
อาจต่ําอยูนานถึง  3-4 สัปดาหได  ในบาง
ทองถิ่นโดยเฉพาะแถบอัฟริกา ไขกระดูกจะ
สรางเม็ดเลือดแดงไดนอยเน่ืองจากขาดธาตุ
เหล็กหรือขาด folate การศึกษาในประเทศ
ไทยพบวาระดับ folate ไมบกพรอง และเมื่อ
ยอมไขกระดูกดวยสีพิเศษเพ่ือดูจํานวนธาตุ
เหล็กพบวามี iron particle มีเพียงพอ และ
ระดับ serum ferritin ในขณะที่เปนมาลาเรียสูง
มากกวาคาปกติถึงหกเทา ระดับ serum 
ferritin จะคอย ๆ ลดต่ําลงสูเกณฑปกติภายใน
เวลา 1 เดือนหลังจากหายจากมาลาเรียแลว 
แมวาปจจัยในการสรางเลือดคือธาตุเหล็กมี
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เพียงพอ แตทําไมไขกระดูกจึงสรางเม็ดเลือด
แดงไมเพียงพอ จากการศึกษาโดยการตรวจไข
กระดูกของผูปวยท่ีเปนมาลาเรียท้ังฟลซิปารัม
และไวแวกซมาลา เรี ย  พบว า  r ed  ce l l 
precursor มีลักษณะผิดปกติท่ี cytoplasm 
แ ล ะ  n u c l e u s  ซึ่ ง เ รี ย ก ว า 
dyserythropoiesis(96-98) แตอัตราสวนของ 
myeloid ตอ erythroid ในระยะแรกของโรคอยู
ในเกณฑปกติ ในระยะหลังเม่ือผูปวยหายจาก
โรคมาลาเรียแลวจํานวน erythroid series จะ
ลดลงและมี myeloid series เพ่ิมข้ึน ในไข
กระดูกของผูปวยท่ีเปนไวแวกซมาลาเรียก็พบ 
dyserythropoiesis ไดเชนกัน(98) กลไกการเกิด 
dyserythropoiesis ในไขกระดูกยังไมมีใคร
ทราบ(99-100) 
มาลาเรียรวมกับภาวะเหลือง (jaundice) 
 ภาวะตัวเหลือง ตาเหลืองคือ ภาวะที่
สวนตาง  ๆ  ของรางกาย เชน ท่ีเย่ือบุตามีสี
เหลือง หรือตรวจเลือดพบระดับ total bilirubin 
สูงมากกวา 3 มก./ดล. 
 ผูปวยมาลาเรียท่ีมีอาการรุนแรงจะ
พบวาตัวเหลืองตาเหลืองไดบอย (รูปท่ี 16) 
ภาวะเหลืองในมาลาเ รียเขาได กับ  non-
obstruct ive jaundice โดยพบ  ind i rect 
bilirubin เพ่ิมข้ึนไดสัดสวนกับ total bilirubin 
ระดับ alkaline phosphatase สูงไดเล็กนอย
โดยไมเกิน 3 เทาของคาปกติ ระดับ enzyme 
transaminase สูงในเกณฑ 2-4 เทาของคา
ปกติ มีนอยรายที่สูงไดเปน 10 เทาของคาปกติ 
ซึ่งแตกตางจากตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ผูปวย
แมจะพบวาเหลืองไดมาก ๆ แตไมเคยมีตับ
วายจากมาลาเรียเลย นอกจากจะมีภาวะติด
เช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบีรวมดวย เม่ือผูปวยดี
ข้ึนอาการตัวเหลืองตาเหลืองจะลดลงอยาง

รวดเร็วและไม เคยพบผลแทรกซอน เชน 
cirrhosis จากมาลาเรีย(27) 
 
พยาธิสภาพ 
 การเปล่ียนแปลงของตับ ท่ี เ กิดใน
ม า ล า เ รี ย ไ ม มี ลั ก ษณ ะ ที่ บ ง ช้ี ว า เ ป น
ลักษณะเฉพาะของมาลาเรียเลย  ลักษณะที่
เห็น ไดแก ตับโต น้ําหนักมากขึ้น สีคลํ้า ถาผา
ดูจะเห็นลักษณะบวมมีสีแดงปนเทา (รูปท่ี 17 
และ 18) อาจมีสีดําคลํ้าไดถาเชื้อมาลาเรียและ 
malaria pigment อยูเปนจํานวนมาก ภายใน
หลอดเ ลือดจะเ ห็นเ ม็ดเ ลือดแดงท่ี มี เ ช้ือ
มาลาเรียและมี malaria pigment ดวย ถายอม
สีพิเศษจะพบ glycogen อยูในเซลลตับได (รูป
ท่ี  19 )  ลักษณะที่พบไดบ อย ท้ัง ในกลอง
จุ ล ท ร ร ศ ธ ร ร ด า แ ล ะ อิ เ ล็ ก ต ร อ น คื อ 
mitochondria ถูกทําลาย(101-102) 
 
พยาธิกําเนิด 
 อาการตัวเหลืองตาเหลืองในผูปวย
มาลาเรียเกิดจากสาเหตุใหญ 2 ประการคือ 
การทําลายเม็ดเ ลือดแดงมากขึ้นและการ
ทํางานของตับบกพรองแตมีรายงานจาก
ทวีปอัฟริกากลาววาอาการตัวเหลืองตาเหลือง 
อาจเกิดจากมีการทําลายของกลามเนื้อเพ่ิมข้ึน
รวมดวย โดยตรวจพบระดับ CPK สูงใน
ระยะแรกท่ีเปนมาลาเรีย ไดมีผูสันนิษฐานวา 
ตับเสื่อมสมรรถภาพเกิดจาก toxin แตมีหลาย
คนเชื่อวาเกิดจากเลือดไปเลี้ยงตับไมพอ จาก
การศึกษาในสัตวทดลอง พบวามีการหดตัว
ของหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงตับและอวัยวะในชอง
ทอง(62) ซึ่งเปนผลจาก vasoconstriction ใน
ประเทศไทยไดศึกษา liver blood flow ใน
ผูปวยท่ีเปนฟลซิปารัมมาลาเรีย พบวาใน
ผูปวยท่ีไมมีภาวะแทรกซอน liver blood flow 
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จะมากกวาปกติ แตถาเปนฟลซิปารัมมาลาเรีย
ท่ีมีอาการรุนแรง l iver blood f low จะต่ํา
โดยเฉพาะในระยะแรกรับเขาสูโรงพยาบาล แต
จะกลับเปนปกติเม่ือผูปวยหายแลว (103-104) 
สม มุติ ฐ านอี กปร ะกา รหนึ่ ง ท่ี ทํ า ให ก า ร
ไหลเวียนของเลือดไปสูอวัยวะภายในลดลง
นอกจากเกิดจากการหดตัวของหลอดเลือดแลว 
นาจะเกิดจากการอุดตัน sequestration ของ
เม็ดเลือดแดงที่มีเชื้อมาลาเรียในหลอดเลือดใน
ชองทองรวมดวย 
 การท่ีเ ลือดไปเลี้ยงตับและอวัยวะ
ภายในชองทองต่ําเปนผลใหการดูดซึมและการ
ทํางานของกระเพาะอาหารและลําไสของผูปวย
เหลานี้ไมด ีจากการศึกษาพบวาการดูดซึมสาร 
amino acid, น้ําตาล , ไขมันและยารักษา
มาลาเรียจะลดต่ําไปดวย ผูปวยบางรายที่
เสียชีวิตจากมาลาเรีย ตรวจพบความผิดปกติท่ี 
mucosa(104) และมีแผลรวมดวย ซึ่งเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนอ่ืนตามมา เชน 
เลือดออกในทางเดินอาหาร เช้ือโรคจากลําไส
และ endotoxin สามารถผานจากลําไสเขาสู
กระแสเลือดไดงายขึ้น  
 เนื่องจากตับมีหนาท่ีหลายประการ แต
ท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของทางคลินิกในแงการรักษา
มาลาเรียมี ดังน้ี 

1. การทําลายยารักษามาลาเรียลดลง 
เนื่องจากยามาลาเรียทุกชนิดจะถูกทําลายที่ตับ
เปนสวนใหญ เชน ควินินจะถูกทําลายท่ีตับถึง 
80% ถาตับเสื่อมสมรรถภาพ ระดับยาควินิน
อาจสูงถึงขีดอันตรายได โดยเฉพาะในรายที่
เหลืองมาก ๆ และไดยาขนาดเทาเดิมนานเกิน 
3 วัน(105) 

2. เ ป น แ ห ล ง เ ก็ บ ส ะ ส ม พ ลั ง ง า น
โดยเฉพาะกลูโคสเพื่อนํามาใชในเวลาตองการ 
ในผูปวยมาลาเรียท่ีมีอาการรุนแรง ประมาณ 

8% จะเกิดภาวะ hypoglycemia ได ( 1 06 ) 
โดย เฉพาะในหญิ ง มีครรภ  จะพบภาวะ 
hypoclycemia ไดมากกวา 50% ของผูปวย 
โดยผูปวยอาจไมมีอาการและอาการแสดงของ
ภาวะ hypoglycemia (asymptomatic 
hypoglycemia)(107 ) ผูปวยเหลานี้แมจะมี 
glycogen reserve ในเซลลของตับ แตก็ไมอาจ
เปล่ียน glycogen เหลานั้นเปน glucose ได 
เ น่ืองจากเกิดความผิดปกติ ในขบวนการ 
gluconegenesis 

3. การสราง protein ลดลง โดยเฉพาะใน
รายที่เปนฟลซิปารัมาลาเรียท่ีมีอาการรุนแรง 
serum albumin จะต่ําลงไดมาก ๆ ท้ัง ๆ ท่ี
ผูปวยไมมี underlying disease เชน cirrhosis 
อยูกอนเลย การเกิดภาวะ hypoalbuminemia 
บางครั้งจะกอใหเกิดปญหาในการรักษาผูปวย
เปนอยางมาก (108) 

4. การทําลายสารพิษตาง ๆ ลดลง จาก
การศึกษาในสัตวทดลองพบวาถาฉีดสารพิษ 
(toxic substance หรือ endotoxin) ในขนาด
ต่ํา ๆ เขาในสัตวทดลองที่เปนมาลาเรียจะทํา
ใหสัตวเหลานั้นตายไดท้ังๆ ท่ีสารพิษขนาด
ต่ําๆ นั้น ถาฉีดเขาในสัตวทดลองท่ีปกติจะไม
เกิดอาการหรืออาการแสดงใดๆ การทดลอง
ดังกลาวแสดงวา ในผูปวยมาลาเรียท่ีมีอาการ
รุนแรง การไดรับสารพิษเพียงเล็กนอยอาจจะ
เปนอันตรายถึงแกชีวิตได เนื่องจากการกําจัด
สารพิษเหลานั้นลดลง โดยปกติแลวเราจะไม
พบ endotoxin ในกระแสเลือดของคนปกติ แต
จากการศึกษาโดยวิธี  l imu lus tes t  หา 
endotoxin ในเลือดของผูปวยท่ีเปนมาลาเรีย
ในประเทศไทย พบ endotoxin ได ท้ังกลุม
ผูปวยท่ีเปนมาลาเรียข้ึนสมองและมาลาเรียท่ี
ไมมีอาการแทรกซอนถึง 67% และ 21.4% 
ตามลําดับ นาจะอธิบายไดวา endotoxin 
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เ ห ล า นี้ ถู ก ดู ด ซึ ม จ า ก ลํ า ไ ส แ ต เ พ ร า ะ
สมรรถภาพของการทําลายของตับลดลงจึงทํา
ใหตรวจพบระดับ endotoxin ในเลือดผูปวย
เหลานี้ได  

5. การดูดซึมยารักษามาลาเรียลดลง(109) 
โดยเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรงเน่ืองจาก
ความผิดปกติเกิดขึ้นท่ี mucosa ของกระเพาะ
อาหารและลําไส(110) รวมถึงการไหลเวียนเลือด
ในชองทองลดลง ( 1 1 1 )  ดังนั้นในรายที่ เปน
มาลาเรียรุนแรงและมีภาวะแทรกซอนจึง
จําเปนตองใหยาทางหลอดเลือดเทานั้น(27) 
หากผูปวยมีอาการไมรุนแรงก็อาจใหยารักษา
มาลาเรียชนิดกินได แตตองระวังวาผูปวยอาจ
มีระดับยาในกระแสเลือดไมเพียงพอ อาจเกิด 
recrudescence ไดภายหลัง 

6. ภาวะแทรกซอนตาง ๆ เกิดไดงาย
เนื่องจากเกิดความผิดปกติท่ี mucosa ของ
ลําไส เชน เลือดออกในทางเดินอาหาร  เลือด
เปนพิษจาก gram negative bacteria  
มาลาเรียรวมกับอาการชัก 

ผูปวยมาลาเรียท่ีมีอาการรุนแรงจะชัก
ไ ด บ อ ย  กา รชั ก อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ก อ นม า
โรงพยาบาลซึ่งพบได 40% ของผูปวย 
มาลาเรียข้ึนสมองท่ีเปนผูใหญ และเกือบ 50% 
ของผูปวยมาลาเรียข้ึนสมองท่ีเปนเด็ก(27) ญาติ
ผูปวยมักจะใหประวัติวา ภายหลังชักผูปวยมัก
ไมรูสติ และมักอาเจียนรวมกับการชักไดบอย 
และเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะแทรกซอน 
เชน aspiration pneumonia (32) การกัดล้ินเกิด
เลือดออก และการสําลักเลือดเขาทางเดิน
หายใจ การชักมักจะเปนแบบชักทั้งตัว (grand 
mal seizure) และอาจเกิดซ้ําอีกหลาย ๆ คร้ัง
ได แตบางรายอาจพบวามีอาการกระตุกเฉพาะ
บางสวนของแขนหรือขาในขณะที่ไมรูสติ แต
พบไดนอยกวา ประมาณคร่ึงหนึ่งของผูปวย

เมื่อรับเขามาในโรงพยาบาลจะเกิดการชักข้ึน 
การชักจะเกิดเวลาใดก็ไดแมวาอุณหภูมิกายจะ
ไมสูง หรือเกิดในขณะที่ผูปวยฟนสติแลวก็ได 
ภายหลังชักผูปวยจะอาการเลวลง ถาผูปวยชัก
ตองนึกถึงภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําดวยทุกราย 
ใน เด็ ก จ ะพบการชั ก ได บ อยกว าผู ใ หญ
โดยเฉพาะในขณะมีไขสูง ในทางคลินิกจะไม
สามารถแยกภาวะชักในเด็กที่เกิดจากไขสูง 
(febrile convulsion) ออกจากการชักเนื่องจาก
เด็กเปนมาลาเรียข้ึนสมอง จากการศึกษาใน
ประเทศไทย ในเด็กท่ีเปนมาลาเรียเกือบ 
3,000 คนพบวามีชักถึง 7.7%(112) ในปจจุบัน
ยังไมมีใครทราบวาเด็กที่เปนมาลาเรียแลวชัก
จะเกิด  epi lepsy ตามมาไดบอยเพียงใด
ภายหลังหายจากมาลาเรียแลว 
 
มาลาเรียรวมกับอาการไขสูง 
 ไขสูง หมายถึงอุณหภูมิรางกายโดย
การตรวจทางทวารหนักสูงกวา 41°ซ ผูปวยท่ี
เปนมาลาเรียจะมีไขสูง ในระยะแรกไขจะสูง
ลอยตลอดเวลาเนื่องจากการแตกของเม็ดเลือด
แดงที่ มี เชื้อมาลาเรียไมพรอมกัน  การวัด
อุณหภูมิทางรักแรจะไดคาค่ํากวาการวัดทาง
ท ว า ร ห นั ก  เ นื่ อ ง จ า ก เ กิ ด ภ า ว ะ 
vasoconstriction รวมดวย เม่ือผูปวยมาลาเรีย
มีไข  อาการของผูปวยจะเลวลง ถาไขสูง
มากกวา 38.5 °ซ. ผูปวยอาจชักไดโดยเฉพาะ
ในเด็ก และหากอุณหภูมิ 39.5-42 °ซ. อาจทํา
ใหผูปวยซึมหรือเพอได การเกิดไขสูงในผูปวย
ท่ีเปนมาลาเรียจะเพ่ิมการใชพลังงานมากข้ึน  
อวัยวะท่ีสําคัญโดยเฉพาะสมอง ซึ่งไดรับ
ออกซิเจนนอยอยูแลวอาจมีอันตรายเพิ่มข้ึน มี
รายงานไววา การเกิด heat stroke จะทําให
เ กิดการตายของเซลล ในสมองและจะพบ 
neurological dificit ตามมาได  
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มาลาเรียรวมกับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 
 ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เปนภาวะท่ี
พบระดับน้ําตาลในกระแสเลือดต่ํากวา 40 มก./
ดล. 
 ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําพบไดบอยใน
ผูปวยท่ีเปนฟลซิปารัมมาลาเรีย มีผูปวย 3 
กลุมท่ีมักเกิดภาวะนี้คือ 

1. ผู ป วย ท่ี มี อ าการรุ นแร งและ มี
ภาวะแทรกซอน ไดแก พบเช้ือในกระแสเลือด
มากกวา 100,000 ตัวตอลบ.มม. หรือมีภาวะ 
lactic acidosis หรือมีการติดเชื้อรวมดวย 

2. หญิงมีครรภ 
3. เด็ก โดยเฉพาะเด็กที่อยูในแถบ

ทวีปอัฟริกาเปนตน  
 จากการศึกษาผูปวยท่ีเปนฟลซิปารัม
มาลาเรียในประเทศไทย พบอัตราการเกิด
ภาวะน้ําตาลต่ําไดถึง 8% ของผูปวยท้ังหมดใน
จํานวน 144 รายท่ีเปนมาลาเรียข้ึนสมอง ท้ัง
ยังพบวาการเกิดภาวะนี้จะบงถึงการพยากรณ
โรคที่ไมดีในผูปวยดวย ภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ําอาจเกิดขึ้นไดตั้งแตแรกรับเขาโรงพยาบาล
หรือขณะอยูโรงพยาบาล และอาจเกิดซ้ําได
หลาย ๆ คร้ัง ท้ัง ๆ ท่ีผูปวยเหลานั้นกําลัง
ไดรับสารน้ําท่ีมีสวนประกอบของ glucose 5% 
อาการและอาการแสดงตาง ๆ ของภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยท่ีเปนมาลาเรียข้ึน
สมองอาจถูกบดบังได เชน เหง่ือออก ใจส่ัน รู
มานตาขยาย อาการแสดงสําคัญท่ีพอจะชวย
ใหนึ กถึ งภาวะน้ํ าตาลต่ํ า ในผู ป วย ท่ี เปน
มาลาเรียข้ึนสมองคือ ผูปวยมีอาการเลวลง 
หายใจหอบลึก เกร็งหรือชัก ควรนึกถึงภาวะนี้
ไวเสมอ ผูปวยท่ีมีเชื้อมาลาเรีย ในกระแสเลือด
มากหรือกําลังใหยา quinine เขาหลอดเลือดดํา
ตองเฝาสังเกตภาวะนี้เปนระยะหญิงมีครรภ
โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 ท่ีเปนฟลซิปารัม

