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โรคมาลาเรียชนิดไวแวกซ*์

ศศิธร ผู้กฤตยาคามี 
ภาคีสมาชิก ส�านักวิทยาศาสตร์  ราชบัณฑิตยสถาน

เกศินี โชติวานิช
ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

  โรคมาลาเรยีจากเชือ้ชนดิ P. vivax ท�าให้เกดิการเจบ็ป่วยเฉยีบพลนั อบุตักิารณ์ประมาณ

ร้อยละ ๔๐ ของโรคมาลาเรยีทัว่โลก หรอืท�าให้ประชากรตดิเชือ้ ๘๐-๑๓๐ ล้านคนต่อปี วตัถปุระสงค์

ในการรกัษาโรคมาลาเรยีชนดิ P. vivax และ P. ovale คอืการก�าจดัเชือ้ระยะไร้เพศและเชือ้ระยะซ่อน

พักในตับ การรักษาตามคือ chloroquine ๒๕ มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว ๑ กิโลกรัม แบ่งให้ ๓ วัน และ

ตามด้วยยา primaquine ๐.๒๕-๐.๕ มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว ๑ กิโลกรัม วันละครั้งเป็นเวลา ๑๔ 

วัน ส�าหรับโรคมาลาเรียชนิด P. vivax  ที่ดื้อยาจะให้การรักษาเช่นเดียวกับเชื้อ P. falciparum แบบ

ไม่มีภาวะแทรกซ้อน คือใช้ยาร่วม artemisinin ยกเว้นสูตรยาที่ผสมกับ fansidar ในหญิงตั้งครรภ์

ไตรมาสแรก ห้ามใช้ artesunate จึงรักษาด้วยควินินบวก clindamycin  ยา primaquine อาจก่อ

ให้เม็ดเลือดแดงแตก จึงห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ในเด็กต�่ากว่า ๔ ปี และผู้มีภาวะพร่องของเอนไซม์ 

Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase (G6PD) แบบรุนแรง ส�าหรับผู้ขาดเอนไซม์นี้ระดับอ่อน

ถึงปานกลาง พิจารณาให้ primaquine ๐.๗๕ มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว ๑ กิโลกรัม สัปดาห์ละครั้ง

เป็นเวลา ๘ สัปดาห์ ปัจจุบันมีการเสนอใช้กลุ่มยาร่วม artemisinin เป็นยาสูตรเดียวส�าหรับรักษา

มาลาเรียทั้งชนิดไวแวกซ์และฟัลซิพารัม ในภูมิภาคที่เป็นแหล่งชุกของมาลาเรียทั้ง ๒ ชนิดแต่ยัง

ต้องการข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม

 ค�ำส�ำคัญ : โรคมาลาเรีย, P. vivax, P. falciparum, artemisinin

* ปรับปรุงจากการบรรยายในเชิงวิทยาศาสตร์

บทน�า

	 เชื้อมาลาเรียเป็นโพรโทซัว	 (Protozoa)	 หรือสัตว์เซลล์เดียว	 ติดต่อสู่คนโดยยุงก้นปล่องตัวเมีย	

(Anopheles)		พบมากในแถบเขตร้อนโดยเฉพาะในทวปีแอฟรกิา	เชือ้มาลาเรยีมมีากกว่า	1๒๐	ชนดิ	ชนดิ

ที่ติดต่อจากคนสู่คนโดยมียุงเป็นพาหะ	มีอยู่	4	ชนิด	คือ	เชื้อฟัลซิพารัม (Plasmodium falciparum) เชื้อ

ไวแวกซ์ (P. vivax)	เชื้อมาลาริอี	(P. malariae)	และเชื้อโอวาเล	(P. ovale)	ปัจจุบันพบว่าเชื้อมาลาเรีย

