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บทนำ�

ปจจุบันโรคมาลาเรียยังคงเปนปญหาสุขภาพที่สำาคัญของโลก  

จากรายงานขององคการอนามัยโลก พบวามีผูติดเชื้อมาลาเรีย

มากกวา 225 ลานคนทั่วโลก และเปนสาเหตุของการเสียชีวิต 

ในผูปวยประมาณ 1 ลานคนตอป1  เชื้อมาลาเรียมีทั้งหมด 4 

สายพันธุ คือ สายพันธุฟาลซิพารัม (Plasmodium falciparum)  

สายพันธุไวแวกซ (Plasmodium vivax)  สายพันธุมาลาเรียอี 

(Plasmodium malariae) และสายพันธุโอวาเล (Plasmodium 

ovalae)  โดยสายพันธุที่มีความรุนแรงมากที่สุด คือ ฟาลซิพารัม 

เนื่องจากทำาใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ขึ้นมากมาย  ในขณะที ่

สายพันธุไวแวกซ มาลาเรียอี และโอวาเล ผูปวยจะไมมีอาการรุนแรง  

อยางไรก็ตามสายพันธุไวแวกซและโอวาเล สามารถทำาใหเกิดไข 

กลับซ้ำา (relapsing fever) ในผูปวยได การติดเชื้อสายพันธุฟาล- 

ซิพารัม รางกายจะสรางปฏิกิริยาตอบสนองตอเชื้อดังกลาว อันเปน

สาเหตุสำาคัญในการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ที่สำาคัญคือ การขาด

ออกซิเจน (anoxia) ซึ่งเกิดจากปจจัยหลายอยาง เชน การอุดตัน

ในหลอดเลือดขนาดเล็ก การซีดแบบรุนแรง การตอบสนองของ

เม็ดเลือดขาวที่นำาไปสูการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุมกัน ตลอด

จนการเปลี่ยนแปลงในระบบกลไกการแข็งตัวของเลือด ทำาใหเกิด

ลิ่มเลือดและเลือดออกตามมา  จะเห็นวาพยาธิสภาพที่กลาวมามี

ความสัมพันธกับระบบโลหิตวิทยาทั้งสิ้น  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง

ทางระบบโลหิตวิทยาในโรคมาลาเรียที่มีภาวะแทรกซอนรุนแรงจึงมี

ความสำาคัญตอพยาธิสรีรวิทยา พยาธิกำาเนิด และการพยากรณโรค  

ความเขาใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางระบบโลหิตวิทยา รวมถึงกลไก

เชื่อมโยงจากปจจัยหนึ่งไปสูปจจัยอื่นๆ จนเกิดเปนภาวะแทรกซอน 

รุนแรง จึงมีความสำาคัญ และนำาไปสูการรักษาที่มีประสิทธิภาพและ

เกิดผลดีที่สุดสำาหรับผูปวยตอไป

ก�รเปลี่ยนแปลงของระบบโลหิตวิทย�

ในระหวางที่มีการติดเชื้อมาลาเรีย เชื้อจะอาศัยอยูในเม็ดเลือด

แดงเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาเปนระยะตางๆ ซึ่งนอกจากจะ 

สงผลกระทบตอเม็ดเลือดแดงโดยตรงแลว ยังสงผลโดยรวมตอ 

ระบบโลหิตวิทยาในรางกายของผูปวยอีกดวย การเปลี่ยนแปลงของ

ระบบโลหิตวิทยาที่พบในผูปวยโรคมาลาเรียที่มีอาการรุนแรง มีดังนี้

1.	 ก�รเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดแดง

ภาวะโลหิตจาง (anemia) เปนภาวะแทรกซอนที่พบไดบอย

ที่สุดในผูปวยโรคมาลาเรีย  โดยมากกวารอยละ 80 ของผูปวยที่

ติดเชื้อมาลาเรียสายพันธุฟาลซิพารัม พบวามีภาวะโลหิตจางแทรก

ซอน   ผูปวยที่ติดเชื้อมาลาเรียและมีภาวะโลหิตจางรวมดวยนั้น 

มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงรอยละ 4.7 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 34.7 

ในกรณีที่พบรวมกับอาการแทรกซอนทางสมองและปอด2,3  เชื้อ

มาลาเรียสายพันธุฟาลซิพารัม ทำาใหเกิดภาวะโลหิตจางชนิดรุนแรง 

(ฮีโมโกลบิน < 5 ก./ดล. และฮีมาโตคริต ≤ 15%)4  เนื่องจากเชื้อ

สายพันธุนี้สามารถเขาสูเม็ดเลือดแดงทุกระยะ ทำาใหมีจำานวนเชื้อ

มาลาเรียในเลือดสูงมาก  อีกทั้งยังทำาใหเม็ดเลือดแดงแตกอยาง

เฉียบพลัน  นำาไปสูการเกิดภาวะโลหิตจางรุนแรงได5  ในทางตรงกัน 

ขามเชื้อมาลาเรียสายพันธุอื่นกลับมีจำานวนเชื้อในเลือดที่ระดับไม 

สูงมาก  ประกอบกับเชื้อบางสายพันธุจะเลือกชนิดของเม็ดเลือด

ในการเขาอาศัย เชน สายพันธุไวแวกซ และโอวาเล จะเลือกเขา

บุกรุกเฉพาะเม็ดเลือดแดงตัวออนระยะ reticulocyte ซึ่งเปน 

เม็ดเลือดแดงตัวออนที่พบไดในกระแสเลือดของคนปกติจำานวน 

ไมเกินรอยละ 1-2  ในขณะที่สายพันธุมาลาเรียอีบุกรุกเขาสู 

เม็ดเลือดแดงตัวแกเทานั้น ทำาใหปริมาณเชื้อในเลือดถูกจำากัด6   

อยางไรก็ตามพบวาภาวะโลหิตจางรุนแรงมักไมสัมพันธกับปริมาณ

เชื้อมาลาเรียในกระแสเลือด แสดงวาการทำาลายเม็ดเลือดแดง 

ที่ติดเชื้อจากระบบ reticuloendothelial system เพียงอยาง 

เดียวอาจไมใชสาเหตุทั้งหมดของการเกิดภาวะโลหิตจางแบบ 

รุนแรง7  ซึ่งตอมาพบวาในขณะติดเชื้อมาลาเรียนอกจากเม็ดเลือด

แดงที่ติดเชื้อจะถูกทำาลายแลว เม็ดเลือดแดงที่ไมติดเชื้อก็ถูก 

ทำาลายไปดวย อีกทั้งพบความผิดปกติของกระบวนการสราง 

ไดรับตนฉบับ 7 ตุลาคม  2557  รับลงตีพิมพ 6 กุมภาพันธ 2558
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เม็ดเลือดแดงรวมถึงการหลบซอนของเชื้อผานกระบวนการ 