มาลาเรียท้ัง ๆ ท่ีไมมีภาวะแทรกซอนอ่ืนใดจะ
พบอัตราการเกิดน้ําตาลต่ําในเลือดไดมากกวา 
50% ของผูปวย ผูปวยอาจเกิดภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ําเมื่อแรกรับเขาโรงพยาบาลกอนไดรับ
ยา quinine รักษาได แตเกือบ 80% ของผูปวย
จะเกิดภายใน 1-4 ช่ัวโมงหลังจากไดรับยา 
quinine และอาจเกิดซ้ําไดอีกในขณะอยูใน
โรงพยาบาล เปนท่ีนาสังเกตวาผูปวยเหลานี้จะ
ไม มีอาการแตอย างใด  (asymptomat ic 
hypoglycemia) จึงทําใหเขาใจวาหญิงมีครรภ
อาจใชพลังงานอ่ืนทดแทน เชน fatty acid ซึ่ง
พบไดเชนเดียวกับท่ีเกิดในคนทุพโภชนาการ 
(starvation hypoglycemia)(114) ภาวะน้ําตาล
ต่ําในหญิงมีครรภเกิดบอย เนื่องจากตับออน
ตอบสนองอย างมากตอการกระตุ นของ 
quinine 
 เด็กโดยเฉพาะที่ประเทศแกมเบียและ
แซรในทวีปอัฟริกาเกิดภาวะน้ําตาลต่ําไดบอย
เชนกัน เกือบ 50% ของเด็กเหลานี้มีน้ําตาลต่ํา
กวา 40 มก./ดล. และมักเกิดกอนใหการรักษา
มาลาเรีย สวนในประเทศไทย เด็กที่ เปน
มาลาเรียข้ึนสมองมีอัตราการเกิดภาวะน้ําตาล
ต่ํารอยละ 13.3% และมีอัตราตายสูงถึง 66.6% 
(115 )  ยาท่ีใช รักษาฟลซิปารัมมาลาเรียใน
ทวีปอัฟริกาสวนใหญยังใช chloroquine เปน
ยาหลัก จากการศึกษาพบวา chloroquine ไม
กระตุนตับออนใหหล่ัง insulin (116) ดังน้ันการ
เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในเด็กเหลานี้เขาใจ
วา เกิดจากสาเหตุใหญ 4 ประการคือ การใช
น้ําตาลโดยเชื้อมาลาเรีย ตับเสื่อมสมรรถภาพ 
การมีไขสูง และการกระตุนเซลลตับออน
โดยสาร mediator จาก macrophage 
 จากการศึกษาในสัตวทดลองท่ีเปน
มาลาเรีย พบวาการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ําจะเกดิในระยะสุดทายกอนท่ีสัตวจะตาย (117) 
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ในขณะนั้นเช้ือมาลาเรียจะมีจํานวนมาก อาจ
สูงถึง  50-90% ได  เ ม็ดเ ลือดแดงที่ มี เ ช้ือ
มาลาเรียจะใช glucose มากกวาเม็ดเลือดแดง
ปกติถึง 20 เทา(118) ตับเปนอวัยวะสําคัญท่ี
สะสมพลังงาน แตในขณะที่เปนมาลาเรีย ตับ
ไมสามารถเปลี่ยน glycogen เปน glucose ได
อยางในภาวะปกติ ท้ัง ๆ ท่ีภายในเซลลของ
ตับมี glycogen อยูเพียงพอ ผลตามมาคือพบ
การคั่งของสาร alanine และ lactate ในกระแส
เลือด ขบวนการที่เกิดขึ้นนี้แสดงถึงการเสื่อม
สมรรถภาพของ hepatic gluconeogenesis 
ผูปวยท่ีเปนมาลาเรียซึ่งมักจะมีไขสูงจึงเปน
การเพิ่ม metabolism ของเซลลในรางการซึ่ง
ตองใชพลังงานเพิ่ม ข้ึน และมีหลักฐานวา 
endotoxin สามารถกระตน macrophage ให
หล่ัง mediator ซึ่งจะไปกระตุนเซลลเของตับ
ออนใหหล่ัง insulin จากสาเหตุดังกลาว จึงพบ
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในเด็กที่เปนมาลาเรีย
ไดท้ัง ๆ ท่ีไมไดรับยา quinie 
 ยาที่ใชรักษามาลาเรีย เชน quinine 
และ quinidineจะกระตุน β cell ของตับออน
ใหหล่ัง insulin และ C-peptide เพิ่มข้ึน พิสูจน
ไดท้ังในหลอดทดลองและในอาสาสมัครท่ีไดรับ
ยานี้ การเพิ่มข้ึนของยานี้จะทําใหระดับ insulin 
สูงข้ึน และในขณะเดียวกันระดับนํ้าตาลใน
เลือดจะต่ํา ยารักษามาลาเรียขนานอ่ืน เชน 
chloroquine, sulfadosine-pyrimethamine 
และ  me f l oqu i ne  ไม ทํ า ให เ กิ ดภาวะนี้ 
ปรากฏการณท่ี quinine ทําใหเกิดน้ําตาลใน
เลือดต่ํานี้ ไม ใช เ พ่ิงทราบกัน Hughes ได
บันทึกไวเปนหลังฐานตั้งแตป ค.ศ. 1925 และ
ตอมาป ค.ศ. 1937 พบวา หญิงมีครรภท่ีเปน
ฟลซิปารัมมาลาเรีย เมื่อแรกรับยังรูสึกตัวดี แต
ภายหลังไดยา quinine เขาหลอดเลือดดํา 
หญิงเหล านั้ นก ลับไม รู สติ  และส วนมาก

เสียชีวิตดวย ปจจุบันภาวะนี้ไดรับความสนใจ
มากข้ึนทําใหการวินิจฉัยภาวะนํ้าตาลในเลือด
ต่ําไดบอยและรักษาผูปวยไดเร็วข้ึน 
 
มาลาเรียรวมกับภาวะเลือดเปนกรด 
 ภาวะเลือดเปนกรด เกิดไดในผูปวยท่ี
เ ป น ม า ล า เ รี ย ท่ี ม า ภ า ว ะ แ ท ร ก ซ อ น   
โดยเฉพาะผูท่ีมีเช้ือมาลาเรียในกระแสเลือด
มากๆ รวมกับมีภาวะแทรกซอนอ่ืนรวมดวย 
เชน ไตวาย และภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําดวย  
ภาวะ lactic acidosis  นี้เปนสาเหตุการตาย
อันดับ 4 ของผูปวยท่ีเปนมาลาเรียข้ึนสมอง 
และเปนเครื่องบงช้ีถึง poor prognosis ของ
ผูปวยดวย ภาวะนี้พบไดบอยในสัตวทดลองที่
เปนมาลาเรียกอนตาย(118)  หากผูปวยมีภาวะ
ไตวายรวมกับ  lactic  acidosis  จะเกิดการคั่ง
ของ hydrogen ion  อยางมาก และผลท่ี
ตามมาคือผูปวยจะหอบมากและหอบลึก 
 
พยาธิกําเนิด 
 การคั่งของ lactic acid เกิดจาก 3 
สาเหตุคือ 

1. เ กิ ดจาก เ ช้ื อมาลา เ รี ยสร า งขึ้ น   
ในขณะที่เชื้อมาลาเรียกําลังเจริญเติบโต จะใช 
g lucose อย างมาก  โดยวิธี  anaerob ic 
glycolysis ผลท่ีตามมาคือมี lact ic acid  
เกิดข้ึนอยางมาก  พบวาเชื้อมาลาเรียถาอยูใน
ระยะย่ิงแกจะย่ิงสราง lactic acid มากขึ้น 

2. เกิดจากภาวะ hypoxia  เซลลของ
รางกายเมื่อไดรับออกซิเจนนอย โดยเฉพาะที่
สมองซึ่งเกิดมาจากการอุดตันท่ีหลอดเลือด
ฝอยจากการเกิด sequestration   เซลลสมอง
จะใชพลังงานโดยวิธี anaerobric glycolysis 
เชนกัน  ผลท่ีตามมาคือการคั่งของ lactic acid  
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จะเห็นไดวาเม่ือตรวจหาระดับ lactate  ใน 
CSF จะสูงมาก  

3. การกําจัด lactate  ออกจากรางกาย
ไดนอย เนื่องจากการทํางานของตับในผูปวยท่ี
เปนมาลาเรียจะเส่ือมประสิทธิภาพดังท่ีได
อธิบาย ทําใหกําจัด  lactate  ออกจากกระแส
เลือดไดชา เกิดการคั่งของสารนี้ข้ึน 
 

การวินิจฉัย 
1. ควรนึกถึงภาวะน้ีทุกราย หากพบ

ผูปวยท่ีเปนมาลาเรียท่ีมีอาการรุนแรงเกิดหอบ
ลึก และตรวจพบ pH ในเลือดแดงต่ํากวา 7.20 

2. พบ  a n i on  g ap  [Na+  -(C I - + 
HCO3-)] มากกวา 10-12mEq\ ลิตร  
 
มาลาเรียรวมกับมีภาวะโซเดียมในเลือดต่ํา 
 ภ า ว ะ โ ซ เ ดี ย ม ใ น เ ลื อ ด ต่ํ า
(hyponatremia) ในผูปวยท่ีเปนฟลชิปารัม
มาลาเรียท่ีมีอาการรุนแรงเม่ือตรวจหาระดับ
โซเดียมจะพบไดต่ําเพียงเล็กนอย โดยอยู
ร ะ ห ว า ง  1 2 5 -1 3 5  m m o l / ลิ ต ร  แล ะ มี 
osmolarity ในเลือดต่ําเล็กนอยเชนกัน มักจะ
ไมพบระดับโซเดียมต่ํ ามาก  ๆ  หรือพบ 
osmolarity ต่ํามากๆ ท้ังๆท่ีผูปวยมีอาการทาง
คลินิกเปนแบบ hypovolemia ซึ่งแตกตางจาก
โรคอ่ืน (119) ผลการตรวจทางหองปฎิบัติการน้ี
เขาไดกับภาวะ inappropriate ADH secretion 
การศึกษาในประเทศไทย ในผูปวยท่ีเปนฟลซิ
ปารัมมาลาเรียเม่ือแรกรับเขาโรงพยาบาล 
พบวาระดับ ADH อยูในเกณฑปกติท้ังๆที่
ผูป วยมีอาการทางคลินิกในลักษณะขาด
โซเดียมและ hypovolaemia 
มาลาเรียรวมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ํา 
 ภ า ว ะ เ ก ล็ ด เ ลื อ ด ต่ํ า 
(thrombocytopenia) พบไดท้ังในผูปวยท้ังท่ี

เปนฟลซิปารัมและไวแวกซมาลาเรีย ผูปวย
เกือบ 50% พบเกล็ดเลือดไดต่ํากวา 100,000 
ตอลบ.มม. หากผูปวยมีอาการรุนแรงจะย่ิงพบ
ภาวะนี้ไดบอยข้ึน เปนท่ีนาสังเกตวาท้ังๆท่ี
จํานวนเกล็ดเลือดต่ํามากๆ แมจะนอยกวา 
10,000 ตอลบ.ซม. แตผูปวยจะไมมีเลือดออก
ผิดปกติเลย(120) 
 
พยาธิกําเนิด 
 สาเหตุสําคัญท่ีทําใหจํานวนเกล็ดเลือด
ต่ําในผูปวยท่ีเปนมาลาเรียคือ เกล็ดเลือดมีอายุ
สั้นเน่ืองจากถูกทําลายเร็วข้ึน จากการศึกษา
ของ Skudowitz ในป ค.ศ. 1973 (121) โดยติด
ฉลากเกล็ดเลือดดวย 51Cr พบวาเกล็ดเลือด
ของผูปวยท่ีเปนมาลาเรียมีอายุสั้นมากเพียง 2-
3 วัน ซึ่งโดยปกติแลวจะมีอายุไดนาน 7-10 
วัน อวัยวะท่ีสําคัญในการทําลายคือมาม สวน
การสรางเกล็ดเ ลือดท้ังในฟลชิปารัมและ
ไวแวกชมาลาเรียอยูในเกณฑปกติ โดยพบ 
megakaryocyte ในไขกระดูกเทากับคนปกติ
(122) สาเหตุอ่ืนท่ีทําใหเกล็ดเลือดต่ําในผูปวยท่ี
เปนมาลาเรียไดมีผูตั้งสมมติฐานดังตอไปน้ี 

1. เกิดจากภูมิตานทานตอเกล็ดเลือด ใน
ป ค.ศ. 1993 Keltone และคณะ ตรวจพบ 
platelet associated immunoglibulin (PAIgG) 
ใ นผู ป ว ย ท่ี เ ป น ม า ล า เ รี ย  ( 1 2 2 )  เ ข า จึ ง
ตั้งสมมติฐานวา การที่เกล็ดเลือดต่ําเกิดจากมี
ภูมิตานทานตอเกล็ดเลือด โดยที่มาลาเรีย
แอนติเจนจะถูกดูดเขาสูผิวของเกล็ดเลือดกอน 
ตอมา immunoglobulin G (IgG) ตรงตําแหนง 
Fab จะเกาะท่ีมาลาเรียแอนติเจน หลังจากนั้น
เกล็ดเลือดท่ีมี  IgG เกาะอยูนี้จะถูกทําลายที่
มาม แตจากการศึกษาในประเทศไทย โดยวิธี
เดียวกันท้ังในฟลซิปารัมและไวแวกชมาลาเรีย
ไมพบหลักฐานที่แสดงวาภูมิตานทานตอเกล็ด
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เลือดเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดภาวะเกล็ด
เลือดต่ํา ผูปวยทุกรายจะมีจํานวนเกล็ดเลือด
สูงข้ึนไดภายหลังการรักษา โดยที่จํานวน IgG 
ท่ี ต ร ว จ พ บ น้ั น ยั ง เ ท า เ ดิ ม  แ ล ะ ไ ม มี
ความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของจํานวน
เกล็ดเลือด(123) 

2. เ กิ ด จ า ก ก า ร นํ า ไ ป ใ ช ม า ก ขึ้ น 
(consumptive coagulopathy หรือ DIC) จาก
การศึกษาในระยะหลัง พบวาภาวะเลือดออก
ผิดปกติพบไดนอยมากคือพบเพียง 5% ของ
ผูปวยท่ีเปนมาลาเรียข้ึนสมองเทานั้น  ผลการ
ตรวจทางโลหิตวิทยาไมเขากับการเกิดภาวะน้ี 
เชน  ระดับ  f ib r inogen ไมต่ํ า  คา  f ibr in 
degration product สูงไมมาก สวนใหญมีคาต่ํา
กวา 20 ไมโครกรัม/มล. คา prothrombin และ 
partial thromboplastin time สวนใหญอยูใน
เกณฑปกติ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือพบภาวะ
จํานวนเกล็ดเลือดต่ําตั้งแตแรกรับผูปวยเขาสู
โรงพยาบาล การเกิดภาวะนี้พบไดท้ังผูปวยท่ี
ไมมีอาการรุนแรงและในไวแวกซมาลาเรีย 

3. เ กิดจากยารักษามาลาเรีย  (drug 
induced thrombocytopenia) สมมุติฐานนี้ไม
นาเปนไปได เนื่องจากผูปวยมีจํานวนเกล็ด
เลือดต่ําตั้งแตแรกรับเขาโรงพยาบาล และ
จํานวนเกร็ดเลือดจะคอย  ๆ  สูงข้ึนท้ังๆท่ี
ผูปวยยังคงไดรับยารักษามาลาเรีย 

4. เกิดจากการาจับกลุมของเม็ดเลือด 
(platelet aggregation) การศึกษาที่อัฟริกา
พบวาเกล็ดเลือดมีการจับกลุม แตการเกิด
ภาวะนี้ไมมีความสัมพันธกับการลดต่ําของ
จํานวนเกล็ดเลือด 
 
มาลาเรียรวมกับภาวะ DIC 
 ภ า ว ะ  D I C  ( d i s s e m i n a t e d 
intravascular coagulation) พบในผูปวยท่ีเปน

มาลาเรียรุนแรงได   จากรายงานตางๆ และ
จากการตรวจศพผูท่ีเสียชีวิตจากมาลาเรีย พบ
หลักฐานวามี DIC เกิดข้ึน   แตผูปวยเหลานั้น
ทุกรายจะมีภาวะแทรกซอนอ่ืนรวมดวย เชน 
ไตวาย ตับเสื่อมสมรรถภาพ หรือบางครั้งมี
ปอดบวมน้ําและการติดเช้ือในกระแสเลือดรวม
ดวยเสมอกอนเสียชีวิต ผูปวยเหลานี้บางครั้ง
ไดรับยาที่ ทําให เ ลือดออกไดงายขึ้น  เชน 
cortricosteroid, dextran หรือ heparin รวม
ดวย ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดเลือดออกได   
เม่ือตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการจะพบการ
เป ล่ียนแปลง  เชน  f ib r inogen ต่ํ าและมี 
fibrinogen turnover rate เร็วมาก รวมท้ัง
ระดับ FDP สูง (124-128) 
 จากการศึกษาผูปวยท่ีเปนมาลาเรียข้ึน
สมอง ในระยะแรกของโรคเม่ือแรกรับเขาสู
โ ร ง พ ย า บ า ล จํ า น ว น  1 7 4  ร า ย แ บ บ 
prospective กลับพบระดับ fibrinogen สูง ซึ่ง
เปนผลเน่ืองจากการตอบสนองของรางกาย 
(actue phase protein response ) ระดับ FDP 
สูงไดแตไมเกิน 20 ไมโครกรัม/มล. จํานวน
ผูปวยท่ีพบ prothrombin time (PT) และ 
partial thromboplastin time (PTT) ยาวข้ึน
พบไดเพียง 18% และ 31% ของผูปวยเทานั้น 
และ antithrombin 111 ต่ํา   เปนท่ีนาสังเกต
วามีผูปวยเพียง 9 % เทานั้นท่ีมี DIC จากการ
ตรวจช้ินเนื้อในสมองของผูปวยท่ีเสียชีวิตจาก
มาลาเรีย ข้ึนสมองไมพบเกล็ดเ ลือดและ 
thrombin  ในหลอดเลือดเลย 
 โดยสรุปแลว ภาวะ DIC เกิดข้ึนไดใน
ผูปวยท่ีเปนมาลาเรียท่ีรุนแรง   แตในปจจุบัน
พบไดนอยลง อาจเนื่องมาจากรักษาผูปวยเร็ว
ข้ึน  และหยุดใชยาท่ีทําใหเกิดเลือดออกงาย
ข้ึน    การเกิดภาวะ DIC  จะเกิดในระยะหลัง
ของโรคมาลาเรีย   และโดยมากจะเกิดรวมกับ



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              68

ภาวะแทรกซอนอ่ืน เชน  ไตวาย ตับ เสื่อม
สมรรถภาพ หรือมีการติดเชื้อรวมดวย   ตรวจ
พบหลักฐานวามี fibrinogen turnover rate เร็ว
มากในผูปวยเหลานี้  ระดับ FDP  ไมสูงมาก  
และมีผูปวยนอยรายเทานั้นเกิดภาวะเลือดออก
ผิดปกติ 
 