ของลิง	 (Plasmodium knowlesi)	 ก่อโรคในคนได้มาก	 จนนับเป็นมาลาเรียล�าดับ	 ๕	 ในคน	 ในปีหนึ่ง	 ๆ	
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ประชากรโลกป่วยจากเชื้อฟัลซิพารัม	1๕๐-๒๐๐	ล้านคน	จากเชื้อไวแวกซ์	๘๐-1๓๐	ล้านคน1-4	และส่วน

ที่เหลือ	๒๐-๒๕	ล้านคนเกิดจากเชื้อมาลาริอี		และเชื้อโอวาเล		

	 เชื้อฟัลซิพารัมพบมากทางทวีปแอฟริกา	 ในขณะที่เชื้อไวแวกซ์พบมากในทวีปอเมริกาใต้	 และ

ประเทศศรีลังกา	ในเอเชียพบว่าอัตราส่วนของเชื้อมาลาเรียทั้ง	๒	ชนิดนี้พอ	ๆ	กัน	และในหลายประเทศ	

รวมทั้งประเทศไทย	 มีแนวโน้มว่าอัตราส่วนของการติดเชื้อไวแวกซ์ต่อเชื้อฟัลซิพารัมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	

เชื้อไวแวกซ์	(รูปที่	1)	ถูกค้นพบครั้งแรก	โดย	Grassi & Feletti	ใน	ค.ศ.	1๘๙๒	หรือ	1	ทศวรรษหลัง

จากการค้นพบเชื้อมาลาเรียติดเชื้อในเซลล์เม็ดเลือดแดงโดย	 Laveran	 แพทย์ชาวฝรั่งเศส	 ปัจจุบันเชื้อ 

ไวแวกซ์	 มีความชุกประมาณร้อยละ	4๐	 ของโรคมาลาเรียทั่วโลก	 การติดเชื้อไวแวกซ์ทั้งหมดพบมากใน

ทวีปเอเชียประมาณร้อยละ	๗๕	พบในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ร้อยละ	1๕-๒๐	ในแอฟริกาตะวันออก

และแอฟริกาใต้ร้อยละ	 1๐	 ในภาคตะวันตกและภาคกลางของทวีปแอฟริกาพบต�า่กว่าร้อยละ	1	 (รูปที่	

๒)๕	การติดเชื้อไวแวกซ์เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย	ไม่ค่อยมีภาวะแทรกซ้อน	แต่มักมีปัญหาให้ป่วยกลับซ�้า	

หรือมีอาการก�าเริบจากเชื้อระยะซ่อนพักในตับ	เมื่อเชื้อระยะสปอโรซอยต์	(sporozoite)	ถูกปล่อยจากยุง

เข้าสูก่ระแสโลหติสูเ่ซลล์ตบั	ส่วนหนึง่ของสปอโรซอยต์จะเจรญิแบ่งตวัเพือ่ก่อโรคตามวงชพีปรกตขิองโรค

มาลาเรียทุกชนิด	แต่เชื้อสปอโรซอยต์	ของเชื้อไวแวกซ์	และเชื้อโอวาเล		จะกลายเป็นระยะซ่อนพักเรียก

ว่า	hypnozoite	หรอืระยะพกัมชีวีติอยูใ่นเซลล์ตบันานเป็นเดอืนหรอืเป็นปี	เมือ่ถงึระยะเวลาหนึง่	เชือ้ระยะ

ซ่อนพักในตับนี้จะเติบโต	 และท�าให้เกิดโรคในคนเกิดขึ้นอีก	 เป็นสาเหตุให้ป่วยกลับซ�้า	 (relapse)	 โดยที่ 

ไม่ได้รับเชื้อใหม่	 ผลกระทบจากธรรมชาติของระยะซ่อนพักในตับ	 สู่การป่วยกลับซ�้าได้หลายครั้งจากเชื้อ	

ไวแวกซ์	 มีผลเพิ่มอัตราการเจ็บป่วยจากโรคมาลาเรีย	 ปัจจุบันพบว่าในแหล่งที่มีการควบคุมโรคมาลาเรีย

มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 จะท�าให้อัตราการติดเชื้อไวแวกซ์เพิ่มขึ้นมากกว่าเชื้อฟัลซิพารัม	 ดังเริ่มปรากฏให้

เห็นในหลายประเทศในเอเชีย๒,๕

รูปที่ ๑		เชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์	(P. vivax) (ซ้าย)	และฟัลซิพารัม	(P. falciparum)	(ขวา)	
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	 วัตถุประสงค์การรักษาเชื้อไวแวกซ์และเชื้อโอวาเลคือการก�าจัดเชื้อระยะไร้เพศและเชื้อระยะ 

ซ่อนพักในตับ	 โดยทั่วไปเชื้อไวแวกซ์ไม่ดื้อยา	 ตอบสนองต่อยา	 chloroquine	 ได้ดี	 ปัจจุบันเริ่มมีรายงาน 

เชือ้ไวแวกซ์ดือ้ยา	chloroquine	ในระดบัสงู	พบในแหล่งมาลาเรยีบนเกาะนวิกนิแีละเกาะสมุาตรา		นอกจาก

นี้มีรายงานการดื้อยาประปรายเพิ่มมากขึ้นจากพื้นที่อื่น	 ๆ	 ของแหล่งมาลาเรียในเอเชียและอเมริกา๓,4  

ยา	primaquine	เป็นยาขนานเดียวที่ออกฤทธิ์ก�าจัดเชื้อระยะซ่อนพักในตับได้	แต่มีผลข้างเคียงจากฤทธิ์

ต้านอนมุลูเสรที�าให้เมด็เลอืดแดงแตก	โดยเฉพาะผูม้ภีาวะพร่องเอนไซม์	Glucose 6 Phosphate Dehydro-

genase (G6PD)	ปัจจุบันสูตรการรักษาด้วยยา	primaquine		ของประเทศต่าง	ๆ 	แตกต่างกันไป	ขึ้นอยู่กับ

ความพร้อมของการตรวจวัดระดับ	  G6PDตลอดจนความชุกและความรุนแรงของภาวะพร่อง G6PD	ใน

ท้องถิ่นนั้น	ๆ	แม้ว่าเชื้อไวแวกซ์จะตอบสนองต่อยาต้านมาลาเรียเกือบทุกชนิดได้ดี	แต่เป็นที่พิสูจน์ทราบ

แล้วว่า	 การเลือกรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพนอกจากเพิ่มอัตราการหายขาดแล้ว	 ยังมีผลลดอัตราการ

ติดต่อของเชื้อไวแวกซ์๓,	 ๖,	 ๗	การรักษาโรคมาลาเรียไวแวกซ์ที่ถูกต้องเหมาะสมจึงมีความส�าคัญ	 ส่งผลต่อ

ความรุนแรงของการระบาดของโรคมาลาเรียในท้องถิ่นนั้น	ๆ	

แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อมาลาเรียไวแวกซ์ (P. vivax)

	 จุดมุ ่งหมายส�าคัญในการรักษาโรคมาลาเรียทุกชนิดคือการก�าจัดเชื้อก่อโรคระยะไร้เพศใน 

เม็ดเลือดแดง	ส�าหรับเชื้อไวแวกซ์	และเชื้อโอวาเล	ต้องเพิ่มวัตถุประสงค์การรักษาคือการก�าจัดเชื้อระยะ

รูปที่ ๒	 แผนที่ประเมินความชุกของโรคมาลาเรีย	 สีเหลืองแสดงท้องถิ่นมีการติดเชื้อไวแวกซ์	 (P. vivax) 

มากกว่าร้อยละ	๙๐	 สีเขียวแสดงท้องถิ่นมีการติดเชื้อฟัลซิพารัม	 (P. falciparum)	 มากกว่าร้อยละ	๙๐		