sequestration ภายในหลอดเลือดขนาดเล็ก ทำาใหตรวจพบเชื้อ

มาลาเรียในกระแสเลือดนอยกวาปกติ

กลไกหลักที่ทำาใหเกิดภาวะโลหิตจางในมาลาเรียมี 2 ประการ8 

คือ 1) การกดไขกระดูก  2) การแตกทำาลายของเม็ดเลือดแดง

1.1	 ก�รกดไขกระดูก

จากการรายงานของ ศ.พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล และคณะ 

พบวา ระหวางการติดเชื้อมาลาเรียมีปรากฏการณหลักที่แสดงถึง

การกดไขกระดูกอยู 3 ประการ9,10  คือ 1) จำานวน reticulocyte 

ในกระแสเลือดไมเพิ่มขึ้นทั้งๆ ที่ผูปวยมีภาวะโลหิตจาง ประกอบ 

กับพบภาวะ erythroid hypoplasia ในผูปวยที่ติดเชื้อมาลาเรีย 

แบบเฉียบพลัน  2) การตรวจพบ ineffective erythropoiesis 

ในผูปวยที่ติดเชื้อมาลาเรียแบบเรื้อรัง9 และ 3) ภาวะ dyserythro-

poiesis จากการปรากฏของ normoblast ที่มีนิวเคลียสผิดปกติ

ในผูปวยที่ติดเชื้อสายพันธุไวแวกซและฟาลซิพารัม11,12 

ในผูปวยติดเชื้อมาลาเรียแบบเร้ือรังมักพบความผิดปกติ 

ของเซลลภายในไขกระดูก ซึ่งสัมพันธกับภาวะ erythroid hypo-

plasia และ hypoproliferative erythropoiesis  ปจจุบันการ

ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการสราง reticulocyte ที่ลดลงไดรับความ 

สนใจอยางแพรหลาย มีผูสันนิษฐานวาเกิดจากเซลลตนกำาเนิดของ

เม็ดเลือดแดงตัวออนนอยลง จึงทำาให colony-forming unit-

erythroid (CFU-E) ในไขกระดูกลดลง และในขณะเดียวกันมี

การลดลงของ erythropoietin ในเลือดรวมดวย  จากการศึกษา

ในสัตวทดลองพบวาจำานวน CFU-E ในไขกระดูกลดลงขณะติด

เชื้อมาลาเรีย โดยอาจถูกกดจาก stromal cell ในไขกระดูก13  

hemozoin ซึ่งเปนสารพิษที่ไดจากการยอยสลายฮีโมโกลบิน มี

ความเกี่ยวของกับการกดกระบวนการสรางเม็ดเลือดแดง โดย

ระดับ hemozoin มีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางและกดการ 

สราง reticulocyte14 ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการที่ hemozoin 

สามารถยับยั้งกระบวนการเจริญเติบโตและแบงตัวเพิ่มจำานวน

ของ erythroid precursors ไดโดยตรง  หรืออาจกระตุนผาน 

กระบวนการอักเสบทำาให erythroid precursors เกิด apop-

tosis15,16  นอกจากนี้สารพิษดังกลาวสามารถกระตุนให macro-

phage หลั่งสาร macrophage migration inhibitory factor 

(MIF) ซึ่งสามารถยับยั้ง erythroid progenitor (BFU-E) ได17 

และสามารถกระตุนใหมีการหลั่งไซโตไคนท่ีสำาคัญหลายชนิด18,19 

โดยการเพิ่มขึ้นของ tumor necrosis factor (TNF)-α,  interferon 

(IFN)-γ และ pro-inflammatory อื่นๆ รวมถึงการลดลงของ 

interferon (IL)-12  สัมพันธกับภาวะโลหิตจางในโรคมาลาเรีย12   

โดยเฉพาะอยางยิ่ง TNF-α ซึ่งสามารถยับยั้งการเพิ่มจำานวน

ของ erythroid progenitors ได16  นอกจากนี้ยังกระตุนใหเซลล 

ขางเคียงหลั่ง IFN-γ20 และทำาใหเม็ดเลือดแดงถูกจับกินผาน 

กระบวนการ erythrophagocytosis ไดอีกดวย21 

นอกจาก erythroid hypoplasia แลว ในโรคมาลาเรียยังพบ

ภาวะ ineffective erythropoiesis ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลาย

ประการ เชน จากความผิดปกติของวัฏจักรเซลล (cell cycle) 

