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บทคัดยอ
จํานวนผูใชแรงงานจากประเทศเพื่อนบานในแตละปเพิ่มสูงขึ้นและนาจะทําใหเพิ่มอุบัติการณ
เกิดโรคของคนไทยสูงขึ้นดวย โรคเทาชางเปนปญหาสาธารณสุขในประเทศไทย ซึ่งพบบอยวาแพรกระจาย
มาจากกลุมผูใชแรงงานตางดาว โรคเทาชางที่พบในประเทศไทยมีสาเหตุมาจากเชื้อ Wuchereria bancrofti
และ Brugia malayi หนอนพยาธิทั้งสองชนิดนี้มียุงเปนพาหะนําโรค หนอนพยาธิตัวเต็มวัย เพศเมียจะ
ออกลูกเปนตัวออนที่รูจักกันวาไมโครฟลาเรีย เขาไปในกระแสเลือดของโฮสต ผูติดเชื้อมักไมแสดงอาการ
จึงคนหาผูติดเชื้อไดยาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสองวิธีในการตรวจหา
ไมโครฟลาเรีย (Microfilaria) ในเลือด วิธี modified Knott’s concentration และ capillary tube technique
จากแรงงานตางดาวสัญชาติพมา จํานวน 31,541 ตัวอยาง ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาไมพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญระหวางวิธี modified Knott’s concentration และวิธี capillary tube technique
อัตราการพบไมโครฟลาเรียเปนรอยละ 0.013 (4/31,541) จากการศึกษานี้วิธี capillary tube technique
เปนวิธีที่เหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยและควบคุมโรคเทาชาง เนื่องจากใชตัวอยางเลือดและเวลาในการ
ตรวจนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับวิธี modified Knott’s concentration
คําสําคัญ: ไมโครฟลาเรีย วิธีโมดิฟายน็อตคอนเซนเตรชั่น วิธีคาปลลารีท่ ิวเทคนิค
Abstract
The number of immigrant workers from neighboring countries is increasing each
year and this may increase the incidence of the disease for Thai people. The filariasis is
one of problems for public health in Thailand. This disease is often spread by immigrant
laborers. Filariasis in Thailand is caused by Wuchereria bancrofti (W. bancrofti) and Brugia
malayi (B.malayi). These two worms are carries by mosquitoes. The adult female worms
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release early larval forms known as microfilaria into the host’s blood circulation.
People who become infected may or may not show signs and symptoms thus it is
difficult to find an infected person. This study aimed to compare the efficiency of two
methods of microfilaria detection, the modified Knott’s concentration and the capillary
tube technique, in 31,541 blood samples of Myanmar immigrant workers. The results
showed there was no statistically significant difference between the modified Knott’s
concentration and the capillary tube technique. Microfilaria positive rate was 0.013%
(4/31,541). The study suggests that the capillary tube technique is an appropriate
method in the diagnosis and control filariasis as it requires less blood volume and time
testing compared with the modified knott’s concentration.