และสีส้มท้องถิ่นแสดงเชื้อทั้ง	๒	ชนิดใกล้เคียงกัน	(ปรับปรุงจาก	Fachem et al, 2010)๕
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ซ่อนพักในตับ	 แนวทางการรักษามาตรฐานส�าหรับการติดเชื้อไวแวกซ์ที่แนะน�าโดยองค์การอนามัยโลก	

(WHO)	 ระบุไว้ในตารางที	่ 1	 แนวทางหลักในการรักษาของแต่ละท้องถิ่นต้องพิจารณาภาวะการดื้อยา	

chloroquine	และความเสี่ยงของการใช้ยา	primaquine	 โดยอาจงดหรือปรับขนาดยา primaquine	ตาม

กลุ่มเสี่ยงสูงที่อาจมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกจากภาวะพร่องเอนไซม์	 G6PD

	 กลุ่มผู้ป่วย	 กลุ่มยาต้านมาลาเรีย	 Primaquine

เชื้อไม่มีการ	 ผู้ใหญ่และเด็ก	 Chloroquine 		 14	วัน

ดื้อยา	 หญิงตั้งครรภ์และเด็ก	<4	ปี	 Chloroquine 	 ห้ามใช้

Chloroquine 		 แม่ให้นมบุตร	 Chloroquine 		 ระมัดระวัง	*

เชื้อดื้อยา	 ผู้ใหญ่และเด็ก	 Artesunate + Mefloquine or ACT	 14	วัน

Chloroquine 	 แม่ให้นมบุตร	 Artesunate + Mefloquine or ACT	 ระมัดระวัง	*

หรือการติดเชื้อ	 หญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่	1		 Quinine + Clindamycin 		 ห้ามใช้

ร่วมกับเชื้อ	 หญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่	๒	 Artesunate + Mefloquine or ACT	 ห้ามใช้

ฟัลซิพารัม	 และ	๓	

	 เด็กอายุน้อยกว่า	4	ขวบ	 Artesunate + Mefloquine or ACT	 ห้ามใช้

ตารางที่ ๑	การรักษาโรคมาลาเรียชนิดไวแวกซ์	ในผู้ป่วยที่มีระดับเอนไซม์	G6PD	ปรกติ

ถิ่นมาลาเรีย เชื้อมาลาเรียไวแวกซ์ (P. vivax) ที่ไม่มีภาวะดื้อยา chloroquine 

	 ยา	 chloroquine	 ได้รับการยอมรับและใช้อย่างกว้างขวางส�าหรับการรักษาและป้องกันโรค

มาลาเรียและยังคงเป็นยาล�าดับแรกส�าหรับเชื้อไวแวกซ์ทั่วโลกยกเว้นพื้นที่ที่มีภาวะดื้อยา	 ปัจจัยส�าคัญ

ที่จะก่อปัญหาการดื้อยาเกิดช้ากว่าและน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเชื้อฟัลซิพารัมเกี่ยวเนื่องกับชีววิทยาของ

ระยะซ่อนพักในตับที่ก่อให้เกิดมาลาเรียกลับซ�า้จากเชื้อระยะไร้เพศรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้รับการสัมผัสกับยา

	 ส�าหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการขาดเอนไซม์	G6PD	ให้	primaquine	๐.๗๕	มก./กก.	สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา	๘	

สัปดาห์พร้อมเฝ้าระวังภาวะเลือดออก	

ACT = Artemisinin base combinded therapy	คือ	การรักษาด้วยยาร่วม	artemisinin

* primaquine ไม่ใช้ในหญิงให้นมบุตรยกเว้นทารกได้รับการทดสอบมีระดับเอนไซม์	G6PD	ปรกติ
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ต้านเชือ้มาลาเรยีมาก่อน	จงึท�าให้เชือ้	P. vivax	มคีวามเสีย่งน้อยทีจ่ะดือ้ยาจากภาวะการคุน้เคยยา	(drug 

pressure) 	ยา	chloroquine	มีขายทั่วไปในประเทศที่เป็นแหล่งมาลาเรีย	และมีราคาไม่แพง	ข้อดีของยา	

chloroquine	 คือออกฤทธิ์ได้ดีและเร็ว	 ผลข้างเคียงน้อย	 ปลอดภัยส�าหรับกลุ่มอายุทุกกลุ่มรวมทั้งหญิง 

