บาบีซิโอซีส (Babesiosis)
Babesiosis หรือ Malaria-like parasitic disease เกิดจากเชื้อโปรโตซัวตระกูล Babesia (Babesia
microti) โดยเชื้อนี้จะเขาไปอยูในเม็ดเลือดแดง โรคนี้ติดตอไดโดยการถูกเห็บที่มีเชื้อกัดเห็บที่เปนพาหะ
ของโรคนี้คือ Ixodes scapularis ซึ่งเปนชนิดเดียวกับพาหะที่นําโรค Lyme disease และ Ehrlichiosis บางครั้ง
อาจเกิดการติดเชื้อรวมกันได โรคนี้สามารถติดตอจากคนสูคนไดโดยการถายเลือด
ลักษณะอาการ โดยทั่วไปผูติดเชื้อ Babesia จะไมมีอาการผิดปกติใดๆ ผูปวยบางรายอาจมีไขต่ําๆ ถายทอง
หรืออาการคลายไขหวัด (flu-like symptoms) สําหรับรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการคลายการติดเชื้อมาลาเรีย
คือมีไขสูง ๔๐.๕๐C หนาวสั่น เหนื่อยงาย ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ เบื่ออาหาร คลื่นไส อวัยวะภายในลมเหลว
ซึ่งอาจรวมถึงระบบหายใจในผูใหญ
เนื่องจากเชื้อเขาทําลายเม็ดเลือดแดงจึงทําใหเกิดภาวะเลือดจาง (Hemolytic anemia) ซึ่งเปนสาเหตุ
ของดีซาน (jaundice) และปสสาวะสีเขม (dark urine) กลุมผูปวยที่มีอาการรุนแรงไดแก ผูปวยที่มามทํางาน
ผิดปกติ ภูมิคุมกันบกพรองหรือกินยากดภูมิคุมกัน เชน ผูปวยโรคมะเร็ง ผูปวยเอดส ผูปวยที่เปนโรคเกี่ยวกับ
ตับและไต สําหรับอาการแทรกซอน (Complications) ของผูปวยที่ติดเชื้อ Babesia และมีอาการรุนแรง ไดแก
- ความดันเลือดต่ํา
- ภาวะโลหิตจางรุนแรง
- จํานวนเกล็ดเลือดต่ํามาก (low platelet count : thrombocytopenia)
- อวัยวะภายในที่สําคัญทํางานผิดปกติ เชน ไต ตับ ปอดและหัวใจ
- เสียชีวิต
เชื้อโรค เปนโปรโตซัวที่ทําลายเม็ดเลือดแดงมีรายงานมากกวา ๑๐๐ ชนิด มีเพียงสวนนอยที่สามารถติดตอมา
สูคนได ชนิดที่สําคัญไดแก B. microti พบในสหรัฐอเมริกาเชื้อนี้ทําใหเกิดโรคในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก
และพวกลิง คน ในขณะที่ B. divergens, B. bovis เปนเชื้อที่ทําใหเกิดโรคในคนสวนใหญพบในประเทศแถบ
ยุโรปโดย B. divergens สามารถพบไดในหนูและ gerbils หรือ desert rats และสัตวกีบจําพวกวัว ควาย
และ B. duncani และสายพันธุที่พบใหมยังไมตั้งชื่อคือ MO – 1 ซึ่งมีรายงานพบเชื้อครั้งแรกที่รัฐ Missouri

รูปที่ ๑ ลักษณะของ B. microti ในเม็ดเลือด ภาพโดย Image from Spencer S. Eccles Health Sciences Library
(http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Babesia)

รูปที่ ๒ เปรียบเทียบลักษณะ trophozoite ของเชื้อ B. microti (ซาย
hattp://archive.microbelibrary.org/ASMonly/Details.asp?ID=1429) และเชื้อ Plasmodium spp. (ขวา
hattp://www.thaitrarelclinic.com/th/Knowledge/faq-about-malaria.html/FAQaboutmalaria/Knowledge)