Keywords: microfilaria, modified knott’s concentration, capillary tube technique
บทนํา
ปจจุบันปญหาการอพยพของแรงงานจากประเทศเพื่อนบานหลั่งไหลเขามาอยูในประเทศไทย
เพื่อประกอบอาชีพมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนายจางมีความตองการใชแรงงานที่มีราคาถูก ทําให
พบปญหาดานอื่น ๆ ตามมา เชน ภาระทางเศรษฐกิจของประเทศ ปญหาอาชญากรรม และเปนแหลง
แพรเชื้อโรคเข าสูประเทศไทย เพราะผูใชแรงงานที่เดินทางเขามาสวนใหญ ฐานะยากจน มีการดูแ ล
สุขภาพไมดี มีความเปนอยูที่แออัด สาธารณูปโภคไมเพียงพอ จึงมีความเสี่ยงตอการเปนโรคติดตอหลาย
ชนิด ดังนี้ ไขมาลาเรีย โรคเทาชาง วัณโรค เอดส ซิฟลิส และอื่น ๆ (Nithikathkul et al., 2006)
โรคเทาชางเปนโรคติดตอที่มียุงเปนพาหะนําโรค ผูติดเชื้อสวนใหญมักไมแสดงอาการ ดังนั้น
การคนหาผูติดเชื้อและใหการรักษาเบื้องตนจึงทําไดยาก การแพรกระจายของเชื้อกอโรคเทาชางจึงเปน
ปญหาที่สําคัญทางสาธารณสุขของประเทศในแถบเขตรอนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย โดยขอมูลจาก
การรายงานโรคในระบบเฝ าระวั ง ป พ.ศ. 2561 ของสํานั กระบาดวิ ทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข พบวามีผูปวยโรคเทาชางจํานวน 23 ราย จาก 3 จังหวัดทั่วประเทศ โดยพบเปนแรงงานตาง
ดาวสัญชาติพมาถึงรอยละ 91.3 (Bureau of Epidemiology, 2018) โรคเทาชางที่พบในประเทศไทยมี
สาเหตุมาจากเชื้อ Wuchereria bancrofti และ Brugia malayi โดยที่หนอนพยาธิโรคเทาชางทั้งสอง
ชนิ ดจะมี ลั กษณะพิ เศษ ออกลู กเปนเอ็มบริโ อที่เคลื่อนไหวได เรียกวา ไมโครฟลาเรีย ทางองคการ
อนามัยโลกไดกําหนดใหโรคเทาชางเปนโรคที่ควรถูกกําจัดใหหมดไปภายในป พ.ศ.2563 ซึ่งประเทศไทย
ไดตระหนักและมีโครงการกําจัดเมื่อ 5 ปที่ผานมา ยาไดเอทธิลคารบามาซีน ซิเทรท (Diethylcarmazine
citrate; DEC) เปนยาที่องคการอนามัยโลกแนะนําใหใชในการรักษาโรคติดเชื้อชนิดดังกลาว โดยใหใช
ขนาด 6 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ใหเพียงครั้งเดียวตอปสําหรับการรักษาหมู (mass treatment)
ในพื้ น ที่ ที่เป นแหล งโรคชุ กชุ ม เพื่อทํ าลายไมโครฟ ลาเรียและหนอนพยาธิ โรคเทาชาง (Jaijakul &
Nuchprayoon, 2005)
การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาเชื้อกอโรคเทาชางในปจจุบันมีหลายวิธี วิธีที่ดีที่สุด ไดแก การตรวจหา
สารพันธุกรรมของพยาธิดวยเทคนิค real-time PCR (Fink et al., 2011) วิธีอื่น ๆ เชน การตรวจหาระดับ
แอนติเจนในซีรั่มของผูปวยดวยเทคนิค ELISA หรือ Immunochromatographic test (El-Moamly, 2012)
เปนตน ถึงแมวาวิธีเหลานี้จะมีความไวและความจําเพาะสูง แตตองการเครื่องมือเฉพาะและมีราคาแพง
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ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคเทาชางโดยตรวจหาการเคลื่อนที่ของไมโครฟลาเรียภายใตกลองจุลทรรศน
จากเลือดสด (wet mount preparation) หรือการตรวจจากฟลมเลือดหนา (thick blood film) จึง
เปนวิธีที่นิยมใชในหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก แตอยางไรก็ตาม วิธีเหลานี้มีความไวคอนขางต่ํา
เพราะใชเลือดปริมาณนอย (Nuchprayoon, 2006) จึงมีโอกาสพบเชื้อไดนอย ปจจุบันมีการศึกษา โดย
ใชตัวอยางเลือดที่มีปริมาตรมากขึ้นและทําใหเขมขนขึ้น เชน วิธี modified Knott’s concentration
