Ross กับการคนพบพาหะนําโรคมาลาเรีย
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2440 เปนวันสําคัญวันหนึง่ ในประวัตศิ าสตรของวงการแพทยเพราะในวันนัน้
Ronald Ross แพทยชาวอังกฤษทีท่ างานประจํ
ํ
าอยูท โ่ี รงพยาบาลทหารในเมือง Secunderabad ของประเทศอินเดีย
ไดพบเปนครัง้ แรกวา ยุงกนปลอง (Anopheles) คือพาหะพระกาฬที่นาโรคมาลาเรี
ํ
ยมาสูค น ผลการคนพบนีไ้ ดทาให
ํ
Ross ไดรบั การแตงตัง้ เปนสมาชิกของสมาคม Royal Society อันทรงเกียรติของอังกฤษ และไดรบั รางวัลโนเบล
สาขาการแพทยในป 2445 รวมทัง้ ไดรบั แตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง
อัศวิน และมีสถาบันชื่อ Ross สําหรับการคนควาวิจยั เรือ่ งโรค
มาลาเรีย มีภาพลงในแสตมป มีการนําชื่อ Ross ก็ไมไดชวี ติ อยู
จนกระทั่งรูว า ทุกวันนี้ ณ วันนีม้ คี น 300-500 ลานคนทีย่ งั คง
ปวย เจ็บ และทุกขดว ยโรคมาลาเรียทุกปและถึงแมมแี พทยจะ
มียารักษา แตจานวนผู
ํ
เ สียชีวติ ก็ยงั คงสูงกวาปละ 1 ลานคน
ภาพจาก : http://www-micro.msb.le.ac.uk/224/Bradley/Biology.html

องคการอนามัยโลก (WHO) ประมาณวา ทุกๆ 30 วินาที จะมีทารกทีเ่ สียชีวติ ดวยโรคมาลาเรีย 1 คน โดย
เฉพาะทารกทีม่ อี ายุตากว
่ํ า 5 ขวบจะเปนเหยือ่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง นอกจากนี้ สตรีมคี รรภ คนรอนเรพเนจร ไรทอ่ี ยู
อาศัยและเหลาผูอพยพขามประเทศก็เปนบุคคลทีม่ อี ตั ราเสีย่ งในการเปนมาลาเรียสูงเชนกัน สถิตขิ ององคการอนามัย
โลกยังชี้ใหเห็นอีกวา ประเทศประมาณ 90 ประเทศทัว่ โลก กําลังถูกมาลาเรียคุกคาม และ 90% ของประเทศเหลานี้
อยูในทวีปแอฟริกา
และสําหรับอาการของคนทีก่ าลั
ํ งเปนมาลาเรียนัน้ แพทยกไ็ ดพบวาหลังจากทีถ่ กู ยุงกนปลองตัวเมียกัด และ
ถายุงมีเชื้อมาลาเรียในตัวของมันเชื้อมาลาเรียก็จะเขาสูรางกายคนแลว หลังจากนั้นภายในเวลา 10-40 วัน คนคน
นั้นก็จะมีอาการหนาวสั่น เหงื่อจะออกมากและมีไขสูง อุณหภูมิไขอาจจะสูงถึง 41 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิคนปกติ
สูง 37.18 องศาเซลเซียส) เพราะเม็ดเลือดแดงแตกและเชื้อมาลาเรียกําลังปะปนในเลือด สําหรับในกรณีมาลาเรีย
ขึ้นสมอง เม็ดเลือดแดงทีม่ เี ชือ้ มาลาเรียจะอุดเสนเลือด ทําใหเสนเลือดไมสามารถนําเลือดไปหลอเลีย้ งสมองได ผล
ที่ติดตามมาคือ คนไขจะชัก สิน้ สติ และสิ้นชีวิตในที่สุด