ชีพจักร (Life cycle)
ชีพจักรของเชื้อจะเกี่ยวของกับโฮสท ๒ ชนิด คือหนูเทาขาว (White footed mouse: Peromyscus
leucopus) และเห็บในตระกูล Ixodes spp. (๑) ระหวางการกัดกินเลือด Sporozoites ที่อยูในตัวเห็บจะเขาสู
สัตวรังโรค เมื่อเขาไปในรางกาย Sporozoites จะเขาไปอยูใน erythrocyte และขยายพันธุโดยการแบงตัว
(Budding) (๒) ในเม็ดเลือดเชื้อบางตัวจะเปลี่ยนแปลงเปนเซลลสืบพันธุตัวผูและตัวเมีย (male and female
gametes) ซึ่งสามารถตรวจพบดวยกลองจุลทรรศน (๓) เมื่อเห็บตัวใหม [A] มากินเลือดสัตวรังโรค gametes
จะเขาไปในรางกายเห็บ (๔) จากนั้นจะมีการผสมพันธุกันในเกาะอยูที่ผนังกระเพาะอาหารของเห็บเรียกระยะนี้
วา sporogonic cycle ไดเปน Sporozoites อยูใน Ookinete เมื่อผนัง Ookinete เชื้อจะกระจายเขาไปอยู
ในตอมน้ําลายของเห็บ (๕) เชื้อถายทอดมาสูคนไดโดยการถูกเห็บที่มีเชื้อกัด Sporozoites จะเขาสูกระแสเลือด
(๖) Sporozoites เข า สู ก ระแสเลื อ ด (erythrocyte) [B] และขยายพั น ธุ โ ดยการแบ ง ตั ว (Budding)
(๗) การแบงตัวในกระแสเลือดจะทําใหเกิดอาการผิดปกตในรางกายโฮสท สําหรับคนเมื่อถูกเห็บที่มีเชื้อกัด
จะไมสามารถถายทอดใหกับอีกคนหนึ่งได (dead-end host) อยางไรก็ตามการถายทอดเชื้อจากคนสูคน
เกิดไดโดยการถายเลือดโดยตรง (blood transfusions) (๘) เชื้อที่อยูภายในตัวเห็บสามารถถายทอดไปสูเห็บ
รุนลูกรุนหลานไดโดยผานทางไขหรือที่เรียกวา Transovarial transmission

รูปที่ ๓ เห็บออนชนิด Ixodes scapularis ขนาดเทากับเมล็ดดอก poppy เปนพาหะนําโรค Babesiosis (B. microti)
(http://www.lawestvector.org/babesiosis.htm)

รูปที่ ๔ ชีพจักรของ B. microti (image and information courtes of DPDx ; http://dpd.cdc.gov/)

รูปที่ ๕ หนูเทาขาว (White footed mouse: Peromyscus leucopus)
(http://naturalunseenhazards.wordpress.com/2009/11/05/babesiosis-another-good-reason-to-avoid-deer-ticks/)

ระยะฟกตัวของโรค ไมแนนอนเนื่องจากสวนใหญมักไมแสดงอาการ จากรายงานพบวามีตั้งแต ๑ สัปดาห
ถึง ๑๒ เดือน สําหรับผูปวยที่แสดงอาการในสหรัฐอเมริการะยะฟกตัวอยูระหวาง ๕ – ๓๓ วัน หรืออาจนาน
ถึง ๙ สัปดาห แตถาเปนระยะฟกตัวในสัตว เชน วัว ประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห สัดสวนของผูปวยชายตอหญิง

เทากับ ๑ : ๑ กลุมอายุของผูปวย สามารถติดเชื้อไดทุกกลุมอายุ ในผูปวยที่มีอายุ ๕๐ ปขึ้นไปมีโอกาสเสี่ยง
ที่จะเสียชีวิตมากกวากลุมอายุอื่น
สถานการณของโรค พบรายงานโรคในคนครั้ งแรกเมื่อป ค.ศ.๑๙๕๗ จากฟารมในประเทศยูโกสลาเวีย
หลังจากนั้นประมาณ ๔๐ ราย สวนใหญมาจากประเทศไอรแลนด อังกฤษ และฝรั่งเศส มีรายงานโรคประปราย
ในรัสเซีย เม็กซิโก ญี่ปุน เกาหลี แอฟริกาใต และอียิปต ระหวางป ค.ศ.๑๙๖๘ – ๑๙๙๓ พบผูปวยประมาณ
๔๕๐ รายกระจายอยูทั่วประเทศจนกลายเปนโรคประจําถิ่น และประมาณรอยละ ๒๐ มีการติดเชื้อรวมกับ Lyme
disease เนื่องมาจากทั้งสองโรคมีพาหะนําโรคตัวเดียวกัน สําหรับประเทศไทยบาบิซิโอซีสสวนใหญเกิดภายใน
ฟารมปศุสัตวซึ่งเชื้อที่เปนสาเหตุคือ B.bovis และ B. bigemina
ในสหรัฐอเมริกามีรายงานการระบาดของโรคหลายรัฐในระหวางป ค.ศ.๑๙๖๘ และ ๑๙๙๓ มีผูปวย
ที่มากกวา ๔๕๐ รายติดเชื้อ babesia โดยไดรับการตรวจยืนยันทางน้ําเหลือง สถานการณระบาดของ babesia
ยากที่จะประมาณการผูปวย เนื่องจากขาดระบบการเฝาระวังและผูติดเชื้อบางสวนไมแสดงอาการสําหรับพื้นที่ที่
babesia เปนโรคประจําถิ่นไดแก พื้นที่เกาะบริเวณชายฝงทะเลของรัฐ Massachusetts Nantucket Martha’s
Vineyard New York และ Connecticut นอกจากนี้ยังปจจัยเสี่ยงในเรื่องการถายเลือดโดยเฉพาะผูปวยที่ไดรับ
erythrocyte จะมีความเสี่ยง ในการติดเชื้อ babesia สูงสุด จากการศึกษาผูบริจาคเลือดจํานวน ๗๗๙ ราย
ใน Cape Cod., Massachusett พบวารอยละ ๓.๓ – ๔ ใหผลบวกกับเชื้อ babesia
การวินิจฉัย เบื้องตนจะคลายกับโรคมาลาเรียคือการทํา Blood film เพื่อตรวจหา Sporozoites นอกจากนี้
อาจใชวิธี serologic test และ Polymerase chain reaction
การรั ก ษา สํ า หรั บ ผู ป ว ยที่ แ สดงอาการต อ งวิ นิ จ ฉั ย โรคแยกจากเชื้ อ มาลาเรี ย ก อ นจึ ง ดํ า เนิ น การรั ก ษา
มียาที่แนะนําสองชนิดไดแก Quinine และ Clindamycin สําหรับผูปวยที่มีอาการตานยาหรือแพไดแนะนํา
ใหใชยา Atovaquone และ Azithromycin ซึ่งใหผลในการรักษาเหมือนกัน
การปองกันและควบคุม
๑. หลีกเลี่ยงการเขาไปอยูในพื้นที่ที่เห็บชุกชุม เชน โพรงไม พุมไม ทุงหญา คอกปศุสัตว
๒. หากจําเปนตองเขาไปในพื้นที่ควรสวมเสื้อแขนยาวที่ปดมิดชิด สวมถุงเทายาว และควรสวมเสื้อผาสี
ออนเนื่องจากสีเขมหรือสีดําเปนสีที่ลอเห็บใหโดดมาเกาะ
๓. ใชยากันแมลงกัดเชน DEET (N,N – diethylmetatoluamide) ทาหรือฉีดพนตามบริเวณสวนของ
รางกายที่โผลพนนอกเสื้อ เขน แขน ขา ตนคอ ดังรูป สําหรับเสื้อผาที่สวมใสควรชุบดวยสารเคมีกัน
แมลง เชน Permethrin