(Pankla et al., 2013) สามารถเพิ่มโอกาสในการตรวจพบเชื้อไมโครฟลาเรียไดมาก แตวิธีนี้มีหลาย
ขั้นตอนและใชเวลานาน (BinoSundar & Ravindran, 2010) ผูวิจัยจึงทดลองนําวิธี capillary tube
technique ซึ่ งเปนวิธีที่ใชเลือดปริมาตรนอย แตเขมขน และมีความรวดเร็วมาศึกษาเปรียบเทียบ
(Collins, 1971) ดังนั้ นการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรีย บเทียบประสิทธิภาพของวิธีที่ใชในการ
ตรวจหาไมโครฟลาเรียในเลือด ระหวางวิธี modified Knott’s concentration และ capillary tube
technique จากแรงงานตางดาวสัญชาติพมา จํานวน 31,541 ตัวอยาง ที่มาขอรับการตรวจสุขภาพ ณ
กลุม งานเทคนิค การแพทย โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค เพื่อขึ้นทะเบีย นหรือตอ
ทะเบียนแรงงานตางดาว ตั้งแตเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ผูมารับบริการตรวจสุขภาพ ที่เจาะเลือดตรวจหาเชื้อไมโครฟลาเรีย ณ กลุมงานเทคนิค
การแพทย โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค
2. กลุมตัวอยาง
ผูมารับบริการที่เปนแรงงานตางดาว ที่มารับการตรวจสุขภาพ ณ กลุมงานเทคนิคการแพทย
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค เพื่อขึ้นทะเบียนหรือตอทะเบียนแรงงานตางดาว ตั้งแต
เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 เครื่องปน microhematocrit
เครื่องมือชนิดนี้ใชสําหรับปนเลือดเพื่อการตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี capillary tube
technique ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชปนเลือดในหลอด capillary tube ดวยอัตราเร็ว 15,000 รอบ/นาที เปน
เวลา 3 นาที เพื่อใหเกิดเปนรอยตอระหวางชั้นของพลาสมากับชั้นของเม็ดเลือดที่เรียกวา buffy coat
3.2 เครื่องปนเลือด
เครือ่ งมือชนิดนี้ใชสําหรับปนเลือดเพื่อการตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี modified
Knott’s concentration ซึ่งเปนเครื่องที่ใชสําหรับปนเหวี่ยงตกตะกอน ดวยอัตราเร็ว 3,000 รอบ/นาที
เปนเวลา 5 นาที เพื่อใหตะกอนตกลงสูกนหลอด
4. การเก็บขอมูล
4.1 ตัวอยางเลือดที่ใชในการศึกษา
ตั ว อย า งเลื อ ดปริ ม าตร 2 มิ ล ลิ ลิ ต รจากกลุ ม ตั ว อย า ง หลั ง รั บ ประทานยา
Diethylcarbamazine citrate 30-45 นาที เลือดดังกลาวจะใสสารกันเลือดแข็งที่มี ethylene
diaminetetraacetic acid (EDTA) เปนสารกันเลือดแข็ง จํานวนเลือดทั้งหมด 31,541 ตัวอยาง โดย
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ตั วอย า งเลื อ ดทั้ งหมดเป นตั วอย า งที่ เ หลือ จากการตรวจประจํา วั นของกลุ มงานเทคนิค การแพทย
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค
4.2 การตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี modified Knott’s concentration
ดูดสารละลาย 2% formaline ในน้ํากลั่นปริมาตร 9 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง
ขนาด 15 มิลลิลิตร จากนั้นดูดตัวอยางเลือดปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงไปและเขยาใหเขากันโดยการคว่ํา
หงาย สลับไปมา และตั้งทิ้งไวเปนเวลา 5 นาทีเพื่อทําใหเม็ดเลือดแดงแตก จากนั้นนําหลอดทดลองไป
ปนที่ความเร็ว 3,000 รอบ/นาที เปนเวลา 5 นาที เมื่อครบเวลาเทสวนใสทิ้ง คว่ําหลอดทดลองและซับ