ในขณะที่เม็ดเลือดแดงอยูในระยะ normoblast12  โดยจากการ

ศึกษาในเซลลเพาะเลี้ยงไขกระดูก พบวา normoblast ที่กำาลังเจริญ

เติบโตสามารถนำาเหล็กเขาสูเซลลไดปกติ แตกลับมีอัตราการตาย

ที่สูงขึ้น  และมีความผิดปกติในการสรางฮีม (heme) รวมดวย22,23  

อีกทั้งพบวา normoblast และเม็ดเลือดแดงตัวแกที่ไมมีเชื้อ 

มาลาเรียอยูภายในเซลล มีการเปลี่ยนแปลงบริเวณผิวของเซลลเกิด

เปน knob ขึ้น สงผลใหเซลลดังกลาวถูกทำาลายไปดวย23

ถึงแมวากลไกที่ทำาใหเกิด dyserythropoiesis ยังไมแนชัด  

อยางไรก็ตามมีรายงานวาระดับ TNF-α ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำาใหเกิด 

dyserythropoiesis ได  นอกจากนี้การขาดโฟเลทอาจทำาใหเกิด

ภาวะดังกลาวได ซึ่งพบไดในผูปวยที่ติดเชื้อมาลาเรียสายพันธุฟาลซิ

พารัม หรือเกิดจากยารักษาโรคมาลาเรียบางชนิดที่ตานกรดโฟลิค24  

โดยสรุปจากรายงานของ ศ.พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุลและคณะ 

ซึ่งพบวาในพลาสมาที่ติดเชื้อมาลาเรียมีฤทธิ์กดการสรางเม็ดเลือด 

แดงในไขกระดูก นาจะอธิบายไดจากกลไกหลายอยางที่กลาวไว 

ขางตน เชน สาร hemozoin รวมถึงไซโตไคนตางๆ โดยเฉพาะ 

TNF-α, IL-12 และ MIF ซึ่งกดการสราง BFU-E ได

1.2	 ก�รแตกทำ�ล�ยของเม็ดเลือดแดง

ภาวะที่เม็ดเลือดแดงถูกทำาลาย (hemolysis) พบไดในภาวะ

ติดเชื้อมาลาเรียทุกสายพันธุ  แตสายพันธุที่ทำาใหเกิดความรุนแรง

มากที่สุดคือ ฟาลซิพารัม  การทำาลายเม็ดเลือดแดงในมาลาเรียนั้น 

เกิดไดทั้งภายในหลอดเลือด (intravascular hemolysis) และ

ภายนอกหลอดเลือด (extravascular hemolysis) ซึ่งโดยสวน

ใหญแลวเปนแบบ extravascular hemolysis เกือบทั้งหมด8

ในผูปวยโรคมาลาเรีย เม็ดเลือดแดงที่ไมติดเชื้อถูกทำาลายไปเปน

จำานวนมาก และเปนสาเหตุสำาคัญที่ทำาใหเกิดภาวะโลหิตจางในโรค

มาลาเรีย   สำาหรับกลไกการทำาลายเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อนั้น  สวน

ใหญเกิดจากการที่มามจับเอาเฉพาะเชื้อมาลาเรียที่อยูในเซลลเม็ด

เลือดแดงออกมาทำาลาย แลวปลอยเฉพาะเม็ดเลือดแดงที่ไมมีเชื้อ

แลวออกมาในกระแสเลือด เรียกกลไกดังกลาววา “pitting” ซึ่งเปน

สาเหตุหนึ่งที่ทำาใหพบเม็ดเลือดแดงที่มีรูปรางกลมหรือ spherocyte 

ในผูปวยโรคมาลาเรีย25  สวนกลไกการแตกทำาลายของเม็ดเลือด

แดงที่ไมติดเชื้อนั้น เกิดจากการถูก macrophage ในมามจับกิน 

เนื่องจากเม็ดเลือดแดงดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณเยื่อหุม 
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เซลลทำาใหคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงรูปราง (deformability) 

ลดลง และเกิดจาก immune hemolysis เพราะมีแอนติบอดี 

ตอเชื้อมาลาเรียเกาะที่ผิวของเม็ดเลือดแดงที่ไมติดเชื้อดังกลาว26,27  

สำาหรับ intravascular hemolysis ที่สำาคัญคือ การแตกทำาลาย 

ของเม็ดเลือดแดงแบบรุนแรง จนทำาใหปสสาวะมีสีดำา (black water 

fever) เนื่องจากมีฮีโมโกลบินปนมาในปสสาวะ  พบไดในผูปวยที่

พรองเอนไซม G6PD แลวไดรับยาฆาเชื้อมาลาเรีย เชน quinine และ 

primaquine ซึ่งเปนสารที่มีคุณสมบัติในการเกิด oxidation ได8

ในขณะที่มีการติดเชื้อ เม็ดเลือดแดงมีภาวะ oxidative stress 

และมีการสราง hemichrome ซึ่งไดจากการสลายฮีโมโกลบิน 

โดย hemichrome ดังกลาวมีคุณสมบัติในการจับกับโปรตีน

ชนิดหนึ่งที่เยื่อหุมเซลลของเม็ดเลือดแดง คือ โปรตีน band 3 

ทำาใหโปรตีนดังกลาวจับกันเปนกลุม คลายกับเม็ดเลือดแดงที่

ใกลหมดอายุขัย28 การจับเปนกลุมของโปรตีนดังกลาวสามารถ 

กระตุนใหเกิดกระบวนการ phagocytosis ได29  ทั้งนี้เม็ดเลือด

แดงที่ติดเชื้ออาจถูกทำาลายดวยกลไกอื่นๆ เชน ถูกทำาลายโดย 

macrophage ผานการจับกันระหวางแอนติบอดีและแอนติเจน 

ที่ปรากฏบนผิวของเม็ดเลือดแดงไดโดยตรง หรือผานกระบวนการ 

complement29  นอกจากนี้พบวาการขาดโปรตีน complement 

receptor type 1 (CR1) และ CD55 ซึ่งทำาหนาที่สำาคัญในการ

ปองกันเซลลไมใหถูกทำาลายผานระบบ complement เกี่ยวของ

กับภาวะโลหิตจางแบบรุนแรงในผูปวย30

โดยปกติภาวะโลหิตจางที่พบในผูปวยโรคมาลาเรีย เม็ดเลือด 

แดงจะมีรูปรางและขนาดปกติ แตอาจมีจำานวนเม็ดเลือดแดง 

นอยลงได อยางไรก็ตามอาจจะพบเม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก (micro-

cytosis) และเม็ดเลือดแดงที่ติดสีจาง (hypochromia) ไดใน 

ผูปวยมาลาเรียที่เปนพาหะของโรค thalassemia หรือมีภาวะ

พรองเหล็ก31

การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดแดงอีกอยางหนึ่งที่มีความสำาคัญ 