มาลาเรียรวมกับการติดเชื้อในกระแสเลือด 
 ก า ร ติ ด เ ชื้ อ ใ น ก ร ะ แ ส เ ลื อ ด 
(septicemia)  พบบอยในผูปวยท่ีเปนมาลาเรีย
ข้ึนสมอง(129) มีสาเหตุหลายประการที่ทําให
ผูปวยเหลานั้นมีโอกาสติดเช้ือไดงาย เชน การ
ชั ก แล ะอ า เ จี ยน  ซึ่ ง เ ป น ส า เหตุ ใ ห เ กิ ด 
aspiration pneumonia  ผูปวยไมรูสติซึ่งเกิด
แผลกดทับ (pressure sore) ไดบอย และ
ผูปวยเหลานี้จําเปนตองใสสายสวนปสสาวะ
รวมดวย   ผูปวยกินอาหารไมไดหลายวัน 
จําเปนตองไดรับสารน้ําเขาหลอดเลือดดํา   
บางรายอาจตองใสสายวัด CVP   หรือสายลาง
ไต ซึ่งทําใหมีโอกาสติดเชื้อไดงาย บางคร้ังพบ
เช้ือแบคทีเรียแกรมลบในกระแสเลือดไดท้ังๆท่ี
ไมพบแหลงเกิดของเชื้อโรค จากการศึกษาใน
ประเทศแกมเบีย พบวาเด็กท่ีเปนมาลาเรียมี
ความสัมพันธกับไขรากสาดและพบวาซีดได
มากกวาเด็กปกติ(130) 
 
มาลาเรียรวมกับช็อค 
 ผูปวยมาลาเรียบางคนมีอาการช็อค 
ระดับของสติสัมปชัญญะเปล่ียนแปลงเร็วมาก 
ตรวจรางกายพบผิวหนังแหง  เย็น  ซีด  เย่ือ
เมือกที่ปาก ล้ินและขอบตาเขียว ซึ่งเกิดจาก
การตีบตัวของหลอดเลือดบริ เวณผิวหนัง 
ลักษณะดังกลาวนี้ในรายงานเกาๆ เรียกวา 
"algid malaria" ผูปวยจะเสียชีวิตในเวลา
อันรวดเร็ว(131)  

 ในปจจุบัน พบวากวาครึ่งหนึ่งของ
ผูปวยท่ีมีอาการทางคลินิกเชนนี้    ตรวจพบ
เชื้อแบคทีเรียแกรมลบในกระแสเลือด (27,32) 
และตรวจพบ endotoxin  รวมดวยซึ่งจะพบ
มากขึ้นในผูปวยท่ีมีอาการรุนแรง    จากการ
ทดลอง  พบว า  e n d o t o x i n  จ ะก ร ะตุ น 
macrophage ใหหลัง mediator ตาง เชน 
cachectin (tumour necrosis factor: TNF) ซึ่ง
ทําใหผูปวยเกิดอาการดังกลาว จ า ก
การศึกษาการไหลเวียนเลือดในผูปวยท่ีเปน
มาลาเรีย  พบวาในระยะแรกท่ีผูปวยเข า
โรงพยาบาลจะพบ  p lasma volume ต่ํ า 
เน่ืองมาจากผูปวยไดรับสารน้ําไมพอกอนมา
โรงพยาบาล   ผูปวยมีไขสูง  อาเจียนหรือ
ทองเสีย  ซึ่งอาจเปนสาเหตุรวมท่ีทําใหเกิด
ภาวะขาดน้ํ า    แต เ ม่ือได รับสารน้ํ าแล ว 
plasma volume จะสูงข้ึนพรอมกับพบ renin 
และ aldosterone  มีระดับสูงข้ึนเชนกัน(103) ซึ่ง
เปนกลไกของรางกายในการที่จะเก็บสารน้ํา
และโซเดียมเอาไว  เนื่องจากในระยะแรกของ
มาลาเรียจะมี generalised vasodilatation 
และมีฮีมาโตคริตต่ําลงดวย 
 การศึกษา haemodynamic function 
หัวใจในผูปวยท่ีเปนมาลาเรียข้ึนสมองพบวา   
ในระยะแรกหัวใจยังทํางานเปนปกติ   cardiac 
index คอนขางสูง   เนื่องจากผูปวยมีไขพรอม
กับมีการลดลงของ  systemic vascular 
resistance และมีความดนัของหัวใจทั้งซีกซาย
และซีกขวาอยูในเกณฑปกติ  การเตนของ
หัวใจปกติ  ไมพบหัวใจวายจาก  arrhythmia 
ในผูปวยมาลาเรีย   แตพบการทํางานของ
หัวใจเสื่อมในระยะผูปวยใกลเสียชีวิต   ซึ่งเกิด
จากภาวะ metabolic acidosis, hypoxia   และ
ในบางรายมีการติดเช้ือรวมดวย 
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 ไดมีการศึกษาการไหลเวียนเลือดใน
อวัยวะภายในของสัตวทดลองท่ีเปนมาลาเรีย
(111) พบวาผิดปกติ   เนื่องจากมีการตีบของ 
alpha-blocking agent (phenoxybenzamine)   
ปรากฎการณเชนนี้เกิดขึ้นในผูปวยมาลาเรีย
เชนกัน   จากรายงานการศึกษาในผูปวย 2 
รายพบโซเดียมใน ปสสาวะและ creatinine 
clearance  เพ่ิมข้ึนเชนกัน  
 
มาลาเรียรวมกับปสสาวะดํา 
 ผูปวยมาลาเรียบางคนมีปสสาวะดํา 
(haemoglobinuria, black water fever) (รูปท่ี 
20) รวมดวย เนื่องจากมีการแตกของเม็ดเลือด
แดงเปนจํานวนมากพรอมกันท้ังเม็ดเลือดแดง
ท่ีมีเช้ือและไมมีเชื้อมาลาเรีย รวมทั้งการแตก
ของเม็ดเลือดแดงซึ่งมีเช้ือมาลาเรียท่ีถูกกัก
ซอนอยูในอวัยวะภายใน (sequestration) 
haemoglobin ซ่ึงเปนผลจากการแตกของเม็ด
เลือดแดงนั้น ถาเกินกวา 100 มิลลิกรัม/มิ
ล ลิ ลิตรา  hap tog lob in  จะ จับไว ไมหมด 
haemoglobin บางสวนจะจับกับ albumin เปน 
methemalbumin สวน hemoglobin ท่ีเหลืออยู
อิ ส ร ะ ท้ั งหมดจะถู ก ขับออกทางไตผ าน 
glomerular membrane ออกมาพรอมกับ
ปสสาวะ ซึ่งถาปสสาวะเปนกรด สีของปสสาวะ
จะเห็นเปนสีน้ําตาลแดงของ oxyhaemoglobin 
แตถาปสสาวะเปนดางหรือเปนกลางสีปสสาวะ
จะเปนสีดําของ methemoglobin 
 
สมมุติฐานการเกิดปสสาวะดําในมาลาเรีย 

1. ภาวะไมพรองเอ็นไซม  G6PD ท่ี
เขียนไวในรายงานดั้งเดิมจะประกอบดวย
ลักษณะพิเศษหลายอยาง (classical black 
water fever) คือ (133-136) 

o มักเกิดกับชนผิวขาวซึ่งเขาใจวาไม
พรองเอ็นไซม G6PD 

o บุคคลเหลานั้นมาอยูในถิ่นมาลาเรีย
เปนเดือนหรือป 

o กินยาปองกันมาลาเรียเปนครั้งคราว 
สวนมากคือ quinine 

o เปนมาลาเรียเปนๆ หาย ๆ โดยเฉพาะ
ฟลซิปารัมมาลาเรียและจํานวนเช้ือมาลาเรียจะ
พบไดนอยหรือบางครั้งไมพบในกระแสเลือด
เลย 

o ปสสาวะดําเกิดข้ึนทันทีในขณะท่ีเปน
มาลาเรียหรือไมเปนมาลาเรียก็ไดและเปนซํ้า
ไดอีก 

o มีอัตราตายสูงมากตั้งแต 10-40% และ
ครึ่งหนึ่งเสียชีวิตจากไตวาย(109) 

o เมื่อเปล่ียนยาปองกันมาลาเรียเปนยา
สังเคราะห เชน chloroquine proguanil หรือ 
mepacrine อัตราการเกิดปสสาวะดําลดลง 

จากขอสังเกตดังกลาวขางตน จึงมีผูตั้ง
สมมุติฐานวาภาวะดังกลาวเกิดเนื่องจากภูมิ
ตานทานตอเม็ดเลือด ภูมิตานทานนี้เขาใจวา
เ กิ ด จ ากยา  q u i n i n e  ( d r u g  i n d u c e d 
autoimmune haemolysis) ปจจัยอ่ืนท่ีผูปวย
อาจมีรวม เชน การติดเชื้อ กินยาอ่ืนหรือกินยา
หลายอยางพรอม ๆ กัน กับเหลาหรือสมุนไพร 
ภาวะ stress ซึ่งอาจทําใหเกิดการแตกของเม็ด
เลือดแดงได ปจจุบันยังไมทราบสาเหตุแทจริง
ของผูปวยมาลาเรียท่ีไมพรองเอ็นไซม G6PD 
แตเกิดปสสาวะดํา 

2. ภาวะพรองเอ็นไซม G6PD เม็ดเลือด
แดงท่ีขาดเอ็นไซมจะแตกไดงายถาไดรับยา
บางชนิดท่ีมีฤทธิ์เปน oxidation อยางแรง เชน 
primaquine หรือสารบางอยางเชนถั่วปากอา
(fava) การเกิดจะเปนแบบ drug induced 
hemolysis (138) ถาผูปวยมาลาเรียหรือคนปกติ



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              70

ไดรับยาหรือสารดังกลาวจะเกิดปสสาวะดํา
ทันที การเกิดเชนนี้อธิบายไดงาย 
 การศึกษาในประเทศไทย พบวาผูปวย
ท่ีมีปสสาวะดํารวมกับมาลาเรียมี 2 กลุมคือ 
กลุมท่ีตรวจพบวามีเอ็นไซม G6PD พรองใน
เม็ดเ ลือดแดงกับกลุม ท่ีไมพรองเ อ็นไซม 
G6PD กลุมท่ีพรองเอ็นไซม G6PD พบได
ประมาณครึ่งหนึ่งของผูปวยท่ีมีปสสาวะดํา 
กลุมนี้เปนมาลาเรียอยางรุนแรง ตรวจพบเชื้อ
มาลาเรียเพียงเล็กนอยในกระแสเลือด และ
ไดรับยา primaquine รักษารวมดวย สวนอีก
กลุมหน่ึงท่ีไมพรองเอ็นไซม G6PD แตเกิด
ปสสาวะดํา สมัยกอนเรียกวา classical black 
water fever ผูปวยเหลานี้มักเปนมาลาเรีย
รุนแรงและมีภาวะแทรกซอน เชน มาลาเรียข้ึน
สมอง ไตวาย ตรวจพบเชื้อในกระแสเลือดมาก 
ตรวจนํ้าเหลืองของผูปวยไมพบหลักฐานวามี
ภูมิตานทานตอเม็ดเลือดแดง และไมพบวา 
quinine ทําใหเม็ดเลือดแดงของผูปวยเหลานี้
แตก เขาใจวาการเกิดปสสาวะดําในผูปวย
มาลาเรียในกลุมนี้เกิดจากโรคมาลาเรียโดยตรง
และเกิดการแตกของเม็ดเ ลือดแดงอยาง
มากมายทั้งเม็ดเลือดแดงที่มีเช้ือและไมมีเชื้อ
รวมท้ังเม็ดเลือดแดงที่ถูกกักซอนในอวัยวะ
ภายในดวย (sequestration) 
 การเกิดปสสาวะดําในผูปวยมาลาเรีย
จะเกิดขึ้นทันที มักจะพบไดบอยในผูปวยท่ีมี
อาการรุนแรง และมีเช้ือมาลาเรียในกระแส
เลือดมาก การเกิดอาจตอเน่ืองเปน 2-3 วันได 
หลังจากนั้นปสสาวะจะเร่ิมใสขึ้น  ผูปวยจะซีด
ลงอยางรวดเร็ว และอาจพบภาวะแทรกซอน
อ่ืนรวมดวย เชน ไตวาย เหลือง ในผูปวยท่ี
เปนมาลาเรียไมรุนแรงจะมีอาการคลื่นไส 
อาเจียน ปวดหลังหรือสะอึก 
 

การวินิจฉัย 
 การวินิจฉัยวาเปนโรคมาลาเรียก็เม่ือ
ตรวจพบเชื้อมาลาเรียระยะไมมีเพศ (asexual 
form) ในกระแสเลือด วิธีการตรวจท่ีงายที่สุด
คือการตรวจเลือดในแผนสไลด (thick and 
thin film) แลวยอมดวยสีอยางใดอยางหนึ่ง 
เชน Field's stain หรือ Wright's stain หรือ 
Giemsa's stain ก็ได นอกจากนี้ยังสามารถ
ตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียโดยการตรวจหา
แอนติเจนของเชื้อมาลาเรียในเลือด ซึ่งแตละ
วิธีก็มีขอดีและขอเสียแตกตาง (ตารางที่ 3)  
การรักษา 
การรักษามาลาเรียมีหลัก 2 ประการ คือ 

1. ใ ห ย า ต า น ม า ล า เ รี ย ท่ี มี
ประสิทธิภาพ (บท Antimalarial Agents) ซึ่ง
ในปจจุบัน พบวาเช้ือฟลซิปารัมดื้อตอยาตาน
มาลาเรียหลายชนิด (รูปท่ี 23) โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย ทําใหตองมีการเปล่ียนแปลงการ
รักษาเปนระยะ  

2. ใหการรักษาตามอาการของผูปวย 
ในท่ีนี้จะกลาวถึงการรักษาตามอาการ

เทานั้น 
ก า ร รั ก ษ า ต า ม อ า ก า ร แ ล ะ รั ก ษ า
ภาวะแทรกซอน 
 1. ชัก  ผูปวยมาลาเรียข้ึนสมองอาจ
เกิดชักเวลาใดก็ได  ถาชักตองให diazepam 
ขนาด 0.2-0.4 มก./กก. ฉีดเขาเสนเลือดดําชา 
ๆ ในเวลา 3-5 นาที อาจใหยาซ้ําไดทุก ๆ 5-
10 นาทีจนกวาจะหยุดชัก การฉีดยาตอง
พยายามฉีดชา  ๆ มิฉะนั้นยาอาจกดการ
หายใจผูปวยได การใหยา phenobar-bitone 
ขนาด 3.5-5 มก./กก. ฉีดเขากลามครั้งเดียว
เม่ือแรกรับผูปวยเขาสูโรงพยาบาล ทําใหลด
อัตราชักได หากผูปวยชักตองคิดถึงภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ํารวมดวยทุกคร้ัง โดยเจาะ
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เลือดผูปวยใสขวด โซเดียมฟลูออไรด (NaF) 
ไว กอนจะฉีด 50% กลูโคสเขาเสน แลวนํา
เลือดในขวดโซเดียมฟลูออไรด ไปหาระดับ
น้ําตาลภายหลัง(139-141) 
 ควรจัดทานอนผูปวยใหนอนคว่ําหนา
เล็กนอย (semi-prone position) เนื่องจาก
หากเกิดการชักและอาเจียนจะไดไมสูดสําลัก
เขาปอด เกิด aspiration pneumonia ได 
ผูปวยท่ีไมรูสติตองหม่ันพลิกตัวผูปวยบอย ๆ 
เพื่อปองกันแผลกดทับและปอดชื้น (postural 
pneumonia) 
 2. ไขสูง  ผูปวยมาลาเรียข้ึนสมองจะ
มีอาการเลวลงถามีไขสูง ดังนั้นการเช็ดตัว
ผูปวยบอย ๆ โดยเช็ดตัวแฉะ ๆ เช็ดตรง
บริเวณที่มีหลอดเลือดใหญ ๆ ไหลผาน เชน 
คอ รักแร ขาหนีบ จะทําใหไขลดลงเร็ว (รูปท่ี 
26) ถาใชพัดลมเปาท่ีตัวผูปวยดวยจะทําใหไข
ล ด ล ง เ ร็ ว ข้ึ น  ก า ร ฉี ด  acetaminophen 
โดยมากไขไมลด แตถาฉีด dipyrone ไขจะ
ล ด ล ง เ ร็ ว ก ว า  แ ต ก็ เ สี่ ย ง กั บ ก า ร เ กิ ด 
ag r anu l o c y t o s i s  ต อ งพยายามลดไข
โดยเฉพาะเด็ก เนื่องจากถาไขสูงอาจเกิดชัก
ได และการที่มีไขสูงเกิน 42 oC เปนเวลานาน
เซลลสมองอาจตายได 
 3. นํ้ า ต าล ใน เลื อดต่ํ า  ผู ป ว ย
มาลาเรียข้ึนสมองในอัตรารอยละ 80 เกิด
น้ําตาลในเลือดต่ํา บางคร้ังภาวะนี้เกิดข้ึนไดท้ัง 
ๆ ท่ีผูปวยกําลังไดรับสารน้ําท่ีมีสวนประกอบ
ของน้ําตาลกลูโคสหยดเขาเสนและบางคนอาจ
เกิดซ้ําไดอีกหลายครั้ง ในหญิงมีครรภหรือใน
ผูปวยท่ีมีไตวาย เหลือง หรือมีเชื้อมาลาเรีย
มากในกระแสเลือดจะเกิดภาวะนี้บอย ตองนึก
ถึงภาวะนี้ทุกรายถาผูปวยชัก มีอาการเลวลง 
หรือหายใจหอบ  การรักษาโดยให  50% 
กลูโคส จํานวน 1-2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฉีดเขา

เสนเลือดดําสามารถแกภาวะนี้ไดในระยะแรก 
แตผูปวยอาจเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําไดอีก 
เนื่องจากเกิด rebound effect เพราะกลูโคส 
50% เปน hypertonic solution จะไปกระตุน
เบตาเซลลของตับออนใหหล่ังอินซูลินเพ่ิมข้ึน 
glucagon ขนาด 10 มิลลิกรัม ฉีดเขาหลอด
เลือดดําชวยแกภาวะนี้ไดในชวงสั้น ๆ เชนกัน 
แต ก า ร ให ยา  d i a z ox i de  ไม ไ ด ผล  ยา 
somatostatin ซึ่งเปนฮอรโมนกดการหลั่ง
อินซูลินจากตับออนสามารถแกไขภาวะนี้ได 
 ภายหลังแกภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
โดยฉีดกลูโคส 50% เขาเสนแลว ควรให
น้ําเกลือท่ีมีกลูโคส 5-10% หยดเขาเสนตอ
ดวย ถาสามารถปอนนํ้าทางปากได การให
ผูปวยดื่มน้ําหวานจะเปนวิธี ท่ีดีท่ีสุด แตถา
ผูปวยไมรูสติและไมมีขอหามในการใสสายยาง
กระเพาะอาหาร (NG tube) การใหน้ําหวาน
บอยคร้ัง ครั้งละนอย ๆ ทางสายยางก็สามารถ
แกไขภาวะนี้ไดดีเชนกัน 
 4. ปสสาวะดํา ผูปวยมาลาเรียข้ึน
สมองบางคนเกิดปสสาวะดําโดยเฉพาะในราย
ท่ีมีเชื้อมาลาเรียเปนจํานวนมากในกระแส
เลือด การรักษาปสสาวะดําเปนการรักษาแบบ
ประคับประคอง การใหสารน้ําและอาหารให
เพียงพอจะทําใหภาวะน้ีหายเองได การให 
corticosteroid ไมมีประโยชน หรือการทําให
ปสสาวะเปนดาง (alkalinization) ท่ีใชไดผลดี
ในการรักษา myoglobinuria จากโรคอื่นนั้น 
ไม สามารถรั กษาภาวะป สสาวะดํ าจาก
ฮีโมโกลบินส (hemoglobins) ได นอกจากนี้ยัง
อาจเกิดโทษและมีผลแทรกซอนตามมาได 
เนื่องจากไตจะทํางานไมดีในสภาวะที่รางกาย
เปนดาง 
 5. ซีด ถาผูปวยมีฮีมาโตคริตต่ํากวา 
21% ตองพิจารณาใหเลือด ในผูปวยท่ีมีเช้ือ
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มาลาเรียมากในกระแสเลือดอาจตองเตรียม
เลือดไวใหพรอม และถาหากอัตราการลด
ของฮีมาโตคริตเกิดข้ึนเร็วอาจตองพิจารณาให
เลือด(142) โดยท่ีไมตองรอจนถึง 21% เลือดท่ี
ใชควรเปนเลือดใหมและเปนชนิด packed red 
cell การใหควรใหชา ๆ อาจตองใหยาขับ
ปสสาวะ เชน furosemide ขนาด 20-40
มิลลิกรัม เขาเสนกอนการใหเลือดเพ่ือปองกัน
การเกิดภาวะปอดบวมน้ํา 
 6. ภาวะ  D IC (d isseminated 
intravascular coagulation) ผูปวยมาลาเรีย
ข้ึนสมองในอัตรารอยละ 5-9 อาจเกิดภาวะนี้
รวมดวย มักเกิดภาวะนี้ ข้ึนภายหลังรักษา
ผูปวยไปแลว 2-3 วัน มักเกิดในผูปวยท่ีมีเช้ือ
มาลาเรียมากในกระแสเลือด ผูปวยท่ีมีไตวาย 
หรือมีโลหิตเปนพิษรวมดวย การรักษาภาวะน้ี
เปนการรักษาแบบทดแทน (replacement 
therapy) โดยการใหเลือดและพลาสมาใหม ให
เกล็ดเลือด การฉีดวิตามินเค 10-30 มิลลิกรัม
เขาเสนอาจชวยได แตการให heparin ใน
สภาวะท่ีมีเลือดออกตามที่ตาง ๆ ของรางกาย
นั้นยังมีขอถกเถียงกันอยูและอาจเกิดโทษได
(143) 
 7. ภาวะกรดเกินในรางกาย ผูปวย
บางคนจะเกิด lactic acidosis คั่งในรางกาย
เนื่องจากเชื้อมาลาเรียใชกลูโคสเปนจํานวน
มาก รวมกับเกิด tissue anoxia จากการอุด
กั้นของเช้ือมาลาเรียในหลอดเลือด หรือจาก
ภาวะช็อคท่ีเกิดรวมในผูปวย รวมท้ังตับของ
ผูปวยท่ีเสื่อมสมรรถภาพทําให กําจัดสาร 
lactate ไดนอยลง การรักษาภาวะนี้มักไม
ประสบผลสํ า เ ร็ จ เท า ท่ีควร  ท้ั ง  ๆ  ท่ี ให 
โซเดียมไบคารบอเนตฉีดเขาหลอดเลือดเปน
จํานวนมากก็ตาม  บางครั้ งอาจเ กิดโทษ
เนื่องจากการคั่งของสารโซเดียม เกิดปอดบวม

น้ําได มีรายงานการใช dichloroacetate รักษา
ภาวะ lactic acidosis จากสาเหตุอ่ืนแลว
ไดผลดี แตยังไมไดรับการยืนยันวาไดผลดีใน
ผูปวยมาลาเรีย(143) 
 8. ภาวะเหลือง ผูปวยมาลาเรียข้ึน
สมองท่ีมีตาเหลืองตัวเหลืองใหการรักษาแบบ
ประคับ ประคอง (supportive treatment) 
ผูปวยท่ีมีภาวะนี้มักเกิดภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ําไดบอย และมักมีการสะอึกและทองอืดรวม
ดวย การใหกลูโคสตองใหเพียงพอ การสวน
อุจจาระจะชวยใหภาวะเหลือง การสะอึก และ
ทองอืดหายเร็วข้ึน(144-146) 
 9. ภาวะปอดบวมน้ํา ภาวะนี้เกิด
จาก 2 สาเหตุใหญ ๆ คือ การใหสารน้ําเกิน
และเกิดจากพยาธิกําเนิดในปอดโดยตรงจาก
โรคมาลาเรีย ถาปอดบวมน้ําเกิดจากการให
สารนํ้าหรือโซเดียมเกิน การรักษามักไดผล
ดีกวาปอดบวมน้ําเน่ืองจากพยาธิกําเนิดใน
ปอดโดยตรง การเกิดปอดบวมน้ําจากสาเหตุ
หลังน้ี พยาธิสภาพในปอดจะเปนลักษณะแบบ 
adul t  respiratory dist ress syndrome 
(ARDS) เสนเลือดฝอยในปอดจะมีเม็ดโลหิต
ขาว  เชน  neut roph i l ,  monocy te หรือ 
macrophage อุดแนน มีสมมุติฐานวา สาเหตุ 
ARDS ในมาลาเรียเกิดจากสาร mediators 
หลายอยางออกมาจากเซลลเหลานี้ สารท่ี
กลาวถึงมากที่สุดในขณะนี้คือ cachecin หรือ 
tumour necrosis factor (TNF) ซึ่งเขาใจวา
เปนตน เหตุ ทํ า ให เกิ ดภาวะนี้  ถ าผู ป วย
มาลาเรียข้ึนสมองเกิดภาวะ ARDS รวมดวย
จะมีอัตราตายสูงข้ึน(147) 
 ก า ร รั ก ษ าภ า ว ะ น้ี ใ ห ก า ร รั ก ษ า
เชนเดียวกับการรักษาปอดบวมน้ําจากสาเหตุ
อ่ืน เชน จัดทาใหผูปวยอยูระหวางครึ่งน่ังครึ่ง
นอน ใหออกซิเจน ถามีขอบงช้ีวาเกิดการ
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หายใจลมเหลวตองใหเคร่ืองชวยหายใจ ถามี
เ ค รื่ อ ง ช ว ยหาย ใ จแบบ  p o s i t i v e -e n d 
expiratory pressure (PEEP) จะดี ท่ีสุด 
พยายามลด volume load โดยเอาเลือดออก
หรือทํา rotating tourniquet ยาขยายหลอด
เลือด เชน apresoline หรือ diazoxide หรือ 
nitroprusside อาจชวยภาวะนี้ไดบาง 
 10. ภาวะไตวาย ผูปวยมาลาเรียข้ึน
สมองท่ีมีไตวายรวมดวยมีอัตราตายสูงกวา
ผูปวยมาลาเรียข้ึนสมองท่ีไมมีภาวะแทรกซอน
ถึง 2 เทา ผูปวยมาลาเรียเกิดไตวายจะมีพยาธิ
สภาพเปนแบบ acute tubular necrosis เปน
สวนใหญ(148) สวนสาเหตุนั้นมีหลายอยางซึ่งมี
สวนรวมทําใหเกิดภาวะนี้ ผูปวยมาลาเรียข้ึน
สมองสวนใหญมักขาดน้ําและเกลือแรกอนมา
โรงพยาบาลเนื่องจากรับประทานอาหารได
นอย หรือเกิดอาเจียน หรือเกิดจากไขสูงมา
กอนหลายวัน ดังน้ันตองแกภาวะ pre-renal 
azotemia กอนโดยใชหลักการเชนเดียวกับ
การรักษาภาวะไตวายเนื่องจากโรคอื่น ถา
ปลอยภาวะนี้นานเกินไปผูปวยอาจเขาสูระยะ
ไตวายได ซึ่งอาจจําเปนตองทํา hemodialysis  
 11. ภาว ะที่ มี เ ชื้ อ ม าล า เ รี ย ใน
กระแสเลือดมาก ผูปวยท่ีมีเช้ือมาลาเรียเปน
จํานวนมากในกระแสเลือด เชน มีเช้ือมาลาเรีย
เกิน 10% ของเม็ดเลือดแดง ผูปวยเหลานี้จะ

เกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ไดงายและมีอัตรา
ตายสูงมาก พบวาผูปวยมาลาเรียข้ึนสมองที่มี
เชื้อมากกวา 100,000 ตัว/ลูกบาศกมิลลิเมตร 
มีอัตราตายสูงถึง 40% ในป ค.ศ. 1974 ไดมี
ผู นํ า วิ ธี ถ า ย เ ป ล่ี ยน เ ลื อด  ( e x c h a n g e 
transfusion) มาใชรวมในการรักษาผูปวย
พบวาไดผลดี ท่ีประเทศไทยในป ค.ศ. 1979 
ได ใช วิ ธีนี้ ร วมกับการรักษาผูป วย ท่ี เปน
มาลาเรียข้ึนสมองพบวาไดผลดีเชนกัน วิธีการ
ทํามี 2 วิธีคือ การแยกเม็ดเลือดแดงออกกอน
โดยใช continuous flow cell separator และ
วิธีถายเลือดออกแลวเติมเลือดใหมเขาไป
ทดแทน จํานวนเลือดที่ใชในการถายเลือดใช 
10-27 หนวย ผลของการรักษาพบวาผูปวยมี
อาการดีข้ึน เห็นไดจากการที่ผูปวยฟนสติเร็ว 
ปสสาวะออกมากขึ้น และจํานวนเชื้อในกระแส
เลือดลดลงตั้งแต 1-75% แตวิธีการดังกลาวยัง
ไมสามารถนําไปใช ท่ัวไป เชน  ในทองท่ี
ทุรกันดารหรือในชนบทซึ่งจะหาเลือดไดไม
ครบตามจํานวนที่ตองการ หรือมีปญหายุงยาก 
เชน การติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชน ไวรัสตับ
อักเสบบี และเอดส เปนตน จากการศึกษา
พบวาการถายเปล่ียนเลือดเปนบางสวน 
(partial exchange transfusion) โดยใชเลือด
ใหม จํ านวน  4 -5  หน วย ก็ ได ผลดี เ ช น กั
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การปองกันและควบคุม 
การปองกันโรคมาลาเรียทําได 2 ทาง คือ 

1. การใหยาปองกัน (chemoprophylaxis) 
ในปจจุบันการใชยาปองกันมาลาเรียมีปญหามากเน่ืองจากเชื้อมาลาเรียดื้อยา และทองท่ีแตละ

แหงมีมาลาเรียตางชนิดกัน รวมท้ังโอกาสการติดเชื้อมาลาเรียมีมากนอยตางกัน ดังน้ันจึงยังไมมียา
ปองกันท่ีดีท่ีสุด ยาปองกันมาลาเรียท่ีมีใชอยูในปจจุบันไมสามารถปองกันมาลาเรียไดทุกชนิด รวมท้ัง
ยังมีผลขางเคียงอีกดวย 

2. การปองกันไมใหยุงกัด (mechanical measures) 
การปองกันไมใหยุงกัดอาจทําไดยาก มีหลายวิธีท่ีแนะนําใหใช เชน ไมควรออกนอกบานใน

เวลาท่ียุงออกหากิน โดยเฉพาะในชวงหัวค่ําและใกลสวาง ถาอยูนอกบานควรอยูในท่ีสวางโดยกอกอง
ไฟไว ควรใสเสื้อผาใหคลุมรางกายโดยเฉพาะแขนและขา การใชยากันยุงทาตัวหรือจุดยากันยุง นอน
ในมุงโดยเฉพาะใชมุงท่ีชุบน้ํายาฆายุงไวกอนแลว อาจชวยได 
 
 
 
 
การควบคุมมาลาเรีย(7) 
 มาตรการที่ใชควบคุมยุงพาหะในปจจุบัน มีดังน้ี 

1. การควบคุมยุงพาหะนําโรค (anti adult measure) 
 เปนมาตรการหลักท่ีใชควบคุมยุงพาหะตัวเต็มวัยไดเปนอยางดี ทําใหภาวะโรคมาลาเรีย

ลดลงไดมาก โดยใชสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกคาง (residual spraying) (รูปท่ี 29-32) 
2. การใชสารเคมีชุบมุง (impregnated mosquito bednet) 
 เปนมาตรการปองกันตนเองจากการถูกยุงกัด (รูปท่ี 33) โดยใชสารเคมีเพอรเมทริน 

10% ชุบมุงขนาด 0.3 กรัมตอตารางเมตร 
3. การควบคุมลูกน้ํายุงพาหะ (antilarval measure) 
 เปนมาตรการใชควบคุมลูกน้ําในแหลงเพาะพันธุยุงพาหะ ซึ่งมีผลทําใหจํานวนประชากร

ยุงลดลงไดสวนหนึ่ง 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              75

เอกสารอางอิง 
1. Breasted JH.  "The Edwin Smith Surgical Papyrus."  Chicago, Illinois: University of 

Chicago Press. 1930. 
2. Boyd MR, ed.  Malariology.  Philadelphia. Pennsylvania: 1949. 
3. Coatney GR.  The simian malarias: Zoonoses, anthroponoses, or both? Am J Trop 

Med Hyg 1971; 20: 795-803. 
4. Suizer AJ, Cantella R, Colichon A, Gleason NN, Walls KW.  A focus of 

hyperendemic Plasmodium malariae, P. vivax with no P. falciparum in a primitive 
population in the Peruvian Amazonian jungle: Studies by means of 
immunofluorescence and blood smear.  Bull WHO 1975;52: 273-8. 

5. Jarcho S.  Some observations on disease in pre-historic North  America.  Bull Hist 
Med 1964: 38:1-18. 

6. WHO fact sheet.  http://www.who.int. 
7. รายงานประจําป 2544.  กองมาลาเรีย กรมควบคุมโรคติดตอ.  สํานักงานกิจการโรงพิมพ

องคการสงเคราะหทหารผานศึก.  ISSN 0857-6459.  หนา 1- 63. 
8. กรองทอง ทิมาสาร.  ระบาดวิทยาและสถานการณไขมาลาเรียในประเทศไทย.  มาลาเรีย.  

จันทรา เหลาถาวร และศรชัย หลูอารียสุวรรณ (บรรณาธิการ).  ศักดิ์โสภาการพิมพ.  ISBN 
974-89466-2-2.  2540:หนา 1-11. 

9. มาลาเรีย.  ตาํราปรสิตวิทยาทางการแพทย.  ประยงค ระดมยศ, สุวณี สุภเวชย และศรชัย 
หลูอารียสุวรรณ (บรรณาธิการ).  เฟองฟาพรินติ้ง จํากัด.  ISBN 974-588-520-7.  2539:
หนา 86-100.  

10. Bunnag D, Karbwang J, Thanavibul A, et al.  High dose of primaquine in primaquine 
resistant vivax malaria.  Trans R Soc Trop Med Hyg 1994;88:218-9.  

11. Wilairatana P, Silachamroon U, Krudsood S, et al.  Efficacy of primaqine regimens 
for primaquine-resistant Plasmodium vivax malaria in Thailand.  Am J Trop Med 
Hyg 1999;61(6):973-7.  

12. Buchachart K, Krudsood S, Singhasivanon P, et al.  Effect of primaquine standard 
dose (15 mg/day for 14 days) in the treatment of vivax malaria patients inThailand.  
Southeast Asian J Trop Med Public Health 2001;32(4):720-6.  

13. Wilairatana P, Silachamroon U, Krudsood S, et al.  Efficacy of primaquine regimens 
for primaquine-resistant Plasmodium vivax malaria in Thailand.  Am J Trop Med 
Hyg 1999;61(6):973-7. 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              76

14. Silachamroon U, Krudsood S, Treeprasertsuk S, et al.  Clinical trial of oral 
artesunate with or without high-dose primaquine for the treatment of vivax malaria 
in Thailand.  Am J Trop Med Hyg 2003;69(1):14-8. 

15. Harrison BA, Rattanarithikul R, Peyton EL, Mongkolpanya K.  Taxonomic changes, 
revised occurrence records and notes on the Culicidae of Thailand and neighboring 
countries.  Mosquito Systematics.  1990;22(3):196-227. 

16. Cranston WL.  Temperature regulation.  Br. Med J 1996;3:69-75. 
17. Harinasuta T, Bunnag D.  The clinical features of malaria In: Malaria Principles and 

Practice of Malariology.  Wernsdorfer WH & McGregor I eds. Churchill Livingstine 
1988:709-734. 

18. Harinasuta T, Looareesuwan S, Bunnag D.  Cerebral malaria in Thailand : Clinical 
manifestations and the management.  Mosquito Borne Dis Bull 1985;1:49-55. 

19. White NJ, Looareesuwan S.  Cerebral malaria In: Infections of the Nervous System, 
PGE Kenedy & RT Johnson ed: Butteworths, London 1987:118-148. 

20. Warrell DA, Looareesuwan S, Warrell MJ, Kasemsarn P, Intraprasert R, Bunnag D, 
Harinasuta T.  Dexamathasone proves deleterious in cerebral malaria: A double-
blind trial in 100 comatose patients . N Engl J Med 1982;306(6):313-319. 

21. Senanayake N.  Delayed cerebelar ataxia: a new complication of falciparum 
malaria? Br Med J 1987;294:1253-1254. 

22. White NJ, Warrell DA, Chanthavanich P, Looareesuwan S, Werrell MJ, Hrishma S, 
Wilaiamson DH, Turner RC.  Severe hypoglycemia and hyperinsulinaemia in 
falciparum malaria. N Engl J Med 1983:309(29):61-66. 

23. White NJ, Warrell DA, Looareesuwan S, Chanthavanich P, Phillips RE, Pongpaew 
P. Pathophysilogical and prognostic significance of CSF lactate in cerebral malaria.  
Lancet 1985;1:776-778. 

24. Hamiton DK &Pikacha D. Ruptured spleen in a malarious area.  Australia & New 
Zealand J Surg 1982;52:310-313. 

25. Jian JB & Yu SY.  An observation on multiple infections of Plasmodium vivax 
multinucleatum in its late stages.  Acta Scientiarum Naturalium Universitatis 
Sunyatseni 1965;3:361-365. 

26. Looareesuwan S, White NJ, Chittamas S, Bunnag D, Harinasuta T.  High rate of 
Plasmodium vivax ralapse following treatment of falciparum malaria in Thailand. 
Lancet 1987;2:1052-1054. 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              77

27. White NJ, Looareesuwan S. Cerebral malaria.  In.  Infections of the Nervous 
System, PGE Kenedy & RT Johnson eds.  Butterworths.  Lend 1987; 118-114. 

28. World Health Organization.  Division of Control of Tropical Diseases: Severe and 
Complicated Malaria.  Trans R Soc Trop Med Hyg 1990;84 (supplement 2):1-65. 

29. World Health Organization.  Severe falciparum malaria.  Trans R Soc Trop Med Hyg 
2000;94(suppl. 1):S1-S90. 

30. Warrell DA, Looareesuwan S, Warrell MJ, lntaraprasert R, Kasemsarn P, Bunnag D, 
Harinasula T. Dexamethasone proves deleterious in cerebral Malaria: a double 
blind trial in 100 comatose patients.  N Engl J Med 1982; 306:313-319. 

31. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: a 
practical scale.  Lancet 1974;2:81-84. 

32. WHO Malaria Action Programme.  Severe and complicated malaria.  Trans R Sc)c 
Trop Med Hyg 1990; 80 (suppi): 1 - 50. 

33. Looareesuwan S, Warrell DA, White NJ, Chanthavanich P, Warrell MJ, 
Chantaratherakitti S, Changswek S, Chongmankongcheep L & Kanchanaranya C. 
Retinal haemorrhage, a common physical sign of prognostic significance in cerebral 
malaria.  Am J Trop Med Hyg 1983, 32: 911-915. 

34. Spitz S. Pathology of acute falciparum malaria.  Milit Surg 1946; 99: 555 - 572. 
35. MacPherson GG, Warrell MJ, While NJ, Looareesuwan S & Warrell DA. Human 

cerebral malaria: a quantitative ultrastructure analysis of parasilized erythrocyte 
sequestration.  Am J Path 1985; 119:385-401. 