ปากหลอดใหแหง จากนั้นเติมสียอมที่มีสวนผสมของ Methylene blue รอยละ 0.1 ละลายในน้ํากลั่น
ลงบนตะกอนในหลอดทดลอง 1 หยดหรือประมาณ 60 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันแลวจึงดูดตะกอน
ทั้งหมดมาหยดลงบน microscopic slide ปดทับดวย cover glass (Cringoli et al., 2001) แลวจึง
นําไปตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา เพื่อเก็บขอมูลจํานวนตัวอยางที่พบเชื้อ
และไมพบเชื้อ
4.3 การตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี capillary tube technique
ตัวอยางเลือดที่เจาะจากเสนเลือดดํา 2 มิลลิลิตร ที่มี EDTA เปนสารกันเลือดแข็งจะ
ถูกเขยาใหเปนเนื้อเดียวกันโดยการคว่ํา-หงาย สลับไปมา เพื่อใหมีการกระจายตัวของไมโครฟลาเรีย
อยางทั่วถึง ดูดเลื อดใส ใน capillary tube และอุดดินน้ํามันดานใดดานหนึ่ง นําไปปนดวยเครื่อง
microhematocrit นาน 3 นาที จากนั้นนําหลอด capillary tube วางบนแทนวางสไลด (Collins, 1971)
และทําการตรวจหาไมโครฟลาเรียภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา โดยสังเกตการเคลื่อนที่บริเวณ
รอยตอของการแยกชั้นระหวางเม็ดเลือดกับซีรั่ม (buffy coat) ดังภาพที่ 1 (Figure 1) เพื่อเก็บขอมูล
จํานวนตัวอยางที่พบเชื้อและไมพบเชื้อ
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจํานวนตัวอยางที่พบเชื้อและไมพบเชื้อ ที่ไดจากการตรวจดวยวิธีทั้ง
สองนําจํานวนที่ไดมาเปรียบเทียบความแตกตางกันดวยสถิติ Chi-Square โดยใชโปรแกรมทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และวิเคราะหหาเปอรเซ็นตของการตรวจพบไมโครพิลาเรียดวยสถิติ
รอยละ
ผลการวิจัย
ตัวอยางเลือดจากแรงงานเพศหญิง 11,570 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 36.7 และแรงงานเพศชาย
จํานวน 19,971 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 63.3 ตัวอยางเลือดทั้งหมดที่ตรวจดวยวิธี modified Knott’s
concentration ดังภาพที่ 1 (Figure 1) และวิธี capillary tube technique ใหผลบวกเหมือนกันจาก
ตัวอยางเดียวกันทั้ง 4 ราย ดังแสดงในตารางที่ 1 (Table 1) และเมื่อทําการเปรียบเทียบผลการตรวจของ
วิธี modified Knott’s concentration กับวิธี capillary tube technique พบวาใหผลการตรวจ
วิเคราะหที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2 - 3 (Table 2 และ 3) โดยมีอัตราการ
ตรวจพบเชื้อไมโครฟลาเรียของทั้งสองวิธีเทากับรอยละ 0.013 คิดเปนความชุกของโรคเทาชางเทากับ
13 คน ตอแสนประชากรของแรงงานตางดาว ดังตารางที่ 1 (Table 1)
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Figure 1 The capillary tube was examined systematically while microfilaria was moving
away from the buffy coat.
Table 1 Comparison of modified Knott’s concentration and capillary tube technique
for microfilaria diagnosis in Myanmar immigrant laborers
Blood Volume
Testing period
Number of detected / Total number
Detection rate (%)
Prevalence of filariasis /100,000 persons
Source * Cringoli, 2001 ** Collins, 1971

Modified Knott’s
concentration method*
1 ml.
10 minutes
4 / 31,541
0.013
13

Capillary tube
technique method**
0.06 ml.