คือ เม็ดเลือดแดงที่ถูก pitting เอาเชื้อมาลาเรียออกไปแลว  จะมี

การกลับผนังเยื่อหุมเซลลจากดานในออกมาดานนอก (flip-flop)  

ซึ่งผนังดานในที่ออกมาสูดานนอกดังกลาว สามารถกระตุนใหเกิด

ลิ่มเลือด (clot) และทำาใหเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดฝอย หรือ 

disseminated intravascular coagulation (DIC) ตามมาได

2.	 ก�รเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดข�ว

การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดขาวในขณะที่ติดเชื้อมาลาเรีย

นั้น มีทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปราง จำานวน และหนาที่ ซึ่งแตกตาง 

กันไปตามระยะและความรุนแรงของโรค  โดยทั่วไปในผูปวยที่เปน

โรคมาลาเรียแบบเรื้อรัง เม็ดเลือดขาวจะคอนขางต่ำา (4,000-5,000/

ไมโครลิตร) และมักพบ lymphocyte มากขึ้นเล็กนอย  การลดลง

ของจำานวนเม็ดเลือดขาวเกิดขึ้นสูงสุดในชวงที่เริ่มมีอาการไข และ

เริ่มตรวจพบเชื้อในสเมียรเลือด  ในขณะที่ในผูปวยที่มีการติดเชื้อ

แบบเฉียบพลัน มักพบจำานวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลจาก

จำานวน neutrophil ที่เพิ่มสูงขึ้น และบางครั้งอาจพบ monocyte 

และ transformed lymphocyte เพิ่มขึ้นรวมดวย  ทั้งนี้ภาวะเม็ด

เลือดขาวสูงนั้นสัมพันธกับความรุนแรงของโรคอยางมีนัยสำาคัญ8 

ในกรณีที่เม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil ในกระแสเลือดลดลง 

อยางเห็นไดชัด (≤ 1,000/ไมโครลิตร) คาดวานาจะมาจากการที่ 

neutrophil ในกระแสเลือดเคลื่อนที่ไปอยูใน marginal pool 

เปนจำานวนมาก  ซึ่งการลดลงดังกลาวทำาใหจำานวนเม็ดเลือดขาว 

รวมในกระแสเลือดลดลงไปดวย  ในผูปวยบางรายอาจพบการ 

ลดลงของ T- lymphocyte อยางเห็นไดชัด รวมกับความสามารถ

ในการตอบสนองตอแอนติเจนลดลงชั่วคราว โดยการลดลง 

ดังกลาวสัมพันธกับความรุนแรงของโรค8

ไซโตไคนบางชนิดที่ถูกหลั่งออกมาระหวางการติดเชื้อมาลาเรีย  

สามารถกดการสรางเซลลเม็ดเลือดตางๆ รวมถึงเม็ดเลือดขาว 

และอาจทำาใหเกิดภาวะ pancytopenia ได  นอกจากนี้สารพิษ

จากเชื้อมาลาเรีย เชน glycosylphosphatidylinositol สามารถ 

กระตุน monocyte และ macrophage ใหหลั่ง pro-inflammatory 

cytokine ได  ซึ่งนอกจากเกี่ยวของกับการสรางเม็ดเลือดของ

ไขกระดูกแลว ไซโตไคนดังกลาวยังทำาใหเกิดความรุนแรงของโรค 

มากขึ้นอีกดวย32

จากการศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนพบวาเม็ด 

เลือดขาวหลายชนิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางในขณะท่ีมีการ

ติดเชื้อมาลาเรีย โดยพบ knob ปรากฏบนผิวเซลล รวมถึงมี 

vacuolization ภายในไซโตพลาสซึมของเม็ดเลือดขาวชนิด neutro-

phil และ promyelocyte อีกทั้งพบการเปลี่ยนแปลงในนิวเคลียส

ของ monocyte และ B-lymphocyte และในไมโตคอนเดรียของ 

plasmoblast อีกดวย  ซึ่งสันนิษฐานวาอาจเกิดจากสารพิษจาก

เชื้อมาลาเรียสายพันธุฟาลซิพารัม33

นอกจากการเปลี่ยนแปลงจำานวนและรูปรางแลว หนาที่ของ

เม็ดเลือดขาวในโรคมาลาเรียก็เปลี่ยนแปลงไปอีกดวย  จากการ

ศึกษาพบวา hemozoin และ reactive oxygen species ที่หลั่ง 

ออกมาจากการกระตุนของ hemozoin มีฤทธิ์ยับยั้งการทำางาน 

ของ monocyte, macrophage34 และ dendritic cell ได35  อีก

ทั้งพบวาเม็ดเลือดแดงท่ีติดเชื้อสามารถจับกับเซลลดังกลาวผาน 

ทาง CD36 หรือ CD51 และทำาใหเซลลทำาหนาที่ผิดปกติ36
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3.	 ก�รเปลี่ยนแปลงของเกล็ดเลือด	

การเปลี่ยนแปลงของเกล็ดเลือดในโรคมาลาเรีย ประกอบดวย 

2 ประการใหญๆ คือ

3.1	 เกล็ดเลือดต่ำ�	(thrombocytopenia)

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำา (thrombocytopenia) ซึ่งมีปริมาณเกล็ด