ในกรณีของคน เชือ้ มาลาเรียจะเดินทางจากคนคนหนึง่ สูค นอืน่ โดยใชพาหะคือ ยุงกนปลองตัวเมีย เพราะ
ตามปกติยุงตัวเมียจะตองการเลือดคน หรือเลือดสัตวอน่ื ในการดํารงชีวิต เพราะในเลือดมีโปรตีนทีม่ นั ตองการใชใน
การวางไขและเวลายุงตัวเมียมุงหนาเขากัดคนปกของยุงจะกระพือ 200-500 ครัง้ /วินาที ทําใหเกิดเสียง “ดัง” พอสม
ควร แตเมื่อรางกายมันมีนาหนั
ํ้ กตัวเพียง 0.003 กรัมเทานัน้ เอง คนจึงมักไมรตู วั วากําลังมันกัดและเมือ่ มันดูดเลือด
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จากรางกายคนแลว นํ้าหนักตัวของมันจะเพิ่มถึง 2 เทาตัว เลือดทีม่ นั ดูดไปจากคนนีจ้ ะมากพอสําหรับการวางไข
75-500 ฟอง โดยยุงมักจะวางไขของมันในนํานิ
้ ง่ ทั้งที่เปนนําใสหรื
้
อนําครํ
้ าก็ได สวนยุงตัวผูน น้ั ตองการนําหวาน
้
จากดอกไม และผลไมเปนอาหารหลักในการดํารงชีวิต มันจึงไมกดั คนแตประการใด ดังนัน้ คําพังเพยที่วา ยุงราย
กวาเสือ ก็ไมจริงสําหรับกรณียงุ ตัวผู
ทุกวันนี้เรารูดีขึ้นมากวา นอกจากยุงจะเปนพาหะนําโรคมาลาเรียสูค นแลวยุงยังนําโรคไขเลือดออก โรค
พยาธิ ไขเหลือง และโรคสมองอักเสบอีกดวย เราจึงนับวายุงรายกับคนจริง นักวิทยาศาสตรไดพบวาเวลายุงกนปลอง
ที่นําเชื้อมาลาเรียกัดคน ยุงจะฉีดนําลายของมั
้
นทีม่ เี ชือ้ ตัวออนของมาลาเรียนีส้ เู ลือดของคน และเชือ้ ตัวออนนีจ้ ะ
เดินทางสูตับ เมือ่ ถึงตับมันก็เจริญเติบโตโดยการแบงตัวอยางรวดเร็ว จนกระทั่งเชื้อเจริญพันธุและมีจานวนมาก
ํ
จากนั้นเชื้อที่เติบโตแลวและแข็งแรงแลวนี้ ก็จะทะลักออกจากตับไปบุกทําลายเซลลเม็ดเลือดแดงตางๆ ในรางกาย
ตอไปอีก ดังนัน้ จํานวนเซลลเม็ดเลือดแดงทีต่ ดิ เชือ้ ก็จะมีจานวนมากขึ
ํ
น้ ๆ และเชือ้ มาลาเรียก็จะเจริญเติบโตขึน้ ใน
เซลลเม็ดเลือดแดงเหลานั้น ดังนัน้ เวลายุงกนปลองตัวเมียทีไ่ มมเี ชือ้ มาลาเรียมากัดคนทีก่ ําลังเปนมาลาเรีย ยุงตัว
นั้นก็จะไดรับเชื้อมาลาเรียทีค่ นคนนัน้ มีในเม็ดเลือดแดงทันที โดยเชือ้ มาลาเรียจะถูกยุงดูดขึน้ ไปพักในกระเพาะของ
มันจนโตเต็มที่แลวเชื้อตัวผูกับตัวเมียก็จะผสมพันธุกันในกระเพาะยุงนั้น เพือ่ สรางลูกเชือ้ มาลาเรียตัวเล็กๆ ตอไป
และในที่สุดเชื้อมาลาเรียขนาดจิ๋วเหลานี้ก็จะออกมาจากกระเพาะยุงไปฝงตัวคอยอยูในทอนํ้าลายของยุงตัวนั้นเพื่อ
เตรียมพรอมจะออกไปฆาคนตอไป เมือ่ ยุงตัวนัน้ กัดเหยือ่