3 minute
4 / 31,541
0.013
13

Table 2 The number of microfilariae detected in Myanmar immigrant laborers by
modified Knott’s concentration and capillary tube technique
Capillary tube technique
method
Positive
Negative

Modified Knott’s concentration method
Found microfilaria
Not found microfilaria
4
0
0
31,537

Table 3 Comparison of different methods for microfilaria diagnosis by Chi-square
Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
.000a
1
p-value =1.000
Remark Two cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.00.

อภิปรายผล
กอนหนานี้วิธี capillary tube technique มีความนิยมใชนอยในหองปฏิบัติการพยาธิวิทยา
คลินิก เนื่องจากไมสามารถแยกชนิดของหนอนกอโรคเทาชางไดวาเปน Wuchereria bancrofti หรือ
Brugia malayi (Nuchprayoon, 2006) แตหลังจากคณะรัฐมนตรีลงมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.
2559 ใหแรงงานตางดาวไปรายงานตัว ณ ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จใน
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จังหวัดที่กําหนดทั่วประเทศ เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติขอรับบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ขอรับ
ใบอนุญาตทํางาน โดยแรงงานตางดาวดังกลาวจะตองมีการตรวจสุขภาพ เพื่อตรวจหาเชื้อไมโครฟลาเรีย
ทุกราย ทําใหหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกนิยมใชวิธี capillary tube technique มากขึ้นเนื่องจาก
สะดวกในการตรวจคัดกรองแรงงานตางดาววาพบเชื้อกอโรคเทาชางหรือไม (Pankla, 2013) ดังนั้น
ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยครั้งนี้ขึ้นและพบวาจากผลการตรวจหาไมโครฟลาเรียจากเลือดแรงงานตางดาว
สัญชาติพมาจํานวน 31,541 คน พบวาทุกตัวอยางที่ใหผลลบจากวิธี capillary tube technique จะ
ใหผลลบกับวิธี modified Knott’s concentration ดวย ดังนั้นจึงไมมีผลลบปลอม (False negative)
เกิดขึ้นกับวิธี capillary tube technique ซึ่งคิดเปนอัตราการตรวจพบไมโครฟลาเรียรอยละ 0.013
ผลที่ไดแสดงใหเห็นวาวิธี capillary tube technique มีความไวในการตรวจพบไมโครฟลาเรียในเลือด
ไดดีเหมือนกับวิธี modified Knott’s concentration ที่มีความไวสูงดังแสดงในงานวิจัยของ Rawlins
et al. (1994) ที่พบวาวิธี modified Knott’s concentration มีความไวในการตรวจหาไมโครฟลาเรีย
ของพยาธิ Wuchereria bancrofti ในเลือดของผูปวยโรคเทาชางเทากับรอยละ 90.2 (Pankla, 2013)
การที่วิธี capillary tube technique มีความไวสูงเนื่องจากเลือดที่อยูใน capillary tube จะถูกนําไป
ปนดวยเครื่อง microhematocrit นาน 3 นาทีแลวดูกลองทันที ไมโครฟลาเรียที่อยูดานบน Buffy coat
จะตกลงมารวมกันบริเวณ Buffy coat จากแรงปนของเครื่อง เปนการเพิ่มความเขมขนใหมากขึ้น
สามารถพบเชื้อไดทันที ซึ่งถาเปนวิธีเดิมที่ปน capillary tube นํามาทําฟลมเลือดหนา (thick blood
film) แลวยอมสี เชื้อสามารถเคลื่อนที่หลบไปในเม็ดเลือดขณะหัก capillary tube เพื่อเตรียมฟลม
เลือดหนาบนสไลด หรืออาจหลุดจากสไลดในขณะยอมสีได ทําใหโอกาสการพบเชื้อนอยลงและดวยวิธี
capillary tube technique ใชเลือดเพียง 0.06 มิลลิลิตร และใชเวลาแค 3 นาที ทําใหประหยัดไดทั้ง
เลือดและเวลาที่ใชในการตรวจซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Ahad (1962) ที่ศึกษาในประเทศพมา ที่ใช
เพียงเลือดที่เจาะจากปลายนิ้วในการตรวจคัดกรองไมโครฟลาเรีย ดังนั้นจากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นได
วาวิธี capillary tube technique เปนวิธีที่สะดวก สามารถทําไดในหองปฏิบัติการทั่ว ๆ ไป และยัง