เลือดนอยกวา 150,000/ไมโครลิตร เปนภาวะที่พบไดบอยถึง 

ประมาณรอยละ 80.6 ในผูปวยที่ติดเชื้อสายพันธุไวแวกซและ 

ฟาลซิพารัม37 กลไกที่อาจเปนสาเหตุทำาใหเกล็ดเลือดลดต่ำาลง

ในผูปวย คือ ระบบการแข็งตัวของเลือดถูกรบกวน  ตับและมาม

โต  ไขกระดูกผิดปกติ  เกล็ดเลือดถูกทำาลาย   ภาวะ oxidative 

stress  รวมทั้งอาจเกิดจากการที่เกล็ดเลือดมีบทบาทเปน cofactor 

ในภาวะติดเชื้อมาลาเรียรุนแรง38  อยางไรก็ตามกลไกการเกิดภาวะ

เกล็ดเลือดต่ำาในภาวะติดเชื้อมาลาเรียทั้งสองสายพันธุยังไมสามารถ

ระบุไดแนชัดวาแตกตางกันหรือไม 

จากการศึกษาชิ้นสวนสมองของผูปวยท่ีเสียชีวิตดวยภาวะ 

มาลาเรียขึ้นสมองพบวามีการสะสมของเกล็ดเลือดจำานวนมาก 

บริเวณหลอดเลือดขนาดเล็ก39  นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยชิ้น

เนื้อสมองของโดยวิธี immunohistopathology ซึ่งใชแอนติบอดี

ตอไกลโคโปรตีน GPIIb-IIIa บนเกล็ดเลือด พบวามีการสะสม

ของเกล็ดเลือด 3 รูปแบบ คือ การสะสมของเกล็ดเลือดระหวาง 

malaria pigment กับเม็ดเลือดขาว  การสะสมในตำาแหนงที่มี

เฉพาะ malaria pigment และการสะสมของเกล็ดเลือดเพียง

อยางเดียว   จึงสันนิษฐานวาการสะสมของเกล็ดเลือดอาจมีบทบาท

สำาคัญในการเกิดพยาธิสภาพของผูปวยโรคมาลาเรียขึ้นสมอง40  โดย 

เฉพาะอยางยิ่งบทบาทของเกล็ดเลือดในการเกิด sequestration41

3.2	 เกล็ดเลือดเสื่อมหน�ที่	

การเปลี่ยนแปลงหนาที่ของเกล็ดเลือดในโรคมาลาเรียนั้น มีทั้ง 

การทำาหนาที่ของเกล็ดเลือดมากผิดปกติ (platelet hyperactivity) 

และการทำางานที่นอยกวาปกติ (platelet hypoactivity)  สำาหรับ

หลักฐานที่แสดงถึงการทำางานของเกล็ดเลือดที่มากผิดปกติ คือ 

พบการเกาะกลุมของเกล็ดเลือดเปนจำานวนมากผิดปกติ (hyper-

aggregation) รวมถึงมีการหลั่งสารจากแกรนูลของเกล็ดเลือด 

มากขึ้น เชน β-thromboglobulin และ platelet-factor 4 รวมถึง

มีการสราง thromboxane A2 ซึ่งเกี่ยวของกับการกระตุนใหเกล็ด

เลือดเกิดการเกาะกลุมออกมามากผิดปกติดวย42  สำาหรับกลไกที่

กระตุนใหเกล็ดเลือดทำาหนาที่มากกวาปกติ ไดแก การเกาะติดของ 

antibody immune complex รวมถึง complement ที่ผิวของ

เกล็ดเลือด  และกลไกที่สองซึ่งมีความ สำาคัญมากคือ การที่เกล็ด

เลือดถูกกระตุนจากเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อแลวหลั่งสาร adenosine 

diphosphate (ADP) ซึ่งเปนสารที่สามารถกระตุนใหมีการเกาะ

กลุมของเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดเกิดขึ้น43

สำาหรับการทำาหนาที่ของเกล็ดเลือดนอยลงในโรคมาลาเรียนั้น 

สังเกตไดจากการที่เกล็ดเลือดมีการตอบสนองตอ ADP, epin-

ephrine และ collagen นอยลง ทำาใหเกิดการเกาะกลุมของ

เกล็ดเลือดนอยกวาปกติ โดยภาวะดังกลาวพบไดใน exhausting 

circulating platelet กลาวคือ พบเฉพาะ primary aggregation 

และไมพบ secondary aggregation รวมดวย ความผิดปกติ

เกิดขึ้นดังกลาวเกิดไดจากการติดเชื้อสายพันธุไวแวกซและฟาลซิ-

พารัม แตสายพันธุฟาลซิพารัมจะมีอาการแทรกซอนรุนแรง ซึ่งเปน

เหตุใหเกิดอาการเลือดออกได 8 

4.	 ไมโครพ�ติเคิล

ไมโครพาติเคิล (microparticle; MP) คือ สวนของผนังเยื่อหุม

เซลลที่หลุดออกมาจากเซลลตนกำาเนิด เชน เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือด

ขาว เกล็ดเลือด และเซลลเยื่อบุผนังหลอดเลือด มีขนาดประมาณ 

0.1-1.5 µm รูปรางไมแนนอน มีบทบาทสำาคัญในกระบวนการอักเสบ 

การแข็งตัวของเลือด รวมทั้งใน vascular homeostasis ไมโคร- 

พาติเคิลเกิดขึ้นจากเซลลท่ีไดรับการกระตุ นหรือเกิดขึ้นจาก 

กระบวนการ apoptosis  กลไกการสรางไมโครพาติเคิล คือ 

การที่เยื่อหุมเซลลสูญเสียลักษณะไมสมมาตร (asymmetric 

distribution) ของฟอสโฟลิปดบนผิวของเยื่อหุมเซลล44  ไมโคร- 

พาติเคิลมีลักษณะคลายกับเซลลตนกำาเนิด โดยมีแอนติเจนที่ผิว

เหมือนกัน แตไมมีนิวเคลียส และมีขนาดเล็กกวา  ในคนปกติ

สามารถตรวจพบไมโครพาติเคิลในกระแสเลือดไดประมาณ 81- 

375 เซลล/ไมโครลิตร45  ปจจุบันพบการเพิ่มขึ้นของระดับไมโคร- 

พาติเคิลในหลายโรคหลายชนิด เชน โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด 