เราจึงเห็นไดวา ในกระบวนการแพรเชือ้ โรคมาลาเรียนัน้ ยุงตองกัดคนสองครั้ง โดยในการกัดครัง้ แรก ยุง
จะรับเชื้อมาลาเรียจากคนทีก่ ําลังเปนไปเลี้ยงดู แลวในการกัดครัง้ ทีส่ องมันก็จะขับเชือ้ มาลาเรียสูเ หยือ่
ในอดีตเมื่อประมาณ 40 ปมาแลว องคการอนามัยโลกไดรเิ ริม่ โครงการกําจัดมาลาเรียใหหมดโลก โดย
การฉีด DDT ตามผนังบานเรือน ในระยะเริ่มตนโครงการนีป้ ระสบความสําเร็จมาก เพราะจํานวนคนปวยดวยโรค
มาลาเรียไดลดลงกวาครึง่ ในปแรก และจํานวนผูท เ่ี สียชีวติ ก็ลดลงถึง 2 ใน 3 แตยงุ ก็มไิ ดยอมแพ มันไดพัฒนาภูมิ
ตานทานของมัน จนกระทั่ง DDT ฆามันไมได ยา Chloroquine ที่แพทยใชในการรักษาก็ไรประสิทธิภาพ ยา
Fansidar ที่มีราคาถูกก็ไรผล
ในประเทศ Senegal มีรายงานการเพิ่มจํานวนคนไขโรคมาลาเรียถึง 7 เทาตัวในระยะเวลา 8 ปทผ่ี า นมา
และเมื่อเร็วๆ นี้องคการอนามัยโลกไดประกาศวา หนึง่ ในสามของมนุษยชาติกําลังพํานักอาศัยอยูใ นบริเวณทีม่ ี
มาลาเรียคุกคาม โดยเฉพาะอินเดีย บราซิล ศรีลงั กา เวียดนาม โคลัมเบีย และหมูเกาะ Solomon เปนประเทศที่
กําลังถูกมาลาเรียคุกตามมากที่สุดตามลําดับ ซึง่ องคการอนามัยโลกไดสรุปสาเหตุทท่ี าให
ํ มาลาเรียมฤตยูคนื ชีพวา
มาจากการที่เชื้อมาลาเรียไดพัฒนาภูมิตานทาน ยาที่จะมาฆามันจนทําใหยาปจจุบนั ทํารายมันไดยาก และยุง
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กนปลองเองก็มีการพัฒนาตนเองจนยาฆาแมลงตางๆ ทํารายมันแทบไมไดเลย นอกจากเหตุผลนีแ้ ลว จํานวน
ประชากรโลกที่กําลังเพิม่ ทุกวันไดผลักดันใหคนยากจนตองอาศัยอยูใ นดินแดงทีม่ มี าลาเรียคุกคามมากขึน้
ปญหา
การขาดแคลนแพทยและการสาธารณสุขทีด่ รี วมทัง้ การยากจนของประเทศตางๆ ก็มสี ว นทําใหการรณรงคตอ ตาน
และกําจัดโรคมาลาเรียตองประสบปญหาความไมตอ เนือ่ ง ซึง่ ก็เขากับคําพังเพยที่วา “ประเพณีตีงูใหหลังหัก มันก็
มักทํารายเมือ่ ภายหลัง” ยังไงยังงั้น
ปญหาเงินที่ตองนํามาลงทุนตอตานและตอสูม าลาเรียนีก้ เ็ ปนปญหาใหญในประเทศทีย่ ากจน เพราะผูนาํ
ในประเทศเหลานั้นใหความสําคัญกับการซือ้ อาวุธยุทโธปกรณมากกวา แตเมือ่ องคการอนามัยโลกไดชใ้ี หบรรดาผู
นําในประเทศแอฟริกาเหลานั้นเห็นแสงธรรมวา ถาไมลงทุนลงขันอะไรเลย จํานวนเด็กทารกทีจ่ ะเสียชีวติ ก็จะมากจน
พอแมของเด็กในบางประเทศไดตดั สินใจไมยอมตัง้ ชือ่ ลูกของตัว จนอีก 2-3 ปตอ มา เพราะไมแนใจวาลูกของตนจะมี