๔. หลังออกจากพื้นที่ใหตรวจสอบรางกายโดยเฉพาะ ขอพับ บริเวณทอง หลังใบหู คอ ไรผม เสื้อผา
หากพบเห็บเกาะในบริเวณดังกลาวใหเก็บออกและอาบน้ําทําความสะอาดรางกายทันที
๕. ระมัดระวังอยาสัมผัสกับเลือดและของเหลวจากรางกายผูปวยหรือหากจะตองรับการถายเลือดควร
ใหแพทยตรวจหาเชื้อบาบิเซียในเลือดที่จะถายใหกอน
๖. ควรดูแลสภาพแวดลอมรอบบานใหสะอาดไมเปนที่อาศัยของหนู และควรใชสารเคมีพนกําจัดตัว
เห็บรอบๆ ที่พัก
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการในการเฝาระวังบริเวณดานควบคุมโรคฯ
เนื่องจากเชื้อที่ทําใหเกิดโรคในคนยังแพรกระจายอยูในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อังกฤษ
สเปน สวีเดน ในทวีปเอเชียไดแก ประเทศญี่ปุน เกาหลี สําหรับประเทศไทยเชื้อนี้ยังมีการระบาดอยูในสัตว
ซึ่งยังไมมีรายงานติดตอมายังคน ดังนั้นความเสี่ยงของแพรกระจายโรคในประเทศไทยยังอยูระดับต่ํา แตโอกาส
ที่คนของประเทศที่มีการแพรระบาดของโรคนี้จะเดินทางมายังประเทศไทยไดทั้งทางเครื่องบินและทางเรือมีอยู
จํานวนมาก โดยเฉพาะทางเรือปจจุบันมีเรือที่เดินทางจากประเทศญี่ปุนจํานวนไมนอย ดังนั้นดานควบคุมโรคฯ
ทาเรือ จึงควรมีมาตรการในการเฝาระวังโรคบาบิซิโอซีสหากพบวามีขาวการระบาดของโรคในตางประเทศ
เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดาน ควรตรวจสอบยานพาหนะที่เขาประเทศวามาจากประเทศที่มีการระบาด
หรือไม ควรเพิ่มความเขมขนโดยเฉพาะการตรวจหารองรอยของพาหะนําโรค (เห็บ) ในการตรวจสุขาภิบาล
ยานพาหนะที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคใหมากขึ้น พรอมกับตรวจสอบระดับ ความชุกชุม
และชนิดของเห็บที่เปนพาหะนําโรคในประเทศไทยวามีหรือไม หากพบวาประเทศไทยมีเห็บชนิดที่เปนพาหะ
นําโรคใหดําเนินการกําจัดหรือลดระดับความชุกชุมลงจนไมเปนปญหาตอการแพรกระจายของโรค หากไมพบ
เห็บชนิดที่เปนพาหะนําโรคใหดําเนินการเฝาระวังโรคตามปกติ
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