ตั้งครรภ์และทารก	ยา	chloroquine	(๒๕	มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว	1	กิโลกรัม)	ให้ครั้งแรก	1๐	มิลลิกรัมต่อ

น�้าหนักตัว	1	กิโลกรัม	ตามด้วย	๕	มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว	1	กิโลกรัม	ที่	๖	ชั่วโมง,	๒4	ชั่วโมง	และ	4๘	

ชั่วโมง	หรืออาจแบ่งให้	๓	วัน	วันแรกให้	1๐	มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว	1	กิโลกรัม	ตามด้วย	๕	มิลลิกรัมต่อ

น�้าหนักตัว	1	กิโลกรัมในชั่วโมงที่	๖	และในวันที่สองและสาม	ส�าหรับการรักษาด้วยยา	primaquine	มัก

นิยมให้พร้อมหรือหลังอาหาร	และหลังจากกินยา	chloroquine	ครบแล้ว	(ตารางที่	1)

ถิ่นมาลาเรีย เชื้อมาลาเรียไวแวกซ ์(P. vivax) ที่มีภาวะดื้อยา chloroquine 

	 มีรายงานการดื้อยา	 chloroquine	 ของเชื้อไวแวกซ์จากอินโดนีเซีย	 ปาปัวนิวกิน	ี เกาะโซโลมอน

และวานูอาตู	การรักษาโรคมาลาเรียที่ดื้อยา	chloroquine	 จะคล้ายกับการรักษาโรคมาลาเรียฟัลซิพารัม 

และการติดเชื้อมาลาเรียผสม	 (ตารางที่	 1)	 ยาผสม	 artemisinin (Artemisinin Based Combination 

Therapy	 หรือ	 ACT)	 ที่ประกอบด้วย	 artesunate	 หรืออนุพันธ์	 เป็นตัวหลักเนื่องจากยา	 artesunate 

ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วทั้งต่อเชื้อฟัลซิพารัมและเชื้อไวแวกซ	์ เมื่อเปรียบเทียบกับยาต้านมาลาเรียชนิด 

อื่น	ๆ๘,๙	การใช้ยาผสม	ACT	 ใช้ได้ทุกสูตรยกเว้นที่มีส่วนผสมของยา	 fansidar	 เนื่องจากเชื้อไวแวกซ์ใน

พื้นที่หลายแห่งรวมทั้งในประเทศไทยมีรายงานการดื้อยา	 pyrimethamine-sulfadoxine	 อย่างรวดเร็ว	

ส�าหรับสูตรยาผสมที่พบว่าได้ผลดีต่อเชื้อไวแวกซ์คือ	 ยา	 mefloquine artesunate, dhydroartemisinin

บวก	piperaquine	และ artesunate บวก	amodiaquine	ยาผสม	ACT	ใช้รักษาได้ทุกกลุ่มอายุ	ยกเว้นหญิง

ตัง้ครรภ์ไตรมาสแรกต้องใช้ยาควนินิบวก	clindamycin	เนือ่งจากการศกึษาในสตัว์ทดลองพบว่า	artesunate 

ส่งผลกระทบท�าให้ทารกอวัยวะพิการ	

Artesunate ร่วม mefloquine	ขนาดยาที่แนะน�าคือ	artesunate	4	มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว	1	กิโลกรัม

ต่อวันให้วันละครั้งเป็นเวลา	๓	วัน	และ	mefloquine	๒๕	มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว	1	กิโลกรัมโดยแบ่งให้	๒	