เหมาะสมกับหองปฏิบัติการที่มีปริมาณงานในการตรวจวิเคราะหสูงในแตละวัน
สรุปผลการวิจัย
วิธี modified Knott’s concentration และ วิธี capillary tube technique ใหผลการตรวจ
วิเคราะหที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปอรเซ็นตการตรวจพบเชื้อไมโครฟลาเรียในเลือดจาก
แรงงานตางดาวสัญชาติพมา พบรอยละ 0.013 โดยที่วิธี capillary tube technique ใชปริมาตรเลือด
และเวลาในการตรวจนอยกวาวิธี modified Knott’s concentration
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค ที่อนุญาตใหทําการ
วิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณหัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย ที่อนุเคราะหสถานที่ปฏิบัติงานการวิจัย
ใหสําเร็จดวยดี

17

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 20(1): 12-18, 2019
เอกสารอางอิง
Ahad, N. A rapid method for screening blood smears for the presence of microfilariae and subsequent
identification of species by staining. Bulletin of the World Health Organization. 1962; 27(4-5):
640–642.
BinoSundar ST, Ravindran R. Comparison of various methods for the detection of Microfilaria of Setaria
in the blood of cattle. Tamilnadu Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2010; 1: 45-48.
Bureau of Epidemiology, DDC, MOPH. National Disease Surveillance (Report 506) 2561. Source:
http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/506wk/y61/d76_4361.pdf. 24 November 2018.
Collins JD. The detection of microfilariae using the capillary haematocrit tube method. Tropical
Animal Health Production. 1971; 3(1): 23-25.
Cringoli G, Rinaldi L, Veneziano V. et al. A prevalence survey and risk analysis of filariosis in dogs from
the Mt. Vesuvius area of southern Italy. Veterinary Parasitology. 2001; 102(3): 243-252.
El-Moamly AA, El-Sweify MA, Hafez MA. Using the AD12-ICT rapid-format test to detect Ucher eria
bancrofti circulating antigens in comparison to Og4C3 - ELISA and nucleopore membrane
filtration and microscopy techniques. Parasitology Research. 2012; 11: 1379-1383.
Fink DL, Fahle GA, Fischer S. et al. Toward molecular parasitologic diag nosis: Enhanced diagnostic
sensitivity for filarial infections in mobile populations, Journal of Clinical Microbiology. 2011; 49:
42-47.
Jaijakul S, Nuchprayoon S. Treatment of Lymphatic filariasis: An update. Chulalongkorn Medical Journal.
2005; 49(7): 401-421.
Nithikathkul C, Wannapinyosheep S, Saichua P. et al. Filariasis: the disease will come to be the
problem of Thailand. Songklanagarind Medical Journal. 2549; 24(1): 53-58.
Nuchprayoon S. Lymphatic filariasis: Basic knowledge to apply: Lymphatic filariasis research unit,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn Univesity. Bangkok: Vibulkij Printing; 2006.
Pankla R, Jeekeeree W, Khaoplab J. et al. Detection of microfilaria in Myanmar immi-grant workers by
modified Knott’s concentration technique. Journal of Medical Technology and Physical Therapy.
2013; 25(1): 43-49.
Rawlins SC, Chailett P, Ragoonanansingh RN. et al. Microscopical and serological Diagnosis of Wuchereria
bancrofti. West Indian Medical Journal. 1994; 43: 75-79.

18