36. Udeinya 1, Schmidt JA, Aikawa M, Miller LH & Green 1. Falciparum malaria-infected 
erythrocytes bind to cultured human endothelial cells.  Science 1981 ; 213:555-557. 

37. Schmid AH, Cerebral malaria: on the nature and significance of vascular changes.  
Eur Neurol 1974; 12:197-208. 

38. Yoeli M. Cerebral malaria the quest for suitable experimental models in parasitic 
diseases of man.  Trans R Soc Trop Med Hyg 1976. 70:24-35. 

39. Schmidt JA, Udeinya IJ, Leech JH.  Plasmodium falciparum malaria.  An amelanotic 
melanoma cell line bears receptors for the knob ligand on infected erythrocytes.  J 
Clin Invest 1982, 70:379-382. 

40. Udeinya IJ, Miller LH, McGregor JA, Jensen JB.  Plasmodium falciparum strain -
specific antibody blocks binding of infected erythrocytes to amelanotic melanoma 
cells.  Nature 1983; 303:429-31. 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              78

41. Aley SB, Sherwood JA & Howard RJ.  Knob-positive and knob-negative 
Plasmodium falciparum differ in expression of a strain-specific malarial antigen on the 
surface of infected erythrocytes.  J Exp Med Hyg 1984; 160:1585-1590. 

42. Leech JH, Barnwell JW, Aikawa M, Miller LH & Howard RJ.  Plasmodium falciparum 
malaria: association of knobs on the surface of infected erythrocytes with a histidine-
rich protein and the erythrocyte skeleton.  J Cell Blot 1984; 98:1256-1264. 

43. Lawler J. The structural and functional properties of thrombospondin. Blood 1986, 
67:1197-1209. 

44. Raventos-Suarez C, Kaul DK, Macaluso F, Nagel RL.  Membrane knobs are 
required for the microcirculatory obstruction induced by Plasmodium falciparum 
infected erythrocytes.  Proc Nati Acad Sci USA 1985; 82:3829-3833. 

45. David PH, Hommel M, Miller LH, Udeinya IJ & Oligino LD.  Parasite sequestration in 
Plasmodium falciparum malaria: Spleen and antibody modulation of cytoadherence of 
infected erythrocytes.  Proc Nati Acad Sci (USA) 1983; 80:5075-5079. 

46. Barnwell JW, Ockenhouse CF & Knowles DM.  Monoclonal antibody OKM5 inhibits 
the in vitro binding of Plasmodium falciparum infected erythrocytes to monocytes; 
endothelial and C32 melanoma cells.  J lmmunol 1985; 135:3494-3497. 

47. Singh B, Ho M, Warrell DA, Looareesuwan S, Hommel M. Plasmodium falciparum: 
inhibitionlreversal of cytoadherence of Thai Isolates with local immune sera, Clin Exp 
Jummunol 1988; 72:145-1 50. 

48. Cohen S, McGregor IA & Carrington S. Gamma-globulin and acquired immunity to 
human malaria.  Nature 1961; 192:733-737. 

49. White NJ, Warrell DA, Looareesuwan S, Chanthavanich P, Phillips RE, Pongpaew 
P. Pathophysiological and prognostic significance of CSF lactate in cerebral malaria.  
Lancet 1985; i:776-778. 

50. Warrell DA, White NJ, Veall N, Looareesuwan S, Chanthavanich P, Phillips RE, 
Karbwang J, Pongpaew P. Cerebral anaerobic lycolysis and reduced cerebral 
oxygen transport in human cerebral malaria.  Lancet 1988; 2:534-538. 

51. Miller LH, Usami S & Chien J. Alteration in the rheologic properties of Plasmodium 
knowlesi infected red cells.  A possible mechanism for capillary obstruction.  J Clin 
Invest 1972; 50:1451-1455. 

52. Lee MV, Ambrus JL, De Souza JM, Lee RV, Diminished red blood cell deformability 
in uncomplicated human malaria.  A preliminary report.  J Cell Physiol 1986; 
114:245-251. 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              79

53. Looareesuwan S, Ho M, Wattanagoon Y, White NJ, Warrell DA, Bunnag D. 
Harinasuta T, Wyler D. Dynamic alteration in splenic function during acute 
falciparum malaria.  N Engl J Med 1987; 317(1 1) 675-679. 

54. Knisely MH, Stratman-Thomas WK & Elliot TS.  Observations in circulating blood in 
the small vessels of internal organs in living Macaca rhesus infected with malarial 
parasites.  Anat Rec 1941; 79:90. 

55. Knisely MH, Bloch EH.  Microscopic observations of intravascular agglutination of 
red cells and consequent sludging of the blood in human diseases.  Anat Rec 
1942; 82:426. 

56. Knisely MH, Stratman-Thomas WK & Elliot, T.S. & Bloch EH.  Khowfesi malaria in 
monkeys. 1. Microscopic pathoioical circulatory physiology of rhesus monkeys 
during acute Plasmodium knowlesi malaria in monkeys (a motion picture).  J Nati 
Malaria Soc 1945: 4:285-300. 

57. Onabanio AO, Maegraith BG.  Pathological lesions produced in the brain by 
kallikrein (kininogenase) in macaca mulatta infected with Plasmodium knowlesi.  
Ann Trop Med Parasitol 1970; 64:237-347. 

58. Cranston WI. Temperature regulation.  Br Med J 1966; ii: 69- 75. 
59. Oja -Amaize EA, Salimono LS, Williams AI, Akinwolere OA, Shabo R, Aim GV, 

Wigzeii H. Positive correlation between degree of parasiteamia, interferon friars and 
natural killer cell activity in Plasmodium falciparum infected children.  J lmmunol 
1984; 127:2296-300. 

60. Klebanoff SJ, Vadas MA, Harian JM, Sparks LH, Camble JR, Agosti JM, 
Waltersdorph AM.  Stimulation of neuirophils by tumor necrosis factors.  J fmumnol 
1986; 136:4220-4225. 

61. Nawroth PP, Bank 1. Handley D, Cassimeris J, Chess L, Stern D. Tumor necrosis 
factor/cachectin interacts with endothelial cell receptors to induce release of 
interieukin 1. J Exp Med 1986; 163: 1363-1375. 

62. Wilairatana P & Looareesuwan S.  APACHE II scoring for predicting outcome in 
cerebral malaria.  J Trop Med Hyg 1995;98: 256-260. 

63. Hall AP, Charoendhum D, Sonkom P. Pulmonary edema due to fluid overload in 
falciparum malaria.  Annual Progress Report of the South East Asian Trebty 
Organization Medical Research Laboratories 1974175; p@ 226-233. 

64. Duarte MIS, Corbett CEP, Boulos M, Amato Neto V. Ultrastructure of the lung in 
falciparum malaria.  Am J Trop Med Hyg 1985; 34:31-35. 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              80

65. Martell RA, Kallenbach J, Zwi S. Pulmonary oedema in falciparum malaria.  Br Med 
J 1979; i:l 763-1 764. 

66. James.  Pulmonary damage associated with falciparum malaria.  Ann Trop Med Hyg 
1985; 79:123-138. 

67. Brooks MH, Kiel FW, Sheehy TW & Berry KG.  Acute pulmonary edema in 
falciparum malaria.  N Engl J Med 1968; 279:732-737. 

68. Rocker GM, Wiseman MS, Pearson D, Shale DJ.  Diagnostic criteria for adult 
respiratory distress syndrome : time for reappraisal.  Lancet 1959; 1:120-140. 

69. Till GO, Johnson KJ, Kunkel R, Ward PA, lntravascular activation of complement 
and acute lung injury.  Dependency on neuirophils and toxic oxygen metabolises.  
J Clin Invest 1982; 69:1126-1135. 

70. Sitprija V, Indraprasit S, Pochanugool C, Benyajati C, Piyaratn P. Renal function in 
malaria.  J Trop Med Hyg 1966; 69:242-246. 

71. Sitprija V, Miller LH, Tisher CC, Makaranond P, Canfield C, Johnston EH, Pyaratn 
P. Renal pathology in acute malaria : a biopsy study.  J Trop Med Hyg 1969; 
72:309-31 1. 

72. Sitprija V, indraprasit S, Pochanugool C, Benyajati C, F4yaratn P. Renal failure in 
malaria.  Lancet 1967; 1:185-188. 

73. Sitpfija V, Vongsthongsri M, Poshyachinda V, Arthachinta S. Renal failure in 
malaria: a Pathophysb"ic study.  Nephron 1977; 18:277-287. 

74. Sitpriia V. Nephropathy in falciparum malaria.  Kidney Ant 1988; 
75. Stone WJ, Hanchelt JE, Knepshield JH.  Acute renal insufficiency due to falciparum 

malaria.  Arch Intern Med 1972; 129:620-628. 
76. Holienberg NK, Adams DF, Oken DE, Abrams HL, Merriti JP.  Acute renal failure 

due to nephrotoxins: renal haem~amic and arigiographic studies in man.  N Engl J 
Med 1970: 282:1329-1334. 

77. Holienberg NK, Epstein M, Rosen SM.  Acute oliguric renal failure in man : 
evidence for preferential renal cortical ischemia.  Medicine 1%8; 47:455-74. 

78. Skirrow MB, Chongsuphajaisiddhi T, Maegriath BG.  The circulation in malaria.  Ann 
Trop Med Parasitol 1964; 58:502-507. 

79. Futrakul P, Boonpucknavig V, Boonpucknavig S, Mitrakul C, Bhamarapravati N. 
Acute glomeruionephritis complicating Plasmodium falciparum infection.  Clin 
Pediatr 1974; 13:281-283. 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              81

80. Boonpucknavig V & Sitprija V. Renal disease in acute Plasmodium falciparum 
infection in man.  Kidney lnt 1979; 16:44-52. 

81. Parblani A, Cameron JS.  Experimental nephritis associated with Pasmodium 
infection in mice.  Kidney lnt 1979; 16:53-63. 

82. Canfield CJ, Miller LH, Bartelloni PJ, Eichier P, Berry KG.  Acute renal failure in 
Plasmodium falciparum malaria.  Treatment by Per loneal dialysis.  Arch Intern Med 
1%9, 122:199-203. 

83. Gilles HIM, Lawson JB, Sibela M, Voller A, Alien N. Malaria anaemia and 
pregnancy.  Ann Trop Med Parasitol 1969; 63:245-265. 

84. Looareesuwan S, Phillips RE, White NJ, Kietinun S, Karbwang J, Rackow C, Turner 
RC & Warrell DA.  Quinine and severe falciparum malaria in late pregnancy.  
Lancet 1985; ii:4-8. 

85. Woodruff AW, Andsell VE & Pettitt LE.  Cause of anaemia in malaria. lancet 1979.: 
1:1055-1057. 

86. Weatherall DJ & Abdallah S. The anaemia of Plasmodium falciparum malaria 8, 
Med Bull 1982; 38:147-151. 

87. Looareesuwan S, Merry AH, Phillips RE, Pleehachinda R, Waltanagoon Y. Ho M 
Charoeniarp P, Warrell DA, Weatherail DJ.  Reduced erythrocyte survival following 
clearance of malaria parasitaemia in Thai Patients.  Br J Haematol 1987 ' 67:473-
478. 

88. Abdallah S, Weatherall DJ, Wickramasinghe SN, Hughes M. The anaemia of P. 
falciparum malaria.  Br J Haematol 1980; 46:171,183. 

89. Abdaliah 9, Weatherall DJ.  The direct antigiobulin test in P. falciparum malaria.  Br 
J Haematol 1982; 51:415-425. 

90. Merry AH, Looareesuwan S, Phillips RE, Chanthavanich P, Supanaranond W, 
Warrell DA, Weatherall DJ.  Evidence against immune haemolysis in falciparum 
malaria in Thailand.  Br J Haematol 1986; 64:187-194. 

91. Sheagren JN, Tobie JE, Fox LM & Wolff SM.  Reticuloendothelial system 
phagocytic function in naturally acquired human malaria.  J Lab Clin Med 1970; 
75:481-487. 

92. Ward KIN, Warrell MJ, Rhodes J, Looareesuwan S & White NJ.  Altered expression 
of human monocyte Fc receptor in Plasmodium falciparum malaria.  Infect lmmun 
1984; 4:623-626. 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              82

93. Newsome F. Increased phagocylosis of non-parasitized red cell in Plasmodium 
bergheii malaria.  Ann Trop Med Parasitol 1984; 78: 323-325. 

94. Wyler DJ, Quinn TC, Chen LT.  Relationship of alterations in spienic clearance 
function and microcirculation to host defence in acute rodent malaria.  J Clin Invest 
1981; 67:1400-1404. 

95. Cranston HA.  Boyian CW, Carroil GL, Sutera S, Williamson JR, Gluzman IY & 
Krogstad DJ.  Plasmodium falciparum maturation abolishes physiologic red cell 
deformability.  Science 1984; 223: 400-402. 

96. Srichaikui T, Panikbuir N & Jeumtrakul P. Bone Marrow changes in human malaria.  
Ann Trop Med Parasitof 1967; 61:40-51. 

97. Srichaikul T. Hematologic changes in human malaria.  J Med Assac Thai 1973; 
56:658-671. 

98. Wickramasinghe SN, Phillips RE, Looareesuwan S, Warrell DA, Huges L+.  The 
bone marrow in human cerebral malaria: parasite sequestration within sinusoids.  
Br J Haematof 1987; 66:295-306. 

99. Wickramasingh SN, Looareesuwan S, Nagachinta B, White NJ.  Dyserythropoiesis 
and ineffective erythropoiesis in Plasmodium vivax malaria.  Sr J Haematol 1989; 
72:91-99. 

100. Looareesuwan S, Bunnag D. Pathogenesis of anaemia in malaria ant 
management.  J Parasit Trop Med Ass Thai 1988; 11(2): 35-39. 

101. De Brito T, Barone AA, Faria RA.  Human Liver biopsy in P. fatciparum and P. 
vivax malaria.  A light and electron microscopy study.  Virchows Arch Abst A. 
Pathologische Anatomie 1969; 348:220-9. 

102. Corcoran TE, Hegstrom GJ, Zoeckler SJ, Keil PG.  Liver structure in non fatal 
malaria.  Gastroenterology 1953; 24:53-62. 

103. Fletcher A & Maegraith B. The metabolism of the malaria parasite and its hosts.  
Adv Parasitol 1972; 10:31-48. 

104. Molyneux ME, Looareesuwan S, Menzies 1, Grainger S, Phillips RE, Wattanagoon 
Y, Thompson RPH, Warrell DA.  Reduce hepatic blood flow and intestinal 
malabsorption in severe falciparum malaria.  Am J Trop Med Hyg 1989; 40(5):470-
476. 

105. While NJ, Looareesuwan S, Warrell DA, Warrell MJ, Bunnag D, Harinasuta T. 
Quinine pharmacokinetics and toxicity in cerebral and uncomplicated falciparum 
malaria.  Am J Med 1982; 73:564-572. 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              83

106. While NJ, Looareesuwan S, Warrell DA, Warrell MJ, Chanthavanich P, Bunnag D, 
Harinasuta T. Quinine loading dose in cerebral malaria.  Am J Trop Med Hyg 1983: 
32(1):1-5. 

107. Bygberg IC & Laung C. Septicemia as a complication of  falciparum malaria.  
Trans R Soc Trop Med Hyg 1982; 76:705. 

108. Sinton JA, Hughes TA.  The functional capacity of the liver in malaria. indian J 
Med Res 1924; 12:409-422. 

109. Segal HE, Hall AP, Jewell JS.  Peariman EJ, Na-Nakorn A, Mettaprakong.  
Gastrointestinal function, quinine absorption and parasite response in falciparum 
malaria.  Southeast Asian J Trop Med Public Health 1974; 5:499-503. 

110. Oisson RA, Johnsion EH.  Histopathologic changes and small bowel absorption in 
falciparum malaria.  Am J Trop Med Hyg 1969, 18: 355-359. 

111. Karney WW, Tong MJ.  Malabsorption in Plasmodium falciparum malaria.  Am J 
Trop Med Hyg 1972, 121:1-5. 

112. Wattanagoon Y, Srivilairit S, Looareesuwan S, Bunnag D, Harinasuta T, White NJ.  
Convulsions in falciparum malaria.  Xllth International Congress for Tropical 
Medicine and Malaria, PA Kaker & AM Polderman eds.  Excerpia Medica ICS 810 
ISBN, 0444810277. 1988 Abstract 258. 

113. White NJ, Miller KD, Marsh K, Herry CD, Turner RC, Williamson DH, Brown J. 
Hypogiycaemia in African children with severe malaria.  Lancet 1987, i:708-712. 

114. Metzger BE, Vileisis RA, RAvnikov V, Freinkel N. "Accelerated starvation" and the 
skipped breakfast in late normal pregnancy.  Lancet 1982; i 588-592. 

115. Phillips RE, Looareesuwan S, White NJ, Chanthavanich P. Karbwang J, 
Supanaranond W, et al.  Hypoglycemia and antimalarial drugs: quinidine and 
release of insulin.  Br Med J 1986; 292:1319-1321. 

116. Yeiich MR, Fiikins JP.  Mechanism of hyperinsulinemia in endotoxicosis Am J 
Physiol 1980; 239:1 5&1 61. 

117. Hughes TA.  Effects of quinine on the sugar of the blood.  Indian J Med Res 1925; 
13:321-336. 

118. Jensen MD, Conley M, Heistowski LD.  Culture of Plasmodium falciparum: the role 
of pH, glucose and lactate.  J Parasitol 1983; 69:1060-1067. 

119. Hypovolaemia in PlasMedium coatneyi malaria Ann Trop Med Parasitol 1968; 
62:218-232. 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              84

120. Horstmann RD.  Dietrich M, Bienzle U, Rashe H. Malaria induced 
thrombocytopenia.  Bfut 1981, 42 257-164. 

121. Skudowitz RB.  Katz J, Lurie A, Levin J, Metz J. Mechanisms of thrornbocytopenia 
in malignant tertian malaria.  Br Med J 1973 ii:515-518. 

121. Kelton JG, Keystone J, Moors J, et al.  Immune-mediated thrornbocytopenia of 
malaria.  J Clin Invest 1983; 71:832-836. 

123. Looareesuwan S, Lee SH, Nagachinta B, Davis J, White NJ.  Throm bocytopenia 
in malaria; evidence against an antibody dependent mechanism.  In.  Kager PA, 
Polderman AM. acts.  Xllth International Congress for Tropical Medicine and 
Malaria, Excerpta Medin ICS 810, Amsterdam, Netheriand 1988. p 121. 

124. Pukrittayakamee S, White NJ, Clemens R, Chittamas S, Karges HE, Desakorn S, 
Looareesuwan S, Bunnag D. Activation of the coagulation cascade in falciparum 
malaria, Trans R Soc Trop Med Hyg 1989, 83. 

125. Essein EM, Ebbota Mi.  Platelet secretory activities in acute malaria (Plasmodium 
falciparum) infection.  Acta Haematol 1983, 7: 183-188. 

126. Conned M. Pathophysiology of malaria.  Hematalogic observations in human and 
animal studies.  Ann Ant Med 1969; 70:134-141. 

127. Devakui K, Harinasuta T, Raid HA. 125 I-labelled fibrinogen in cerebral malaria. 
lancet 1966; ii:886-888. 

128. Goodall HB.  Three aspects of disseminated intravascular coagulation in subtertian 
malaria, Trans R Soc Trop Med Hyg 1981; 75:884-885. 

129. Bygbjerg IC, Lanng C. Septicaemia as a complication of falciparum malaria.  Trans 
A Soc Trop Med Hyg 1982; 76:705. 

130. Mabey DCW, Brown A, Grunwood BM.  Plasmodium falciparum malaria and 
salmonella infections in Gambian children.  J Infect Dis 1987; 155:1319-1321. 