วันเป็น	1๕	และ	1๐	มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว	1	กิโลกรัม	หรือมากกว่า	๓	วันเป็น	๘.๓	มิลลิกรัมต่อน�้าหนัก

ตวั	1	กโิลกรมั	วนัละครัง้เป็นเวลา	๓	วนั	การชะลอการให้	mefloquine	เพือ่ลดการอาเจยีนแบบเฉยีบพลนั

และการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของ		artesunate

Dihydroartemisinin บวก piperaquine	 ขนาดยาที่แนะน�าคือ	 dihydroartemisinin/piperaquine 

ปริมาณ	4/1๘	มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว	1	กิโลกรัมต่อวัน	 วันละครั้งให้เป็นเวลา	๓	วัน	 	ปัจจุบันยาเม็ด

ส�าเร็จรูปผสมประกอบด้วย	4๐	มิลลิกรัม	dihydroartemisinin	และ	๓๒๐	มิลลิกรัม	piperaquine
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Artesunate บวก amodiaquine	 	 ขนาดยาที่แนะน�าคือ	 artesunate/ amodiaquine	 ปริมาณ	4/1๐		

มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว	1	กิโลกรัมต่อวัน	วันละครั้งให้เป็นเวลา	๓	วัน	ปัจจุบันยาเม็ดส�าเร็จรูปผสมหลาย

ขนาด	ประกอบด้วย	artesunate/ amodiaquine	ปริมาณ		๒๕/๖๗.๕	มิลลิกรัม,	๕๐/1๓๕	มิลลิกรัม	และ	

1๐๐/๒๗๐	มิลลิกรัม

Quinine บวก clindamycin ควินินร่วมกับ	 clindamycin	 ใช้รักษาโรคมาลาเรียในไตรมาสแรกของ 

การตั้งครรภ์	 ควินินซัลเฟต	 1๐	 มิลลิกรัมของเกลือ	 ต่อน�้าหนักตัว	 1	 กิโลกรัม	 วันละ	 ๓	 ครั้ง	 ร่วมกับ 

clindamycin	1๐	มิลลิกรัมของด่าง	ต่อน�้าหนักตัว	1	กิโลกรัม	วันละ	๒	ครั้ง	ให้นาน	๗	วัน

ยา primaquine เพื่อก�าจัดเชื้อมาลาเรียระยะซ่อนพัก (hypnozoite)

		 ขนาดมาตรฐานของ	primaquine	คือ	๐.๒๕-๐.๕	มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว	1	กิโลกรัม	วันละครั้ง 

ระยะเวลานาน	 14	 วัน	 ยา	 primaquine	 นิยมให้หลังกินยาต้านมาลาเรียระยะไร้เพศครบแล้ว	 เพื่อ 

หลกีเลีย่งปฏกิริยิายาต้านกนัเอง	ควรให้ยา	primaquine	พร้อมอาหาร	และจ�าเป็นต้องย�า้ให้ผูป่้วยกนิยาจนครบ 

14	วันตามก�าหนด	ส�าหรับการใช้ยา	primaquine	ในขนาดแต่ละครั้งสูงขึ้นพร้อมลดระยะเวลาการรักษา

อาจท�าให้ผู้ป่วยทานยาได้ครบดีขึ้น1๐	ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม	ข้อห้ามการใช้ยา	primaquine 

คือ	หญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุน้อยกว่า	4	ขวบ	และควรระมัดระวังในกลุ่มแม่ที่ก�าลังให้นมบุตร		prima-

quine	ไม่ควรให้แก่ผูป่้วยทีม่อีาการขาดเอนไซม์	G6PD อย่างรนุแรงหรอืผูท้ีม่ปีระวตัขิองเมด็เลอืดแดงแตก 