อายุยืนถึงปานนั้น และในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไดรณรงคใหประชาชนกําจัดแหลงนํานิ
้ ่งและนําเน
้ าตางๆ ในบริเวณ
รอบบานและนอนกางมุง ดวย
สําหรับขั้นตอนการวิจัยตอสูมาลาเรียนั้น ก็มีวิถีทางทั้งหมด 3 ทางคือ หนทางแรกไดแก การผลิตวัคซีน
มาลาเรียที่สามารถปกปองและคุม กันผูไ ดรบั การฉีดเปนเวลานานๆ หนทางทีส่ องคือ ปรับเปลีย่ นยีนในตัวยุง จน
กระทั่งมันไมสามารถนําเชื้อและเพาะเชื้อมาลาเรียในตัวของมันได และหนทางที่สามคือ เพิม่ สารอาหารใหคนบริโภค
เพื่อเพิ่มภูมิคุมกันมาลาเรีย ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานมาลาเรียชื่อ Luiz Perlira da Silva แหงสถาบัน Pasteur ทีก่ รุงปารีส
เชือ่ วา วิธีการทั้งสามรูปแบบจะตองถูกนํามาใชอยางผสมผสานกัน และในขณะเดียวกัน กระบวนการวิเคราะหและ
รักษาคนไขดวยยาก็ตองมีการปรับปรุงดวย นอกจากนี้ การติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องการใชยาและ
วัคซีน ก็จะตองกระทําสงครามมาลาเรียระหวางคนกับยุง จึงจะมีเคาวาคนจะชนะ
แตนักวิทยาศาสตรโดยเฉพาะในประเทศที่ยากจนก็มีความเห็นในลักษณะที่นอยใจวาทุนวิจัยและสมอง
วิจัยที่จะรณรงคโรคมาลาเรียนี้ไมไดเขมแข็งและจริงจังมากในบรรดานักวิทยาศาสตรหรือรัฐบาลของประเทศที่พัฒนา
แลวเพราะทุนวิจัยตนควาทีเ่ กีน่ วของขับมาลาเรียมีประมาณ 200 ลานบาท/ป ซึง่ นอยกวาทุนวิจยั รักษาโรคเอดส (ที่
คนตะวันตกเปนกันมาก) ถึง 80 เทา และนอยยิง่ กวาทุนวิจยั โรคหอบหืด (ทีค่ นตะวันตกเปนกันมากอีก) ถึง 20 เทา
เพราะบริษัทฝรัง่ ทีร่ ่ํารวยคิดวาถึงแมจะมียงุ มาลาเรียแตคนจนก็คงไมมเี งินซือ้ มารักษา ซึง่ แตกตางจากยา
โรคเอดสที่ขายได ทั้งๆ ทีค่ นทีต่ ายดวยเอดสมจี ํานวนนอยกวาคนทีต่ ายดวยมาลาเรียถึงรอยเทาก็ตาม
ซึ่งความรูสึกเชนนี้ แสดงใหเห็นการเปลีย่ นแปลงวิธคี ดิ ของชาวตะวันตก เพราะเมื่อ Ronald Ross พบวัฏ
จักรชีวิตของเชื้อมาลาเรีย Plasmodium ในยุง การยอมรับการยกยองและความตืน่ เตนไดมกี นั ถวนหนา เพราะใน
-3-

ยุคนั้นเปนยุคลาอาณานิคม นักผจญภัย นักลาอาณาจักรทัง้ หลายตองประสบภัยมาลาเรียคุกคามกันถวนทัว่ ดัง
นั้น เมื่อ Ross ระบุฆาตกรไดทุกคน จึงปลืม้ เพราะคิดวาโลกแหงการรุกรานคงจะปลอดภัยในเวลาไมนาน แตทกุ
คนก็ประจักษในเวลาไมนานวาคิดผิด
สงครามมาลาเรียยังคงดําเนินอยูแ ละคงจะดําเนินตอไปตราบเทาทีโ่ ลกนีม้ คี นและยุง

-4-