131. Sullivan J. Pernicious fever : febris aigida and febris comalosa.  Medical Times 
and Gazette 1876; 1:277-279. 

132.Sitprija V. Urinary excretion patterns in renal failure due to malaria.  The effects of 
phenoxybenzamine in two cases.  Aust NZ J Med 1971; 1:44-48. 

133. Fairley NH & Bromfield RJ.  Laboratory studies in malaria and blackwater fever.  
Part 11.  Blackwater fever.  Part 111.  A new blood pigment in biackwater fever 
and other biochemical observations.  Trans R Soc Trop Med Hyg 1934; 28:141-
156. 307-334. 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              85

134. Maegraith BG.  Pathological processes in malaria and blackwater fever.  Oxford 
Biackweii Scientific 1948. 

135. Maegrafth BG.  Recent advances in tropical medicine : blackwater fever. west Afr 
Med J 1952; 1:4-10. 

136. Glackie WK.  Blackwater fever.  Clin Proc 1944, 3:272-312. 
137. Ross GR.  Blackwater fever in Southern Rhodesia in retrospect. Central African J 

Med 1962; 8:294-7 
138. Paflich V. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency Part 2. Tal Asia.  

Clinical Haernatol 1981, 10:814. 
139. Warrell DA, Looareesuwan S, Warrell MJ, et al.  Dexamethasone proves 

deleterious in cerebral malaria.  A double- blind study in 100 comatose patients.  N 
Engl J Med 1982; 306(6):313-9.  

140. White NJ, Looareesuwan S.  Cerebral malaria. In: PGE Kennedy, RT Johnson, 
eds. Infections of the Nervous System. London: Butterworths.  1987:118-44. 

141. White NJ, Looareesuwan S, Phillips RE, Chanthavanich P, Warrell DA.  Single 
dose phenobarbitone prevents convulsions in cerebral malaria.  Lancet 1988; 2: 64-
6. 

142. Looareesuwan S, Davis TME, Pukrittayakamee S, et al.  Erythrocyte survival in 
severe falciparum malaria.  Acta Tropica, 1991; 48:263-70. 

143. Warrell DA, Molyneux ME, Beales PF.  Severe and complicated malaria, 2nd 
edition. Trans R Soc Trop Med Hyg 1990;84 (suppl):1-65. 

144. Wilairatana P, Riganti M, Looareesuwan S, Punpoowong B, Srisopark P, 
Charoenlarp P.  Dyspepsia in acute falciparum malaria: a clinico-pathological 
correlation.  Southeast Asian J Trop Med Public Health 1992; 23(4): 788-94. 

145. Wilairatana P, Looareesuwan S, Charoenlarp P.  Liver profile changes and 
complications in jaundiced patient with falciparum malaria.  Trop Med Parasitol 
1994; 45: 298-302. 

146. Wilairatana P, Looareesuwan S, Kaocharoen S, Vanijanonta S, Charoenlarp P.  
Gastric emptying in acute uncomplicated falciparum malaria.  J Trop Med Hyg 
1995; 98: 22-4. 

147. Wilairatana P, Looareesuwan S.  APACHE II scoring for predicting outcome in 
cerebral malaria.  J Trop Med Hyg 1995;98:  

148. Sitprija V, Indraprasit S, Pochanugool C, Benyajati C, Piyaratn P.  Renal function 
in malaria.  J Trop Med Hyg 1966;69: 242-6. 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              86

149. Looareesuwan S, Phillips RE, Karbwang J, White NJ, Flegg PJ, Warrell DA. 
Plasmodium falciparum hyperparasitaemia: use of exchange transfusion in seven 
patients and a review of the literature.  Quart J Med (New Series 75) 1990; 
277:471-81. 

150. รายงานวิชาการ.  การควบคุมยุงพาหะนําโรค: คณะผูเชี่ยวชาญควบคุมยุงพาหะนําโรค.  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด; 2537: 21-26. 

 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              87

 
การตรวจมาลาเรียโดย PCR: ไมยากอยางที่คิด 

 
 

รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร 
ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว   คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ในปจจุบันนี้ไดมีการนําเทคนิคพีซี

อาร (Polymerase chain reaction 
technology) มาใชประโยชนอยางกวางขวาง
ท้ังในการวิ จัยพื้นฐาน และการวิ จัยแบบ
ประยุกต ซึ่งในดานการแพทยไดมีการนํามา 
PCR มาใชในการตรวจวินิจฉัยหาโรคที่เกิด
จ ากคว ามผิ ดปกติ ข อ ง ยีนต า งๆ  เ ช น 
โรคธาลัสซีเมีย โรคมะเร็ง โรคที่เกี่ยวของกับ
การถายทอดทางพันธุกรรมอื่นๆ และโรคติด
เชื้อตางๆ รวมท้ังโรคที่เกิดจากเชื้อพยาธิโปร
โตซัว เชน เชื้อมาลาเรียดวยเชนกัน    

Polymerase chain reaction นั้น
เกิดขึ้ นจาก  การใชความรูพื้ นฐานทาง
วิทยาศาสตร  เ พ่ื อ ท่ี จ ะลอก เ ลียนแบบ
ขบวนการสังเคราะหดีเอ็นเอ ท่ีเกิดข้ึนในทาง
ธรรมชาติ  ซึ่งมีเปาหมายเพื่อเพ่ิมปริมาณ
สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอนั่นเอง 
 
ปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส (Polymerase 
chain reaction; PCR) 
 ขบวนการสังเคราะหดีเอ็นเอใน   สิ่ง-
มีชีวิตเกิดข้ึนได โดยอาศัยการทํางานของ
เอนไซม DNA polymerase ซึ่งจะเรง
ปฏิกิริยาการเชื่อมตอโมเลกุลของนิวคลีโอ-
ไทดแตละชนิดเขากับ RNA สายสั้นๆท่ีทํา
หนาท่ีเปน specific primers ท่ีเกาะติดกับ
สายดีเอ็นเอแมพิมพ (template) สายเดี่ยวแต

ละ เสน  ลําดับนิวคลีโอไทดบนดี เ อ็น เอ
แมพิมพแตละเสนจะเปนตัวกําหนดวาจะเปน
การเติมนิวคลีโอไทดใหมชนิดใดเขาไปบาง  
โดยท่ีนิวคลีโอไทดท่ีจะเชื่อมตอนั้นจะตองมี
เบสเปนคูสม (complementary) กับลําดับ
เบสของนิวคลีโอไทด ท่ีปรากฏอยูบนสายดี
เอ็นเอแมพิมพ  เม่ือปฏิกิริยาดําเนินไปจน
เสร็จสมบูรณแลวจากดีเอ็นเอแมพิมพเกลียว
คู 1 สาย จะไดผลิตผลเปนดีเอ็นเอเกลียวคู 2 
สาย ซึ่งแตละสายประกอบดวยดีเอ็นเอสาย
เดี่ยว ท่ีสรางใหมหนึ่งเสนรวมกับดีเอนเอ
แมพิมพสายเดี่ยวอีกหนึ่งเสน 
 การสังเคราะหดีเอ็นเอในหลอดทดลอง
สามารถกระทําได  โดยการเลียนแบบใน
สิ่งมีชีวิต  สารละลายผสมท่ีจะใชทําปฏกิิริยาใน
หลอดทดลองนั้นประกอบดวย 

1. ดีเอ็นเอแมพิมพ ซึ่งเปนดีเอ็นเอท่ี
สกัดมาจาก เซลลของส่ิงมีชีวิตท่ีสนใจจะ
ทําการศึกษา  สวน specific primers เปน   
นิวคลีโอไทดสายสั้นๆ (oligonucleotides) ท่ี
มีความยาวพอเหมาะ 2 สาย แตละสายจะมี
เบส ท่ีเปนคูสมสอดคลองกับลําดับเบสของ    
ดีเอ็นเอแมพิมพสายเดี่ยวแตละสาย ท่ีอยู  
บริเวณริมนอกสุดของดีเอ็นเอที่จะทําการสัง-
เคราะห 

2. primer แตละสายจะจับกับดีเอ็นเอ
แมพิมพสายเดี่ยวแตละเสนตรงบริเวณปลาย 
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3' ของดีเอ็นเอท่ีตองการสังเคราะห  ชิ้นดีเอ็น
เอท่ีจะเพ่ิมจํานวนตองไมมีขนาดใหญเกินไป 
โดยไมควรเกิน 1 kb และถาใหญกวานี้ก็ไม
ควรเกิน 3 kb  ความยาวของ primer ตอง
เหมาะสมประมาณ 21-24 nucleotides ถา
สั้นเกินไป จะจับกับดีเอ็นเอแมพิมพหรือดี
เอ็นเอตนแบบไดหลายที่เพราะไมเจาะจงพอ 
ถายาวเกินไป จะทําใหเวลาท่ีใชในการจับกับ
ดีเอ็นเอตนแบบมากข้ึน ทําใหปฏิกิริยามี
ประสิทธิภาพและผลผลิตของดีเอ็นเอลดลง 
นอกจากนั้นควรหลีกเล่ียงการที่ primer มี
เบสคูสมท่ีสามารถจับกันเองไดกลายเปน
ผลผลิตท่ีไมตองการเรียกวา primer dimmer 
หรือการที่มีเบสคูสมใน primer สายเดียวกัน
ซึ่งจะจับกันเองเปน secondary structure ซึ่ง
ทําใหผลผลิตลดลง 

3. deoxyribonucleoside-5'-triphos-
phate ท้ัง 4 ชนิด (dATP, dGTP, dCTPและ
dTTP) 

4. สารละลายบัฟเฟอร ท่ีมีองคประ-
กอบของอิออนตางๆท่ีพอเหมาะเอนไซม 
DNA polymerase ท่ีทนตออุณหภูมิสูงๆได 
(thermostable DNA polymerase) เอนไซม
ทนความรอนชนิดแรกสกัดมาจากแบคทีเรีย 
Thermus  aquaticus (Taq DNA 
polymerase) ซึ่งนิยมใชกันมาก สามารถเติม 
nucleotides ไดในอัตรา 35-100 
nucleotides/sec  และจํานวน nucleotides ท่ี
สรางไดกอนแยกตัวออกมาอยูท่ี 50-60 nu-
cleotides แตในปจจุบันนี้ไดมี AmplitaqTM 
ซึ่งเปน Taq DNA polymerase ท่ีเตรียมได
จากวิธีทางพันธุวิศวกรรม  VentTM DNA    
polymerase ซึ่งมี 3’-5’ exonuclease activity 
ทําใหการสรางดีอ็นเอมีความแมนยํากวาและ

ทนความรอนไดสูงกวา Taq DNA 
polymerase 

เมื่อนําหลอดทดลองที่มีสวนประกอบ
ท้ังหมดนี้ไปเขาเครื่องท่ีใชทําปฏิกิริยา PCR 
หรือท่ีเรียกวา Thermocycler เพ่ือตั้ง
อุณหภูมิ เวลาในแตละข้ันตอน และจํานวน
รอบ ซึ่งข้ึนอยูกับ ขนาดและชนิดของดีเอ็นเอ
ท่ีตองการเพิ่มปริมาณ ปริมาณดีเอ็นเอท่ี
ตองการ  หลังจากนั้นปฏิกิริยาจะดําเนินไป
อยางสมบูรณใหผลิตผลเปนดีเอ็นเอสายใหม
ท่ีมีลําดับนิวคลีโอไทดตามตองการ 
 ดังน้ัน ปฏกิิริยาลูกโซโพลีเมอเรส 
(Polymerase chain reaction; PCR) นั้นจะ
ทําให มีการเพ่ิมจํานวนของสายดีเอ็นเอท่ี
ตองการจากเดิมท่ีมีอยูจํานวนนอยมาก ใหมี
ปริมาณมากข้ึน จนกระท่ังสามารถมองเห็น
ไดหลังจากการ run gel electrophoresis 
และยอมดวย ethidium bromide 
 
ข้ันตอนของการทําปฏิกิริยา PCR 

การสังเคราะหดีเอ็นเอแตละรอบของการ
ทําปฏิกิริยา PCR นั้นประกอบดวยข้ันตอน 3 
ข้ันตอนตามลําดับดังน้ีคือ 

1. Denaturation การใหความรอนกับ
ของผสมทั้งหมดที่กลาวขางตนท่ีอุณหภูมิสูง 
(90-95 oC) เพ่ือใหดีเอ็นเอแมพิมพเกลียวคู
แตกตวัเปนสายเดี่ยว 

2. Primer annealing  ลดความรอน
กับของผสมที่อุณหภูมิจําเพาะ    (Tm-2 oC) 
เพื่อให primers เกาะกับดีเอ็นเอแมพิมพสาย
เดี่ยวแตละสายตรงบริเวณจําเพาะได 
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 Tm = 4(G+C)+2(A+T) 
ตัวอยางเชน primer sequence:  

5’CGTGACTACGATCGACA 
3’4G, 5C, 4A, 4T 
Tm  = 4(4+5)+2(4+4) 

     =  4x9+2x8 
          =  36+16  
     =  52 oC     
ดังน้ันอุณหภูมิจําเพาะในปฏิกิริยานี้  
(Tm-2 oC) = 52-2 = 50 oC                                            

3. Extension เพ่ิมอุณหภูมิไปท่ี 75 oC 
เพื่อทําให thermostable DNA polymerase
สามารถสรางดีเอ็นเอสายใหมได เม่ือทํา
ปฏิกิริยาการสังเคราะหตามลําดับ 3 ข้ันตอน
แลวถือวาครบการทํา Polymerase chain 
reaction ครบ 1 รอบ  โดยท่ัวไปจะทํา
ปฏิกิริยานี้ประมาณ 20-30 รอบซ่ึงจะได
ผลผลิตเปนดี เ อ็นเอสายใหมในปริมาณ
มากมาย (รูปท่ี 1) 

 
 

รูปที่ 1. ภาพแสดงขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยวิธี PCR 
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ปริมาณผลผลิตดเีอ็นเอหลังการทําปฏิกิริยา PCR 
 
                               จํานวนรอบ                               ปริมาณผลผลิต  

1         1 
2         2 
3         4 
4         8 
5        16 
6        32 
7        64 
8       128 
9       256 
10       512 
11     1,024 
20 1,048,576 
30                                1,073,741,824 

                         
ปริมาณผลผลิต  =   2 n 

n  =  จํานวนรอบ 
 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียโดยวิธี PCR 
ตัวอยางเลือด 

ตัวอยางเลือดของผูปวยท่ีสามารถ
นํามาตรวจวินิจฉัยนั้น ควรเปน whole 
blood ซึ่งมี EDTA ผสมอยูดวยเพ่ือปองกัน
การแข็งตัวของเลือด หรืออาจจะเปน EDTA 
blood ท่ีเก็บแชแข็งไวท่ี -20 oC หรืออาจจะ
เปน EDTA blood ท่ีหยดเก็บไวบนกระดาษ
กรองชนิดพิเศษ  
การแยกสกัด DNA ของเชื้อมาลาเรีย
จากเลือดตัวอยาง 

เม่ือไดตัวอยางเลือดมาลาเรียมา 
แลว ตองนําไปผานขบวนการสกัด DNA 
ของเชื้อออกมาจากตัวอยางกอน  ซึ่งใน 

 
ปจจุบันนี้มีวิธีการสกัดไดหลายวิธีแตวิธีท่ี
นิยมใชกันไดแก การใชชุดสกัดที่ผลิตมา
ขายจากบริษัทตางๆซึ่งมีขอดีแตกตางกัน
ไปเชน ใชปริมาณตัวอยางเลือดท่ีต่ํามาก   
ลักษณะของตัวอยางสดหรือหยดแหงบน
กระดาษ เปนตน ซึ่งจะเลือกใชวิธีใดตอง
พิจารณาตามความเหมาะสมของงานนั้นๆ 
การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียโดยวิธี 
PCR 

ในท่ีนี้จะขอกลาวถึงวิธีการตรวจที่
ใหผลดีและมีความไวสูง ซึ่งเรียกวิธีการนี้วา 
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nested PCR  วิธีน้ีมีการทําปฏิกิริยา PCR 
สองครั้งดวยกัน คือ  

ครั้งแรก เปนการเพิ่มปริมาณดีเอ็น
เอท่ีจําเพาะตอ genus ของเช้ือกอน โดยใช 
primers ท่ีจําเพาะกับเชื้อ Plasmodium ทุก
ชนิด   

คร้ังท่ีสอง เปนการเพิ่มปริมาณดี
เ อ็นเอท่ี จําเพาะตอ  species ของเ ช้ือ
มาลาเรีย 

ซึ่ ง ในคนมี ท้ังหมด  4  spec ies 
ดวยกันคือ P. falciparum  P. vivax  P. 
malariae และ P. ovale โดยใช primers 
จํานวน 4 ชุดท่ีจําเพาะกับเช้ือแตละชนิด 
 
PCR assay 
ในหลอด PCR มีปริมาณสารทั้งหมด 20 µl 
ซึ่งประกอบดวย 
• 5 µl of PCR buffer (MgCl2, KCl, 

Tris-HCl, pH 8.3) 
• 125 µM ของ dNTP แตละชนิดคือ 

dTTP, dGTP, dCTP, dATP 
• 50  nM of primers 
• 0.4 unit of Taq polymerase 1 µl of 

DNA template 
• เติม steriled distilled water ใหจน

ครบ 20 µl 
นําหลอด  PCR ไปทําการเพิ่ ม

ปริมาณดี เ อ็นเอในเครื่อง  PCR โดยมี
โปรแกรมการทํางานดังตอไปน้ี 
 
 
 

โปรแกรมการทํา PCR สําหรับการเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอที่ จําเพาะตอ  genus 
ของเชื้อ 

Step 1  แยกสาย DNA ของเช้ือ
มาลาเรียออกจากกัน (denaturation) ท่ี 95 
oC 1 นาท ี

Step 2  ทําให primers จับกับเบสที่
เหมาะสมบน DNA สายเดี่ยว (annealing)  
ท่ี 58 oC 2 นาที 

Step 3  ใหเอนไซม Taq polymerase 
ทําการสราง DNA สายใหมตอจาก สวนท่ี 
primers จับอยู  ท่ี 72 oC 2 นาที 

ทําปฏิกิริยาท้ังหมด 24 รอบ  หลังจาก
นั้นนํา 1 µl ของ product ท่ีไดไปเขาโปร-
แกรมเพ่ือแยกชนิดของเชือ้ตอไป 
 
โปรแกรมการทํา PCR สําหรับการเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอท่ีจําเพาะตอ species 
ของเชื้อ 

Step 1  แยกสาย DNA ของเช้ือ
มาลาเรียออกจากกัน (denaturation) ท่ี 
95  oC 1 นาที 

Step 2  ทําให primers จับกับเบสที่
เหมาะสมบน DNA สายเดี่ยว (annealing)  
ท่ี 58 oC 2 นาที 

Step 3  ใหเอนไซม Taq polymerase 
ทําการสราง DNA สายใหมตอจากสวน 
ท่ี primers จับอยู  ท่ี 72 oC 2 นาที 
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ทําปฏิกิริยาท้ังหมด 30 รอบ  หลังจาก
นั้นนํา 15 �l ของ product ท่ีไดไปแยกบน 
3 % agarose gel electrophoresis, 70 
volts และยอม gel ดวย ethidium bromide  

 

เมื่อทําการ destain gel แลวนําแผน gel มา
สองดูขนาดของ DNA fragments ท่ีไดใต
แสงอุลตราไวโอเลต 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
รูปที่ 2   ผลของการตรวจวินิจฉัยหาชนิดของเช้ือมาลาเรียท่ีพบในคนโดยวิธ ีnested PCR  แถบของ

ดีเอ็นเอท่ีพบบน 2%  agarose gel ใน lane S = standard markers, lane 1= P. 
falciparum, lane 2= P. vivax, lane 3= P. malariae และ lane 4= P. ovalae ตามลําดับ 

 
ปญหาของการปนเปอนในปฏิกิริยา PCR 
 เนื่องจากปฏิกิริยา PCR มีความไวสูง 
ดังน้ันอาจเกิดปญหาจากการปนเปอน 
(contamination)ได ซึง่อาจจะเกิดจากการ
จัดเก็บตัวอยาง จากผูท่ีทําการตรวจวิเคราะห 
เชน จากผม ผวิหนัง ฯลฯ  จากหองทดลอง

โดยเฉพาะพื้นท่ีบนโตะท่ีทําการตรวจวิเคราะห 
อากาศที่ไมสะอาดหรือมีฝุน การปนเปอนของ
สารเคมีหรือบัฟเฟอรท่ีใช  สารที่ใชควรเปน
สารที่ใชกับ ปฏิกิริยา PCR โดยเฉพาะ (PCR 
grade) 
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การยอมสี Field (Field’s stain) for Thick film 
 

การยอม Field’s stain เหมาะสมที่จะใช
ยอมเฉพาะในการดูฟลมหนา (thick film) 
เทานั้น โดยมีข้ันตอนการยอมท่ีรวดเร็ว ไม
ยุงยาก เหมาะสมที่จะนําไปใชในทางคลินิก 
โดยมีน้ํายาที่ตองเตรียม 2 ชนิด คือ Stain A 
(methylene blue) และ Stain B (eosin) มีสูตร
การเตรียมดังน้ี 

 
 Stain A  
Methylene bkue (medicinal)        0.8 g. 
Azure I                                   0.5 g. 
Disodium hydrogen phosphate  
(anhydrous)                            5.0  g. 
Potassium hidrogen phosphate  6.25 g. 
Distilled water                        500 ml. 
 Stain B 
Eosin                                 1.0 g. 
Na2HPO4                             5.0 g. 
KH2PO4                              6.25 g. 
Distilled water                      500 ml. 