ธาลัสซีเมีย46 เอดส47 รวมถึงมาลาเรีย48,49

จากการศึกษาบทบาทของไมโครพาติเคิลในโรคมาลาเรียโดย 

Combes และคณะ พบวาในผูปวยที่มีอาการโคมาจากการติดเชื้อ 

สายพันธุฟาลซิพารัมมีระดับของไมโครพาติเคิลจากเซลลเยื่อบุผนัง

หลอดเลือด (endothelium-derived microparticle) มากกวา

จากเซลลชนิดอื่น48  ซึ่งอาจเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของ TNF-α50   

ไมโครพาติเคิลจากเกล็ดเลือด (platelet-derived microparticle) 

สามารถกระตุนใหเซลลเยื่อบุผนังหลอดเลือดหลั่งตัวรับที่จับกับเม็ด

เลือดแดงที่ติดเชื้อได คือ intercellular adhesion molecule 1 

(ICAM-1) และ vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1) 

อีกทั้งไมโครพาติเคิลจากเกล็ดเลือดเองยังสามารถจับกับเม็ดเลือด

แดงที่ติดเชื้อไดอีกดวย  สันนิษฐานวาไมโครพาติเคิลจากเกล็ดเลือด

อาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทำาใหเกิดการ sequestration และเกิดพยาธิ

สภาพของเซลลเยื่อบุผนังหลอดเลือด รวมทั้งอาจเปนตัวการหนึ่งที่

ทำาใหเกิดความรุนแรงในมาลาเรียขึ้นสมอง51 นอกจากนี้ยังพบการเพิ่ม
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ขึ้นของระดับไมโครพาติเคิลจากเม็ดเลือดแดง (red cell-derived 

microparticle) ในผูปวยเมื่อเทียบกับคนปกติ49

5.	 ก�รเปลี่ยนแปลงกลไกก�รแข็งตัวของเลือด	(Coagulopathy)

ความผิดปกติของกลไกการแข็งตัวของเลือดในผูปวยติดเช้ือ

มาลาเรีย มีรายงานทั้งในผูปวยที่มีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ

มาลาเรียสายพันธุฟาลซิพารัมและไวแวกซ  โดยสายพันธุฟาล- 

ซิพารัมจะพบไดบอยและมีความผิดปกติมากกวา  ซึ่งตรวจพบคา 

bleeding time, prothrombin time และ partial thromboplastin 

time ยาวขึ้น อีกทั้งตรวจพบความผิดปกติของการสรางลิ่มเลือด 

(thrombosis) รวมดวย จากการศึกษากอนหนานี้พบวาการลดลง

ของ coagulation factors นาจะเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ 

คือ การสรางนอยลงเนื่องจากตับเสียหนาที่ และจากการถูกใชไป

ในการเกิดลิ่มเลือด  สำาหรับสาเหตุแรกนั้น พบวาทำาใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของ coagulation factors ไมรุนแรง โดยมีระดับ 

factor V, VII, VIII และ IX ต่ำาลง และผูปวยไมมีอาการเลือด

ออก52  ซึ่งกลไกที่สำาคัญกวา คือ การที่ coagulation factors 

ถูกใชในการสรางลิ่มเลือด สงผลใหผูปวยมีภาวะ DIC ได ซึ่งมี

อาการรุนแรงมาก  โดยจากการรายงานของ ศ.นพ.วิจิตร  บุญ

พรรคนาวิก, ศ.พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล และคณะ พบภาวะ DIC 

ในผูปวยที่ติดเชื้อมาลาเรียสายพันธุฟาลซิพารัมจำานวน 12 ราย 

จากการศึกษาในผูปวยทั้งหมด 28 ราย และพบวาการรักษาดวย  

heparin low dose ทำาใหผูปวยรอดชีวิตได53

การเปลี่ยนแปลงของกลไกการแข็งตัวของเลือดที่พบไดในโรค

มาลาเรีย คือ

5.1	ปจจัยก�รแข็งตัวของเลือด	(Procoagulant)

5.1.1 Tissue factor (TF) เปนโปรตีนชนิดหนึ่งอยูบริเวณ 

subendothelial tissue, เกล็ดเลือด และเม็ดเลือดขาวเปนโปรตีน

ที่จำาเปนในการสราง thrombin โดยเมื่อ TF จับกับ factor VII เปน 

TF-factor VIII complex เป็นตัวกระตุนที่สำาคัญในกระบวนการ

แข็งตัวของเลือดทันที จากการศึกษาใน in vitro พบวาเม็ดเลือด

แดงที่ติดเชื้อสายพันธุฟาลซิพารัมสามารถกระตุนการแสดงออกของ 

TF บนเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด monocyte54 และบนเซลลเยื่อบุ

ผนังหลอดเลือดได55  ซึ่งการแสดงออกดังกลาว เปนการเริ่มตน 

กระบวนการเกิด coagulation cascade อีกทั้งทำาใหเกิด fibrin 

dimer ในพลาสมา56  ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหเกิดภาวะเลือดออกได  

ทั้งนี้จากการศึกษาใน in vivo พบวาการแสดงออกที่เพิ่มขึ้นของ 

TF มีความสัมพันธกับพยาธิสภาพของภาวะติดเชื้อมาลาเรียในรก 

(placental malaria)57 และภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง55 

5.1.2 von Willebrand factor (vWF) คือ ไกลโคโปร

ตีนขนาดใหญที่มีความสำาคัญในกระบวนการแข็งตัวของเลือด

และการทำาใหเกิดลิ่มเลือด และเปน cofactor ของ factor VIII  

เมื่อศึกษาในผูปวยโรคมาลาเรียเปรียบเทียบกับคนปกติ พบวามี

ระดับ propeptide และระดับของ vWF ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น และ