หลงัรบัยา	ในพืน้ทีซ่ึง่ความชกุของการขาดเอนไซม์	G6PD 	ค่อนข้างสงู	ต้องตรวจวดัระดบัเอนไซม์	G6PD  

เสมอก่อนการบรหิารยา		ส�าหรบัผูป่้วยทีม่สีายพนัธุข์าดเอนไซม์	G6PD 	ไม่รนุแรงพจิารณาให้	primaquine 

๐.๗๕	มลิลกิรมัต่อน�า้หนกัตวั	1	กโิลกรมั	สปัดาห์ละครัง้	นาน	๘	สปัดาห์	พร้อมกบัตดิตามการเปลีย่นแปลง 

ระดับฮีมาโทคริต	(haematocrit)	รายสัปดาห์		ควรหยุดยาหากเกิดมีอาการเม็ดเลือดแดงแตก	

สถานการณ์ในอนาคตส�าหรับการรักษาโรคมาลาเรียชนิดไวแวกซ์

	 ปัจจบุนัมกีารเสนอใช้กลุม่ยาร่วม	artemisinin (ACT)	เป็นยาสตูรเดยีวส�าหรบัรกัษาโรคมาลาเรยี

ทั้งชนิดไวแวกซ์และฟัลซิพารัม	 ในภูมิภาคที่เป็นแหล่งชุกของโรคมาลาเรียทั้ง	 ๒	 ชนิด	 อาจเป็นกลยุทธ์ที่

มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย	 ข้อมูลที่น�ามาสนับสนุนความคิดนี้ประกอบด้วย	 การติดเชื้อร่วม 

ฟัลซิพารัมกับเชื้อไวแวกซ์หลายพื้นที่ของแหล่งชุกมาลาเรียมีอุบัติการณ์สูง	 	 การวินิจฉัยเพื่อจ�าแนกเชื้อ

มาลาเรียที่ขาดประสิทธิภาพในหลายท้องถิ่น	 เชื้อไวแวกซ์ในหลายพื้นที่ดื้อต่อยา	 primaquine๓,11,1๒  

ข้อเสนอนี้ยังไม่มีการสรุป	 แต่ส�าหรับท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพสามารถระบุแยกวินิจฉัยเชื้อฟัลซิพารัม 

และเชื้อไวแวกซ์ได้อย่างถูกต้อง	 และไม่มีภาวะเชื้อไวแวกซ์ดื้อยา	 ยังคงเลือกยารักษาตามมาตรฐาน 

องค์การอนามัยโลก๓
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Abstract Plasmodium vivax Malaria
 Sasithon Pukrittayakamee 
 Associate Fellow of the Academy of  Science, The Royal Institute, Thailand

 Kesinee Chotivanich
 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand

 Plasmodium vivax is the most prevalent malaria infection outside Africa, accounting 
for 40 % of worldwide malaria infection. The treatment objective for P. vivax is radical 
cure to eliminate the asexual parasitic stage and hypnozoites.  The standard treatment 
is chloroquine 25 mg base/kg body weight for 3 days combined with primaquine, 
0.25-0.5 mg/kg body weight for 14 days.  For chloroquine-resistant vivax malaria, the 
treatment is similar to treatment recommended for uncomplicated falciparum malaria. 
Artemisinin based combination therapy (ACT) except regimen containing fansidar is 
combined with primaquine. Artesunate is contraindicated in first trimester of pregnancy 
when quinine plus clindamycin is the treatment of choice. Primaquine may be associ-
ated with hemolysis and is contraindicated in pregnancy, infant and children less than 
4 years and in severe G6PD deficiency.  In mild-to-moderate G6PD deficiency, 0.75 
mg base/kg body weight  primaquine is given once a week for 8 weeks. Recently, a 
unified ACT-based regimen is proposed for treatment of vivax and falciparum malaria 
in all co-endemic regions. The cost effectiveness of this ACT treatment scenario is yet 
to be evaluated.

 Key words: malaria,  Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, artemisinin
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