ละลายสีท่ีตองการในน้ํากล่ันปริมาณ
เล็กนอย หากใชความรอนในขั้นตอนการ
ละลายเกลือฟอสเฟตตองตั้ งสารละลายที่
เตรียมได ให เ ย็นลงกอน ท่ีจะ เติมสี  (dye) 
จากนั้นเติมนํ้ากลั่นท่ีเหลือจนครบ เมื่อได
สารละลายที่ตองการแลว ตั้งท้ิงไว 24 ชั่วโมง 
กอนนําไปใชควรกรองดวยกระดาษกรอง เม่ือ
สารละลายที่เตรียมไดถูกใชบอย ๆ อาจเกิด 
oxidation scum บริเวณผิวหนา แกไขโดยใช
ก ร ะดาษกรองซับออก  หาก เกิ ดปญหา

แบคที เรียปนเปอนควรเททิ้ง แลวเตรียม
สารละลายใหม 
 
ข้ันตอนการยอม (สําหรับแผนฟลมหนา
เทานั้น) 

1. จุ ม แผ นฟ ล ม ท่ี ต อ งกา รย อมลง ใน 
absolute methyl alcohol เพ่ือ fix 
แผนฟลม 

2. จุมแผนฟลมลงใน Stain A นาน 5 
วินาที 

3. ลางเบา ๆ ในน้ําประปานาน 5 วินาที 
4. จุมแผนฟลมลงใน Stain B นาน 3 

วินาที 
5. ลางออกดวยน้ําประปานาน 5 วินาที 
6. ตั้งท้ิงไวใหแหง 
 

         สังเกตดูสีของ Stain B หากเปลี่ยนเปน
สีออกเขียว (greenish colour) ควรเททิ้งและ
เตรียมใหม 
 เวลาที่ ระบุเปนเวลาโดยประมาณ
เทานั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนกับ 
สารละลาย (สียอม) ท่ีเตรียมไดและความหนา
ของแผนฟลมท่ีนํามายอม ความหนาของฟลม
ทําใหการดูดซึมของสีตางกันไป สวนท่ียอมสี
ไดดี ท่ี สุ ด ในแผนฟล ม คือบ ริ เวณขอบซึ่ ง
นิวเคลียสของเม็ดเลือดขาวจะถูกยอมเปนสี
มวงเขม 
 

 
    

 
 
 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              95

 
การยอมสี Wright (Wright’s stain) for thin film 

 
Stock solution 
Stain (powder)                           0.3  g. 
Glycerin (C.P.)                           3.0  ml. 
Methyl alcohol, absolute,  
   acetone free  97.0 ml. 
 
 ผสม powdered stain และ glycerin 
เขาดวยกัน แลวเติม methyl alcohol คนใหเขา
กัน เทสายละลายที่เตรียมไดลงในขวดสีชา ปด
ฝาใหแนน ตั้งท้ิงไว 2-3 สัปดาห กอนนํามาใช
ใหกรองดวยกระดาษกรองเสียกอน สารละลาย
ท่ีเตรียมไดนี้จะมีคุณภาพดีข้ึนเรื่อย ๆ เม่ือ
เวลาผานไป 

ข้ันตอนการยอม  (สําหรับแผนฟลมบาง
เทานั้น) 

1. หยด stock solution ลงบนแผนฟลม
จนสามารถปดแผนฟลมไดท้ังหมด 
เพ่ือเปนการ fix แผนฟลมเลือด ท้ิงไว
นาน 1 ½ นาที 

2. เติม buffer (pH 7.2) ในปริมาณที่เทา 
ๆ กัน ลงไป ท้ิงไว 3 นาที 

3. ลางสีออกโดยการเทน้ํากล่ันลงบน
แผนฟลม 

4. ตั้งท้ิงไวใหแหง 

 
การยอมสี Wright แบบประยุกต (Modified Wright’s stain) for thick film 

 
Stock solution 
Stain (powder)                          0.3 g. 
Glycerin (C.P.)                          3.0 ml. 
Methyl alcohol, absolute, acetone free 

   97.0 ml. 
ข้ันตอนการยอม (สําหรับแผนฟลมหนา
เทานั้น) 

1. ผสม stock solution 1 ml. กับ น้ํากล่ัน 
หรือ สารละลายบัฟเฟอร (pH 7.2) 2 ml. 
โดยผสมในกระบอกตวงขนาด 10 ml. 

2. หยอดสารละลายที่เตรียมไดลงบน
แผนฟลมจนเต็มแผน ท้ิงไว 2-5 
นาที 

3. ลางสีออกโดยการเทน้ํากล่ันหรือ
ส า ร ล ะ ล า ย บั ฟ เ ฟ อ ร ล ง บ น
แผนฟลม 

4. ตั้งท้ิงไวใหแหง 
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การยอมสี Giemsa (Giemsa’s stain) for thick & thin film 

  
โดยทั่วไปสียอม Giemsa มักมีขาย

สําเร็จรูป สามารถหาซื้อได ท่ัวไป แตหาก
ตองการเตรียมเอง สามารถเตรียมไดตามสูตร 
ดังน้ี 
 Giemsa’s solution 
Giemsa’s powder                      3.8  g. 
Methyl alcohol                         205  ml. 
Glycerine                               250  ml. 
  

ใสผงสี Giemsa ลงในเครื่องปน ปนให
ท่ัว แลวคอย ๆ เติม glycerine ลงไปทีละนอย 
คอย ๆ ปนจนเขากันดี ใส methyl alcohol 
ครึ่งหนึ่งของปริมาณท่ีเตรียมไว ปนผสมกัน เท
สวนผสมทั้งหมดที่ไดจาการปนผสมลงในขวด
แกวทนไฟชนิดมีฝาปด (Pyrex bottle) เท 
methyl alcohol สวนท่ีเหลือลงในเครื่องปนเพ่ือ
ลางสีสวนท่ีเหลือคางอยูในเครื่องปน แลวจึงเท 
alcohol สวนนี้ลงในขวดแกวทนไฟที่เตรียมไว 
นําไป incubate ท่ีอุณหภูมิ 37 oC เปนเวลา 
24 ช่ัวโมง เขยาเปนครั้งคราว กรองดวย
กระดาษกรองกอนนําไปใช   

 
ข้ันตอนการยอมสําหรับแผนฟลมหนา 
1. ไมตอง fix แผนฟลม 

2. เ ต รี ย ม สี ท่ี จ ะ ใ ช ย อ ม  โ ด ย เ ต รี ย ม
สารละลายท่ีมีความเขมขน 3 % โดย
ตวงสารละลาย Giemsa 3 ml. และ 
สารละลาย buffer ท่ีเตรียมไว 97 ml. 

3. ท้ิงไว 30 นาที ลางออกอยางรวดเร็ว
ดวยความระมัดระวัง นําไปตากใหแหง
โดยวางสไลดเอียงทํามุมประมาณ 45 o 
หามใชกระดาษซับน้ําออก 

 
ข้ันตอนการยอมสําหรับแผนฟลมบาง 
1. จุ ม แผ นฟ ล ม ท่ี ต อ งกา รย อมลง ใน 

absolute methyl alcohol นานอยาง
นอย 30 วินาทีเพ่ือ fix แผนฟลม 

2. เ ต รี ย ม สี ท่ี จ ะ ใ ช ย อ ม  โ ด ย เ ต รี ย ม
สารละลายท่ีมีความเขมขน 3 % โดย
ตวงสารละลาย Giemsa 3 ml. และ 
สารละลาย buffer ท่ีเตรียมไว 97 ml. 

3. เรียงแผนฟลมที่ต องการยอมลงใน 
staining jar  เทสียอมลงใปใหพอทวม
แผนฟลมท้ังหมด 

4. ท้ิงไว 30 นาที ลางออกอยางรวดเร็ว 
นําไปตากใหแหงโดยวางสไลดเอียงทํา
มุมประมาณ 45 o หามใชกระดาษซับน้ํา
ออก 
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การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร (Buffered water) 
 

 ในการยอมสี Giemsa ตองใชสารละลาย buffer ท่ีมีคา pH = 7.2 ยกเวนในกรณีท่ีทราบแนชัด
วาน้ําท่ีจะใชมีคากรด-เบสเปนกลาง (neutral) 
 
    Stock solution 

M/15 Na2HPO4  Sodium hydrogen phosphate…………………….9.5 g. per litre 
M/15 KH2PO4  Potassium dihydrogen phosphate……………….9.02 g. per litre 

 
 โดยสามารถเตรียมไดท้ังสารละลายบัฟเฟอร pH 7.0 และสารละลายบัฟเฟอร pH 7.2 ตาม
สูตรดังน้ี 
  

 M/15 Na2HPO4  
(ml.) 

M/15 KH2PO4 
(ml.) 

Distilled water 
(ml.) 

pH 7.0 61.1 38.9 900 
pH 7.2 72.0 28.0 900 

 
 สําหรับสารละลายบัฟเฟอร pH 7.2 สามารถเตรียมตามอีกสูตรหนึ่งได ดังน้ี 
   

KH2PO4……………………………………0.7 g. 
Na2HPO4………………………………….1.0 g. 
Distilled water………………………….1000 ml. 

 
 สารละลายบัฟเฟอรท่ีเตรียมไดควรเก็บในขวดแกวแบบมีฝาปด วัดคา pH โดยใชเครื่องและ
ปรับจนไดคาท่ีตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอยางมืออาชีพ ปท่ี 6              98
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Amoebae 
A01 Entamoeba histolytica  ระยะ trophozoite smear จาก culture  
A02 Entamoeba histolytica ระยะ trophozoite ยอมดวยสี trichrome มีเม็ดเลือดแดงที่

ถูกกินเขาไปภายใน cytoplasm ของเชื้อ 
A03 Entamoeba histolytica ระยะ cyst นิวเคลียส 1 อัน ยอมดวยสี trichrome และมี 

chromatoid body ท่ีมีปลายมน 
A04 Entamoeba histolytica ระยะ cyst นิวเคลียส 8 อันยอมดวยสี trichrome 
A05 Entamoeba coli ระยะ trophozoite ยอมดวยสี trichrome 
A06 Entamoeba coli ระยะ cyst ยอมดวยสี trichrome และมี chromatoid body 

ท่ีมีปลายแหลม 
A07 Entamoeba coli ระยะ cyst ยอมดวยสี trichrome นิวเคลียส 8 อัน 
A08 Blastocystis hominis ระยะ vacuolated form สังเกต peripheral nuclei 4 -8 อัน 

(บน) จากอุจจาระสดในน้ําเกลือ และ (ลาง) ยอมดวยสี 
trichrome 

A09 Entamoeba histolytica  ระยะ cyst ใน iodine solution 
A10 Entamoeba histolytica  ระยะ cyst ใน normal saline solution 
A11 Entamoeba coli  ระยะใน cyst iodine solution 
A12 Idamoeba butschlii  ระยะ cyst ใน iodine solution 
 
Malaria 
B01 Plasmodium falciparum ระยะ ring form  
B02 Plasmodium falciparum ระยะ gametocyte รูปรางคลายกลวยหอม 
B03 Plasmodium vivax ระยะ growing trophozoite (amoeboid form) 
B04 Plasmodium vivax ระยะ late trophozoite สังเกต infected RBC ขนาดโตขึ้น

และจุดขนาดเล็กติดสีชมพูจํานวนมาก เรยีกวา Schuffner’s 
dots 

B05 Plasmodium vivax ระยะ mature schizont สังเกต malarial pigments ตรง
กลาง 

B06 Plasmodium vivax ระยะ macrogametocyte สังเกต chromatin จะเกาะกลุม
คอนไปอยูขางใดขางหนึ่ง malarial pigments กระจายอยู
ท่ัวไป 

B07 Plasmodium malariae ระยะ growing trophozoite (band form) 
B08 Plasmodium malariae ระยะ growing trophozoite (compact form) 
B09 Plasmodium malariae ระยะ growing schizont  
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B10 Plasmodium malariae ระยะ mature schizont มักเรียงตัวเปนดอกกุหลาบ 
(rosette formation) 

B11 Plasmodium malariae ระยะ microgametocyte chromatin กอนโต ขรุขระ 
ขอบเขตไมชัดเจน กระจายหลวมๆ เขาไปในสวน 
cytoplasm  

B12 Plasmodium ovale ระยะ growing trophozoite สังเกต infected RBC ท่ีมี
ขนาดโตขึ้น และ รูปรางคลายหยดน้ํา 

B13 Plasmodium ovale ระยะ mature schizont 
B14 Plasmodium ovale ระยะ macrogametocyte 
B15 Plasmodium ovale ระยะ microgametocyte 
 
Flagellates & Ciliate 
C01 Trypanosoma cruzi ระยะ trypomastigote จากกระแสเลือด ยอมสี Giemsa 
C02 Trypanosoma gambiense ระยะ trypomastigote จากกระแสเลือด  
C03 Trypanosoma cruzi ระยะ epimastigote จากลําไสสวนลางของมวนเพชฌฆาต 

(triatomid bug) 
C04 Leishmania donovani ระยะ promastigote จากอาหารที่เพาะเล้ียงเช้ือใน

หองปฏิบัติการ 
C05 Leishmania donovani ระยะ amastigote จากการ smear เลือดของผูปวยยอม

ดวยสี Giemsa 
D01 Giardia intestinalis ระยะ trophozoite  ยอมดวยสี Giemsa 
D02 Giardia intestinalis ระยะ cyst ยอมดวยสี trichrome  
D03 Giardia intestinalis ระยะ cyst ใน normal saline solution 
D04 Trichomonas vaginalis ระยะ trophozoite ยอมดวยสี Giemsa 
D05 Dientamoeba fragilis ระยะ trophozoite ยอมดวยสี trichrome 
D06 Balantidium coli ระยะ trophozoite ยอมดวยสี iron-hematoxylin 
D07 Balantidium coli ระยะ cyst ยอมดวยสี iron-hematoxylin 
D08 Trichomonas vaginalis ระยะ trophozoite จากหลอดเพาะเลี้ยงเช้ือใน

หองปฏิบัติการ 
 
Coccidia 
E01 Cryptosporidium parvum ระยะ mature oocyst ยอมดวยสี DMSO 
E02 Cyclospora cayetanensis ระยะ mature oocyst ยอมดวยสี DMSO 
E03 Isospora belli ระยะ immature oocyst (บน) และระยะ mature oocyst 

(ลาง) ใน normal saline solution 
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E04 Toxoplasma gondii ระยะ trophozoites จาก peritoneal fluid ของหนูทดลอง 
ยอมดวยสี Giemsa 

E05 Toxoplasma gondii ระยะ pseudocyst ในตับของหนูทดลอง ยอมดวยสี 
Giemsa 

E06 Microsporidia  ระยะ oocyst ยอมดวยสี Gram Chromotope 
E07 Sarcocystis sp. ระยะ oocyst ใน normal saline solution 
E08 Sarcocystis sp. ระยะ cyst ในกลามเน้ือลาย 
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อรุณอัมรินทรเขตบางกอกนอย   กรุงเทพฯ      10700 

02-4340117 
ตอ 1108 
081-7346114 

4. นางสาวภคมน  คุยสวาง 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ   กลุมงานชันสูตรโรคกลาง 
ถนนเจริญกรุง    แขวงบางคอแหลม เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  

02-289-7769 

5. นางนิลุบล   ชาลีพจน โรงพยาบาลลําพูน  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน    51000 086-659-6416 

6. นางสาวนันทนา  มากแสน 
โรงพยาบาลปยะมินทร  35/2-3  ถนนบางนาตราด  กม.6 
ตําบลบางแกว  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ   10540 

02-3160055 
ตอ 2380 

7. นางสาวปยากร  เหล็มแดง โรงพยาบาลปากพนัง  212  ถนนชายนํ้า   ตําบลปากพนัง 
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     80140 

084-186-5307 

8. นายทัตพล  ภักดีเวียง 
โรงพยาบาลสีชมพู  ฝายชันสูตร  ตําบลวังเพิ่ม   อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแกน     40220                 

080-1910609 
043-399176 
ตอ 111 

9. นางเพียงดาว  สุพล 
โรงพยาบาลปาติ้ว  งานชันสูตรโรค 
ถนนอรุณประเสริฐ     อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร  35150 

045-795015 
ตอ 108 

10. นางสาวศิริวิมล  ฤาชา 
โรงพยาบาลชลประทาน  หองพยาธิวิทยาคลินิค 
ตําบลบางตลาด   อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี    11120 

02-5844997 
089-8256733 

11. 
นางประภาพรรณ  หวังสมบัติ
เจริญ 

โรงพยาบาลบานโปง  12  ถนนแสงชูโต    อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี      70110 

081-4079161 
032-222841-6 

12. นายสมปอง  เสรีกุล 
โรงพยาบาลหาดใหญ  งานชันสูตรโรคผูปวยนอก กลุมงาน
พยาธิวิทยาคลินิก  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา       90110  

074-273123 
081-5401725 

13. นางสาวกาญจนา  สิมหาบุตร 
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ  กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก 
อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ      77000 

032-601060-4 

14. นางสาวสุวรรณี  วงศปญญา 
ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด  แมฮองสอน  335  หมู 12 ตําบล
ปางหมู อําเภอเมือง    จังหวัดแมฮองสอน    58000 

053-613051-4 
081-1797648 

15. นายวีรศาณ  นวภูษณะกนก 
โรงพยาบาลรือเสาะ  อําเภอรือเสาะ    จังหวัดนราธิวาส      
96150 