สัมพันธกับความรุนแรงของโรค58  เชื้อมาลาเรียสายพันธุฟาล- 

ซิพารัม สามารถกระตุนใหมีการหลั่ง vWF ที่มีขนาดใหญ เรียกวา 

ultra large vWF (ULVWF) จากเซลลเยื่อบุผนังหลอดเลือด59,60 

รวมกับการพบปริมาณและการทำางานของเอนไซม a disintegrin 

and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 

motif, member 13 (ADAMTS13) ลดต่ำาลง ซึ่งเอนไซมชนิด

นี้ทำาหนาที่ cleavage vWF จาก large multimer เปน small 

multimer ซึ่งการลดลงของ ADAMTS13 ทำาใหมีระดับ ultra 

large vWF (ULVWF) สูงขึ้น สงผลใหมีเกล็ดเลือดมีการเกาะ

กลุมเพิ่มมากขึ้น60,61  โดยปรากฏการณดังกลาวมีความสัมพันธกับ

ความรุนแรงของโรค61,62   นอกจากนี้ยังพบวาเม็ดเลือดแดงที่ติด

เชื้อสายพันธุฟาลซิพารัมสามารถจับกับ platelet decorated vWF 

string หรือเกล็ดเลือดที่จับอยูกับ vWF บนเซลลเยื่อบุผนังหลอด

เลือดของเซลลที่ไดรับการกระตุนได63  การคนพบขางตนนำาไปสู 

ขอสมมติฐานวาการเพิ่มขึ้นของระดับ  ULVWF อาจมีความสำาคัญ

ในการเกิดพยาธิสภาพที่รุนแรงในโรคมาลาเรียได 

5.1.3 Fibrin	เปนโปรตีนชนิด non-globular มีบทบาท

เกี่ยวของกับกระบวนการแข็งตัวของเลือด ในโรคมาลาเรียพบ 

fibrin ในผูปวยบางราย แตพบไดไมบอยหรือไมพบเลย64  ซึ่ง

อาจสูญเสียไปในกระบวนการ fibrinolysis หรือเกิดจากการเพิ่ม

ขึ้นของเอนไซม neutrophil elastase ที่สามารถสลาย fibrin-

stabilization factor XIII ได65 จากการศึกษาในผูปวยที่ติดเชื้อ

มาลาเรียพบวามีระดับ D-dimer สูงขึ้น ซึ่งเปนตัวบงชี้สำาคัญของ

การเกิด fibrin formation และ fibrinolysis แสดงใหเห็นวาใน

ภาวะที่ติดเชื้อมาลาเรีย มีการสราง fibrin เพิ่มขึ้น และโครงสราง 

ดังกลาวถูกสลายไดโดย plasmin ในพลาสมา 

5.2	ปจจัยต�นก�รแข็งตัวของเลือด	(Anticoagulant)

5.2.1	Protein C เปนโปรตีน zymogen ชนิดหนึ่ง โดย 

active form ของ protein C สามารถเปนไดทั้ง anti-inflam-

matory, anticoagulant และ anti-apoptotic รวมทั้งมีสวนชวย

ในการลดการเกิด neuronal apoptosis ในภาวะขาดเลือด66 

ดังนั้นมีความเปนไปไดวา protein C อาจมีบทบาทในการปอง

กันไมใหเกิดภาวะมาลาเรียขึ้นสมองในผูปวยได   จากการศึกษา

แบบ in vivo พบวาปริมาณและ activity ของ protein C ลด

ต่ำาลงในภาวะติดเชื้อสายพันธุฟาลซิพารัม67 และความเกี่ยวของกับ

ความรุนแรงของโรค
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5.2.2 Endothelial protein C receptor (EPCR) 

จัดเปน type 1 transmembrane glycoprotein ที่ถูกถอดรหัส

มาจากยีน PROCR (protein C receptor) พบไดบนเซลลเยื่อ

บุผนังหลอดเลือดในรางกาย ทำาหนาที่ในการจับกับ protein C 

แลวนำาเสนอใหกับ thrombomodulin เพื่อกระตุนการทำางานของ 

protein C ใหเกิดเปน activated protein C68  ซึ่งเมื่อไมนาน

มานี้มีการศึกษาในชิ้นสวนสมองของเด็กชาวแอฟริกาท่ีเสียชีวิต 

จากภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง พบวา มีการแสดงออกของ EPCR ลดลง 

ในบริเวณที่มีการพบ sequestration ของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ69 

และจากงานวิจัยเมื่อไมนานมานี้มีการพิสูจนวา EPCR สามารถจับ

กับ domain cassettes (DC) 8 และ 13 ซึ่งเปน subtype ของ P. 

falciparum erythrocyte membrane protein 1 (PfEMP1) ได 

โดยผานทาง N-terminal cysteine-rich interdomain region 

(CIDRα1) ของ DC8 และ group A ของ PfEMP1 subfamily 

ซึ่ง CIDRα1 ที่จับกับ EPCR ดังกลาว ไปรบกวนการจับกัน 

ระหวาง EPCR และ protein C สงผลใหเกิดความผิดปกติของ

กระบวนการ anti-inflammatory, anticoagulant และ anti-

apoptotic ได70

5.2.3 Thrombomodulin หรือ CD141 เปน integral 

membrane protein พบไดบนเซลลเยื่อบุผนังหลอดเลือดสวน

ใหญในรางกาย แตพบไดนอยในเนื้อเยื่อสมอง ทำาหนาที่เปน 

โคแฟกเตอรจับกับ protein C โดยการแสดงออกที่ลดลงของ 

thrombomodulin ทำาให protein C ไดรับการกระตุนนอยลง

ไปดวย  ที่นาสนใจคือ side chain ตัวหนึ่งของ thrombomodulin 

คือ chondroitin sulphate A (CSA) สามารถจับกับ PfEMP1 

บนเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อได71  จากการศึกษาโดยการเลี้ยงเซลล 