073-571158 
ตอ 104 
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16 นางสาวแสงเดือน  นาชัย
เพชร 

โรงพยาบาลยางตลาด  อําเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ      
46120 

043-891249 
ตอ 106 

17. นางสาวนันทนา  พลจร 
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม   41  ม. 7  ตําบลยานยาว   อําเภอคีรี
รัฐนิคม 



077-591117-8  
ตอ 114 

18. นางอุษา  นวลวรรณ โรงพยาบาลธารโต  อําเภอธารโต   จังหวัดยะลา      95150 073-297-041 

19. นางเครือมาศ  สนิท สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินี  (หองแล็ป จุลทรรศน)  
ตึกสยาม 

02-3548333 
ตอ 2219 

20. นางจามรีย   หอมรักษ 
โรงพยาบาลทาโรงชาง  203 หมู 4  ตําบลทาโรงชาง  อําเภอ
พุนพิน 



077-357164 

21. นายสวัสดิ์  ติชะรา โรงพยาบาลวาปปทุม  อําเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม    
44120 

089-4046839 

22. นางชลธิรา  ตอยแกว โรงพยาบาลชัยบุรี  อําเภอชัยบุรี   จังหวัดสุราษฎรธานี    
84350 

077-367075 
ตอ 107 

23. นายประสิทธิ์  ชมชื่น 
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร   2  หมู 1 ซอย
ลาดกระบัง 15 ถนนออนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520     

02-2369995 
ตอ 212 

085-9838425 

24. นางรฏิกร  ทองกรอย 
โรงพยาบาลบางสะพาน  อําเภอบางสะพาน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ   77140 

089-4550804 
032-691132-3 

ตอ 112 

25. นางจีรวรรณ  องคโรจนกุล 
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพรานนก เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ  
10700             

02-4197000 
ตอ 6468 

26. นางสาวจิตราพร  พันธเมือง 
โรงพยาบาลบางมด 59/7  ถนนพระราม 2   แขวงบางมด  เขต
จอมทอง    กรุงเทพฯ    10150 

02-8670606 
ตอ 2524, 

2516 

27. นางจรัสศรี  อุตะปะละ 
โรงพยาบาลพัทลุง  ถนนราเมศวร  ตําบลคูหาสวรรค  อําเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง   93000 

074-613008 
089-6596808 

28. นายสุรพล  พิบูลย 
โรงพยาบาลแมสรวย  108  หมู 13  ตําบลแมพริก  อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย    57180 

053-786017 
053-786063 
ตอ 113 

29. นางสาวจารุวัฒน  อักษร โรงพยาบาลลานสัก  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี   61160 056-537130 

30. นางนวลตา  นัคราบัณฑิตย 
หนวยโลหิตวิทยา  ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร   
รพ.สงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 

074-451562 
081-4789988 
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31. นางสาวละออง  ทองคง 
หนวยโลหิตวิทยา  ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร   
รพ.สงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 

074-451562 
087-2965908 

32. นายเชิดชัย  แกวปา 
ศูนยอางอิงทางหองปฏิบัติการ สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 
กรมควบคุมโรคติดตอ  กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท  
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี      11000 

02-5913128 
086-9787017 

33. นางธมน  วิจิตรวงศ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  หองปฏิบัติการผูปวยนอก 
679  หมู 4  ถนนรามอินทรา  กม.13 เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 

02-5174270-9 
ตอ 7320 

34. นายชัยภัทร  ศรีคง 
โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี  2  หมู 4  ต. สมเด็จ
เจริญ  อําเภอหนองปรือ   จังหวัดกาญจนบุรี      71220 

034-675042 
086-5896123 

35. นายสมิทธิ์  แสนคํา Malteser  International  234  ถนนแหลงพานิชย  อําเภอแม
สะเรียง จังหวัดแมฮองสอน     58110 

053-621559 

36. นายนพดล  โยธาทัย โรงพยาบาลเซกา  อําเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย    43150 
089-5762942 
042-489099 
ตอ 206 

37. นางสาวสมฤทัย  จันทรไชย 
โรงพยาบาลนาดี  393  หมู 1  ต.ลําพันตา  อําเภอนาดี  
จังหวัดปราจีนบุรี   25220 

037-289057 
ตอ 105 

081-2950412 

38. นายธีรวุฒิ  พันธขาม 
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ  50  หมู 13  ต.ศรีสมเด็จ 
อําเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดรอยเอ็ด     45000 

086-7774547 

39. นายอับดุลมุสตอลิบ   วัสและ โรงพยาบาลไชยา  หองชันสูตรโรค 
380/2  หมู 1  ถนนรักษนรกิจ   อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร

077-431466 
089-6525008 

40. นางสาวมนัสนันท  พูลสิริโชค ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยบูรพา   
ตําบลแสนสุข   อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี     20131 

038-390324 
ตอ 111 

41. นายสุทธิศักดิ์  งามวชิราพร 
กลุมชันสูตร     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3  จังหวัดชลบุรี 
ถนนพระยาสัจจา  ตําบลบานสวน   อําเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี  

038-274334 
ตอ 20 

42. นางพวงแข  เสรีปยะกุล 
หองปฏิบัติการอางอิงโรคมาลาเรีย  ศูนยควบคุมโรคติดตอนํา
โดยแมลงที่ 3.1 ศรีราชา  20  ถนนสุขุมวิท  อําเภอศรีราชา  

038-311536 

43. นางสาวเบญจมาศ  ศรีคิรินทร 
โรงพยาบาลบานนาสาร ตําบลนาสาร     อําเภอบานนาสาร 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

081-6074262 
077-341058 
ตอ 110 

44. นางสาวอรวรรณ  ทองแดง โรงพยาบาลเคียนซา  งานชันสูตรโรค 195   หมู 2  ตําบลเคียน
ซา อําเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎรธานี     84260 

077-387189 
ตอ 124 

45. 
นางสาวจิตรานนท  ประวัติ
พงษ 

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม  หองปฏิบัติการ   อําเภอศรีเมืองใหม    
จังหวัดอุบลราชธานี     34250 

045-399112 
ตอ 112 
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46. นางสาวศิริพร  อินทรประสิทธิ์ 
โรงพยาบาลชุมพวง  2  หมู 15  ตําบลชุมพวง   อําเภอชุมพวง   
จังหวัดนครราชสีมา     30270 

044-477281 
ตอ 208 

086-2489503 

47. นางสาวนุชจรินทร  ไกรทอง 
โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง   288 หมู 1  ถนนสุขสวัสดิ์ 
แขวงปากคลองบางปลากด  เขตพระสมุทรเจดีย  จังหวัด
สมุทรปราการ 10290 

02-8189000 
083-8121438 

48. 
ร.ต.หญิง  เสาวณีย  เถียร

ทอง 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  กองพยาธิกรรม   กรมแพทย
ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน  สายไหม  กรุงเทพฯ  10220 

081-2061461 
02-5347048 

49. นางสาวโชติรส  ทองประภา 
ARC International   88  หมู 3  ตําบลหนองลู  อําเภอสังขละ
บุรี จังหวัดกาญจนบุรี     71240 

034-595560 

50. นางเบญจวรรณ  แกวกิจการ โรงพยาบาลบานไร  307  หมู 1  ตําบลบานไร  อําเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานี     61140 

056-539000 
086-2096283 

51. นายเทพ  เพ็งตา 
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเชียงของ  หองชันสูตร  ตําบลเวียง  
อําเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย    57140 

087-1991011 
053-791207 
ตอ  225 

52. นางอาภรณ  เทพอักษรณรงค โรงพยาบาลบุรีรัมย  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย      31000 044-615002 
ตอ  2044 

53. นางคนึงนิตย  ขอพรกลาง 
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  90  หมู  6  ตําบลโนนสุวรรณ  
อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย    31110 

044-607141 
ตอ 121 

54. นางสาวพิสมัย  ยืนสุข 
โรงพยาบาลภูสิงห  83/1  หมู 11  ตําบลหวยต๊ิกชู   อําเภอภู
สิงห จังหวัดศรีสะเกษ    33140 

045-608158-9 

55. นางสาวนิดหนอย  พรมบุดดี โรงพยาบาลเขมราฐ  135  ถนนอรุณประเสริฐ  ตําบลเขมราฐ     
อําเภอเขมราฐ   จังหวัดอุบลราชธานี    34170 

045-491-182 
ตอ 1024 

56. 
นางสาวอัญญรัตน  สําราญ
ญาติ 

โรงพยาบาลชุมแสง  หองชันสูตรโรค  อําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค    60120 

056-282223 
ตอ 113 

57. นายวีระศักดิ์  เขียวแกว โรงพยาบาลพรานกระตาย  หองชันสูตร  ตําบลพรานกระตาย   
อําเภอพรานกระตาย  จังหวัดกําแพงเพชร      62110 

055-775675-9 
089-8587441 

58. นางสาวสุวิจักขณ  เรืองยิ่ง 
โรงพยาบาลทาศาลา  หองชันสูตรสาธารณสุข  อําเภอทาศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช         80160 

081-7970792 
075-521133 
ตอ 125-6 

59. นายศรีพจน  จันธิมา 
โรงพยาบาลเนินมะปราง  ฝายชันสูตรโรค  ตําบลเนินมะปราง    
อําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก     65190 

085-6418144 
055-399055 

60. นางสาวอัจจิมา  หนีเมืองนอก 
โรงพยาบาลคามิลเลียน  (หองปฏิบัติการ)  423  ถนนสุขุมวิท 
55 (ซอยทองหลอ)  คลองตันเหนือ  เขตวัฒนา    กรุงเทพฯ   02-1851444 
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61. นางสาวเกื้อกูล  เจตานนท 
โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง  288 หมู 1  ถนนสุขสวัสดิ์ 
แขวงปากคลองบางปลากด  เขตพระสมุทรเจดีย 
จังหวัดสมุทรปราการ  10290 

02-8189000 

62. นายณัฏฐวีร  ศรียาโยชน โรงพยาบาลมงกุฎระยอง  149/1  ถนนมาบยา  ตําบลมาบตา
พุด อําเภอเมือง   จังหวัดระยอง    21150 

081-4555246 
038-691800 

63. นางจีราวรรณ  ทุงเกา โรงพยาบาลแพร  อําเภอเมือง   จังหวัดแพร    54000  

64. นางสาวทิพวรรณ  แสงแกว 
สถาบันโรคทรวงอก  39  หมู 9  ถนนติวานนท  ตําบลบางกระ
สอ อําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี      11000 

02-5803423 

65. นางจิตมาศ  งามไสว โรงพยาบาลขลุง  อําเภอขลุง   จังหวัดจันทบุรี   22110 
086-5005091 
039-441644 
ตอ 113 

66. นางสาวปทุมมาศ  นาคเสือ โรงพยาบาลบานลาด  อําเภอบานลาด   จังหวัดเพชรบุรี     
76150 

032-491051 
ตอ 116 

67. นางนุชนาฎ  สิทธิเดชผจญ 
หนวยจุลทรรศนวินิจฉัย  งานหองปฏิบัติการเวชศาสตรฯ 
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  123  ถนน
มิตรภาพ   อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน     40002 

043-363540 

68. นางโรสนาณี  แอเก็ม โรงพยาบาลสิโรรส  247-249  ถนนสิโรรส   อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา    95000 

073-250030 
081-9901028 

69. นางอําพร  ทานะสิงห 
ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 3.4 จ.ตราด  อําเภอเมือง 
จังหวัดตราด   23000 

089-0933543 
039-591120 

70. 
นางสาวฉัตรฤทัย   ถนอม
ศักดิ์ 

หนวยโลหิตวิทยา  ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิค 
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
กรุงเทพมหานคร  

02-2443133 

71. นายวิษณุ   เบาใจ 
หนวยโลหิตวิทยา  ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิค 
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
กรุงเทพมหานคร   

02-2443133 

72. นายสุเมธ   จิโนรส 
โรงพยาบาลพะเยา  269  ถนนพหลโยธิน  อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา    56000 

054-409300 
081-8839308 

73. นางสาวดวงใจ  ดาราแสน 
โรงพยาบาลเกาะพงัน  (หองชันสูตรโรค)  อําเภอเกาะพงัน 
จังหวัดสุราษฎรธานี    84280 

077-377034 
ตอ 102 
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รายชื่อผูเขารับการอบรมฯ  รุนที่ 2 
วันที่  13  -  14   สิงหาคม  2551 

No. ชื่อ  -  นามสกุล สถานที่ทํางาน โทรศัพท 

1. นายสันติ  คชราช โรงพยาบาลบุงคลา  งานชันสูตรสาธารณสุข  อําเภอบุงคลา 
จังหวัดหนองคาย     43140 

086-2259669 
052-499106 

2. นางสุจิตรา  ปุกไธสง 
กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลสุรินทร  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร    32000 

081-2022279 
044-511757 
ตอ 477 

3 นางสาวนุชนาฎ  มงคลศิลป 
กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลสุรินทร  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร    32000 

080-7229412 
044-511757 
ตอ 472 

4. นางสาวเกศรินทร  อยูเปลา โรงพยาบาลระยอง  ถนนสุขุมวิท  ตําบลทาประดู  อําเภอเมือง   
จังหวัดระยอง   21000 

038-611104 
086-7104341 

5. 
นางสาวกมลรัตน  อัญชุลีขจร
โรจน 

โรงพยาบาลศรีวิชัย 3   ออมนอย  74/5  หมู 4  ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   74130 

02-4310070 
ตอ 2110 

081-6199945 

6. นางสาวชนธิชา  ชวยชูเชิด 
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  ตําบลบางกระสอ     อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี      11000 

081-9371869 
02-5284567 
ตอ3508 

7. นางรัชนก  ทองคํา 
โรงพยาบาลพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
18120 

036-321299 
ตอ 4023 

8. นางปาริชาติ   จงสูงเนิน 
โรงพยาบาลจัตุรัส  ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว  อําเภอจตุรัส  จังหวัด
ชัยภูมิ   36130 

044-851200  
086-8676254 

9. นางสาวพจมาน   เดชะบุญ โรงพยาบาลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม    
50170 

053-455248 
ตอ 109 

10. นางสาวกัญญาพัชร  ศรีนุกูล โรงพยาบาลวานรนิวาส  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร    
47120 

084-9596245 
042-791122 

11. นางสาวประนอม   ประเสริฐ โรงพยาบาลแกงสนามนาง  อําเภอแกงสนามนาง   จังหวัด
นครราชสีมา  30440 

044-339083-5 

12. นางสาวปทุมมาศ  นาคเสือ โรงพยาบาลบานลาด  อําเภอบานลาด   จังหวัดเพชรบุรี      
76150 

032-491051 
ตอ 116 

13. นางมาลี  สังขอุบล 
โรงพยาบาลศูนยยะลา152  ถนนสิโรรส  อําเภอเมืองจังหวัด
ยะลา         95000 

087-2895066 
073-244711-8 

14. นางสุดาวีณ  พันธุศรี โรงพยาบาลสงฆ  445  ถนนศรีอยุธยา   แขวงทุงพญาไท 
ราชเทวี   กรุงเทพฯ    10400   

02-3544310 
ตอ 3611 

15. 
นางสาววทันยา  ธันยชนก
พงศ 

กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลโพธาราม   อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี   70120 

086-5790305 
ตอ 498 
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No. ชื่อ  -  นามสกุล สถานที่ทํางาน โทรศัพท 

16 นางสาวบายาน  มือสะ โรงพยาบาลปตตานี  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี    94000 086-9616720 

17. นางสาวกมลทิพย   เกิดมนตรี สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี (หองโลหิตวิทยา)  420/8  ถนน
ราชวิถี  ทุงพญาไท  เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ   10400 

02-3548333 
ตอ 211, 2118 
087-9064665 

18. นางสาวพรนภัส  ปญญาทอง 
หองปฏิบัติการสาขาวิชาโรคติดเชื้อ  ภาควิชาอายุรศาสตร   
คณะแพทยศาสตรศิริราชฯ  ถนนพรานนก   บางกอกนอย  
กรุงเทพฯ     10700 

081-3665356 
02-4197000 
ตอ 7203 

19. นางสาวรัตนอุบล   ทนงแผลง งานชันสูตร     โรงพยาบาลธวัชบุรี  อําเภอธวัชบุรี     จังหวัด
รอยเอ็ด   45170 

043-631122 

20. นายพีระ  อารีศรีสม 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
50 ถนนพหลโยธิน   แขวงลาดยาว  จตุจักร   กรุงเทพฯ   081-6853489 

21. นางสาวจันทรวิมล   สูทอง 
โรงพยาบาลบางจาก  ถนนสุขสวัสดิ์   ตําบลบางจาก  อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   10130 

02-4643002 
ตอ 109 

22. นางโบลิ่ง  ปูเงิน 
โรงพยาบาลอมกอย  262  หมู 1  ตําบลอมกอย  อําเภออม
กอย จังหวัดเชียงใหม   50310 

053-467110 
ตอ 114 

23. นายชาญเมธา  บุญเพลิง โรงพยาบาลประทาย  อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชีมา    
30180 

044-489011-3 

24. นางอรุณี   ศรีวัฒนพงศ 
โรงพยาบาลบัวใหญ  6  ถนนเทศบาล 12  ตําบลบัวใหญ  
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  30120 

044-461662 

25. นายชํานาญ  ปนนา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  165  หมู 7  ตําบลไมงาม  
อําเภอเมืองจังหวัดตาก   53000 

055-518121 

26. นางสาวดาราธร  ธนโชคสวาง 
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (หองปฏิบัติการกลาง)  71/3  ถนน
เศรษฐศิริสามเสนใน   พญาไท   กรุงเทพฯ    10400 

02-6186256 

27. นายกิจเกษม  เจาะจง 
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (หองปฏิบัติการ)  71/3  ถนนเศรษฐศิริ 
สามเสนใน   พญาไท   กรุงเทพฯ    10400 

02-6186256 

28. นางสาวสุจิตรา  สุขทอง 
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (หองปฏิบัติการ)  71/3  ถนนเศรษฐศิริ 
สามเสนใน   พญาไท   กรุงเทพฯ    10400 

02-6186256 

29. 
นางสาวปทมาพร  พงภักดิ์
ขวัญ 

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (หองปฏิบัติการ)  71/3  ถนนเศรษฐศิริ 
สามเสนใน   พญาไท  กรุงเทพฯ    10400 

02-6186256 

30. นางสาวอัชฌา  เรืองพยัคฆ 
โรงพยาบาลอัมพวา  อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม   
75110 

034-751846 
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31. นางสาวนฤมล  ทันประโยชน 
สถาบันบําราศนราดูร   (งานโลหิตวิทยา)  26  ตําบลตลาดขวัญ  
อําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี    11100 

02-5903543 

32. นางศิริพร  มณีกุล โรงพยาบาลพนมสารคาม  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา      24100 

084-3309276 

33. นางคลอรัตน  แกวมณี โรงพยาบาลอางทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง  14000 035-614280 

34. นางสาวพจนาถ  วงศอยู 
โรงพยาบาลมาบตาพุด  7  ถนนเมืองใหมมาบตาพุด  สาย6 
อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง    21150 

038-684444 
ตอ 109 

35. นางสาวภัทราวดี  บุญมาตย โรงพยาบาลบานแพว    (งานชันสูตรโรค)    
อําเภอบานแพว   จังหวัดสุมทรสาคร       

087-0822217 

 
 