เยื่อบุผนังหลอดเลือดพบวาระดับ TNF-α ที่เพิ่มขึ้น ทำาใหการ

แสดงออกของ thrombomodulin ลดลงได72

5.2.4 Antithrombin เปนไกลโคโปรตีนขนาดเล็ก ทำา 

หนาที่ยับยั้งการทำางานของเอนไซมในกระบวนการแข็งตัวของเลือด 

และยับยั้งการอักเสบเชนเดียวกับ protein C73  จากการศึกษา

พบวาปริมาณและความสามารถในการทำางานของ antithrombin  

ลดลงจากการติดเชื้อมาลาเรียสายพันธุฟาลซิพารัม74,7

จากการที่ปจจัยตางๆ ในกลไกการแข็งตัวของเลือดมีการ

เปลี่ยนแปลงในภาวะที่ติดเชื้อมาลาเรีย สงผลใหพบภาวะแทรก

ซอนในผูปวยตามมา คือ ภาวะเลือดออก (hemorrhage)  ภาวะ

ลิ่มเลือดอุดตัน (thrombosis) และภาวะ DIC ในที่สุด

ภาวะเลือดออกและลิ่มเลือดอุดตันเปนภาวะท่ีพบไดไมบอย

ในผูปวยโรคมาลาเรีย  ภาวะเลือดออกนั้นพบไดนอยมากในผูปวย

เด็ก สวนในผูใหญพบไดประมาณรอยละ 5 ของผูปวยที่มีภาวะ

มาลาเรียขึ้นสมอง โดยเกิดในระบบทางเดินอาหารเปนสวนใหญ 

นอกจากนี้ยังพบไดในอวัยวะอื่นๆ เชน บริเวณผิวหนัง ปอด 

รวมถึงสมอง สวนการเกิดลิ่มเลือดนั้นพบไดนอยเชนเดียวกัน 

โดยมีรายงานการพบมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นบริเวณ dural sinus และ

ในปอด จากการกระจายของกอนลิ่มเลือด (embolism)8 

ภาวะ DIC เปนภาวะแทรกซอนทางโลหิตวิทยาที่รุนแรงที่สุดใน

โรคมาลาเรีย  โดยภาวะดังกลาวเกิดขึ้นเฉพาะในผูปวยที่เปน non-

immume และ hyperparasitemia จากการติดเชื้อมาลาเรียสาย

พันธุฟาลซิพารัมเทานั้น  โดยอัตราการเสียชีวิตในผูปวยที่มีภาวะ 

DIC แทรกซอนสูงถึงรอยละ 42-74  สำาหรับหลักฐานที่สนับสนุน 

วามีการเกิดภาวะ DIC คือ (1) ในผูปวยที่มีภาวะมาลาเรียขึ้น

สมอง มีการนำาเอา fibrinogen ไปใชมากกวาปกติ ซึ่งบงบอกถึง

การเกิด fibrin thrombi มากขึ้นในรางกาย76  (2) ผูปวยที่ติด

เชื้อสายพันธุฟาลซิพารัมมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำารวมกับ activated 

partial thromboplastin time, prothrombin time และ 

thrombin time ยาวขึ้น  มีระดับ D-dimer เพิ่มสูงขึ้น  และตรวจ

พบระดับของ protein C, protein S และ antithrombin ที่ต่ำา

ลงอยางชัดเจน  และ 3) พบ fibrin thrombi เกิดขึ้นเปนจำานวน

มากในอวัยวะตางๆ ของผูปวยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อสายพันธุ 

ฟาลซิพารัม เชน สมอง ปอด ผิวหนัง กระดูก ไต และตอมหมวกไต8   

สรุปและขอแนะนำ�ในอน�คต

ปจจุบันโรคมาลาเรียยังคงเปนปญหาสุขภาพที่สำาคัญของโลก  

โดยเฉพาะในประเทศท่ีต้ังอยูในเขตรอนช้ืนรวมถึงประเทศไทย 

ภาวะแทรกซอนทางโลหิตวิทยามีความสำาคัญทั้งในแงของพยาธิ

สภาพและพยาธิสรีรวิทยาของโรค  อีกทั้งยังสัมพันธกับการเสีย

ชีวิตในผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน DIC 

ซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากการรักษาดวยวิธีธรรมดายังคงสูงมากกวา 

รอยละ 50  การศึกษาและทำาความเขาใจการเปลี่ยนแปลงทาง 

โลหิตวิทยาสามารถอธิบายพยาธิสรีรวิทยาของภาวะแทรกซอน 

ในโรคมาลาเรียได  โดยภาวะแทรกซอนที่มีความรุนแรงที่สุด คือ 

ภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง ซึ่งกลไกการเกิดพยาธิสภาพยังไมชัดเจน  

ปจจุบันการศึกษาดานโลหิตวิทยากับบทบาทในการเกิดภาวะมาลาเรีย

ขึ้นสมอง ไดรับความสนใจเปนอยางมาก ตัวอยางเชน บทบาท 

ของเกล็ดเลือด ไมโครพาติเคิล รวมทั้ง vWF และ ADAMTS13 

ทั้งนี้ความเขาใจดังกลาวนำาไปสูการคิดคนการรักษาใหมๆ ที่มี

ประสิทธิภาพมากกวาวิธีที่ใชในปจจุบัน เชน การรักษาดวยวิธีที่

จำาเพาะเจาะจงกับพันธุกรรมของผูปวย หรือรักษาดวยวิธีธรรมดา 

รวมกับการเปลี่ยนถายเลือด (exchange transfusion) ซึ่งการ
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เปลี่ยนถายเลือดเปนวิธีชวยชีวิตที่สำาคัญมาก  จะทำาเมื่อพบวาผูปวย 

มีภาวะ hyperparasitemia รอยละ 30 หรือมีการทำางานของ 

อวัยวะอยางใดอยางหนึ่งลมเหลว (organ failure)  ซึ่งภาวะเหลานี้

พบเฉพาะในผูปวยที่ติดเชื้อมาลาเรียสายพันธุฟาลซิพารัม หากไมทำา

การเปลี่ยนถายเลือดจะทำาใหผูปวยเสียชีวิตได   นอกจากนี้ความ

รูดังกลาวยังเปนประโยชนในการหาแนวทางปองกันการเกิดพยาธิ

สภาพที่รุนแรง  อีกทั้งยังมีสวนชวยในการพยากรณโรค  ติดตาม

การรักษา และใหการรักษาที่เหมาะสมทันการณ เพื่อประโยชนสูงสุด

แกผูปวยตอไป
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