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ExxonMobil Foundation supports Worldwide
Antimalarial Resistance Network (WWARN)
Malaria is still causing several hundred thousands of
patients a year, and a great number of them died from
Cerebral malaria despite the increasing number of hospital
treatments. One of the challenges in the fight against
malaria is antimalarial drug resistance that tends to emerge
in Southeast Asia before spreading to other parts of the
world.
ExxonMobil Foundation, under Exxon Mobil Corporation,
has partnered with the world’s leading organizations to
fight against malaria in Africa and Asia since 2000.
The foundation has thus granted a six-million-dollar fund
to Worldwide Antimalarial Resistance Network (WWARN)
to support its work.
In Thailand, WWARN works closely with MahidolOxford Tropical Medicine Research Unit (MORU),
a collaboration between the University of Oxford and
Mahidol University. MORU was established with the
Wellcome Trust in 1979 with the focus on developing
effective and practical means of diagnosing and treating
malaria, especially drug-resistant malaria.

มาลาเรีย ยังเปนโรคที่ทำใหประชาชนของโลก
เจ็บปวยและเสียชีวิต แมผูปวยจะไดรับการรักษาใน
โรงพยาบาลมากขึ้น แตทั่วโลกยังพบผูเสียชีวิตจาก
มาลาเรียขึ้นสมองในแตละปนับหลายแสนคน
สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อปรสิตที่มียุงเปนพาหะ
โดยเชื้อมาลาเรียมีทั้งหมด ๖ ชนิดไดแก ฟลซิปารัม
(Plasmodium falciparum) ไวแวกซ (P.vivax) มาลาริอี
(P.malariae) โอวาเล เคอรติไซด (P.ovalecurtisi) โอวาเล
วอลลิเคอรโรด (P.ovalewallikeri) และโนเลซี (P.knowlesi)
ในประเทศไทย เชื้อที่พบสวนใหญเปนชนิด
ฟลซิปารัมและไวแวกซ จากการสำรวจของสำนักโรคติดตอนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พบวา ๕ จังหวัดที่พบผูปวยมากที่สุด คือ ยะลา ตาก
ศรีสะเกษ นราธิวาส และแมฮองสอน ซึ่งเปนจังหวัด
ชายแดนมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบาน

“

“

ในฐานะขององค์กรเอกชน
เรายินดีที่ได้สนับสนุนให้เกิด
การค้นพบวิจัยครั้งนี้มาก
เพราะเราต้องการเห็นความสำเร็จ
ในการต่อสู้กับโรคมาลาเรีย
ให้ได้ในที่สุด

ดวยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงยกระดับการ
จัดการโรคมาลาเรียของประเทศ จากการควบคุมโรค
เปนการกำจัดโรค โดยจัดทำแผนยุทธศาสตรกำจัดโรค
มาลาเรียระยะ ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) และ
แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
มียุทธศาสตร ๔ ขอ คือ
๑. เรงรัดกำจัดการแพรเชื้อในประเทศไทยไมใหมี
ผูปวยติดเชื้อในพื้นที่ เนนระบบเฝาระวัง คนหารวดเร็ว
รักษาเร็วและกำจัดเชื้อดื้อยา
๒. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการ และ
รูปแบบในการกำจัดโรคไขมาลาเรียที่เหมาะสมกับพื้นที่
๓. สรางความรวมมือระหวางภาคีเครือขายระดับ
ประเทศและนานาชาติ รวมขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตอเนื่อง ยั่งยืน
๔. สงเสริมใหประชาชนมีศักยภาพในการดูแล
ตนเองจากโรคไขมาลาเรีย ตั้งเปาใหทุกอำเภอของ
ประเทศไทยไมมีการแพรเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ติดตอกัน
อยางนอย ๓ ปภายในป ๒๕๖๗
ในการรักษาผูปวยมาลาเรียชนิดไมมีภาวะแทรก
ซอนนั้น ในหลายพื้นที่ทั่วโลกจะใชการใหยาอารทีมีซินิน
ควบคูไปกับยาไพเพอราควิน หากเกิดการดื้อยา
อารทีมิซินินขึ้น ยาไพเพอราควินก็มีแนวโนมจะใชรักษา
ไมไดผลตามไปดวย แมปญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทย
มีอัตราต่ำกวาที่องคการอนามัยโลกกำหนดไว คือนอย
กวารอยละ ๑๐ แตก็ตองเผชิญกับภาวะความเสี่ยงของ
โรคที่ดื้อยามากขึ้น รวมถึงโลกปจจุบันที่คนสามารถ
เดินทางขามโลกไดอยางงายดายกวาในอดีต ก็เปน
ชองทางการแพรระบาดที่รวดเร็ว และจากการที่หนวย
วิจัยโรคเขตรอนมหิดล-ออกซฟอรด คณะเวชศาสตร

เขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล แจงเตือนถึงการแพรระบาด
ของเชื้อมาลาเรียสายพันธุดื้อยาชนิดรุนแรง ในภูมิภาค
ลุมน้ำโขงที่กำลังลุกลาม โดยพบการแพรกระจายจาก
กัมพูชาไปยังบางสวนของประเทศไทย ลาว และเวียดนาม
ตอนใตหนักขึ้น ทำใหเปนที่หวั่นเกรงกันวาโรคมาลาเรีย
อาจจะกลับมาเปนภัยคุกคามมนุษยอีกครั้ง
มูลนิธิเอ็กซอนโมบิล ภายใต เอ็กซอนโมบิล
คอรปอเรชั่น บริษัทแมของ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) จึงไดรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั่วโลก
เพื่อกำจัดโรคมาลาเรียทั้งในเขตทวีปเอเชียและแอฟริกา
โดยมีแนวทางการสนับสนุน ๓ ดาน คือ
๑. แจกจายมุงนอนกันยุงและชวยเหลือเรื่องการ
รักษาในประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อมาลาเรียสูงสุด
๒. สรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ และพัฒนา
บุคลากรในประเทศกำลังพัฒนา ดวยการสนับสนุน
งานวิจัยและฝกอบรมผูนำดานสุขภาพ
๓. จัดการกับประเด็นทาทายตางๆ เพื่อกำจัด
โรคมาลาเรีย
ที่ผานมา มูลนิธิเอ็กซอนโมบิล ไดสนับสนุน
เครือขาย Worldwide Antimalarial Resistance Network
(WWARN) และพันธมิตรกวา ๒๖๐ รายทั่วโลก ในการ
ดำเนินงานเพื่อสงเสริมการคนควาวิจัย แลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับ “เชื้อมาลาเรียสายพันธุดื้อยา” ตลอดจนมุง
ศึกษาเรื่องพันธุศาสตรของเชื้อมาลาเรียและเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อดูแนวโนมวาเชื้อมาลาเรียบริเวณใดกำลังเสี่ยง
ตอการดื้อยาอารทีมิซินินและไพเพอราควินที่ใชรักษา
อยูเปนหลัก
สำหรับประเทศไทย ศูนย WWARN ทำงาน
รวมกับ หนวยวิจัยโรคเขตรอนมหิดล-ออกซฟอรด
Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit
(MORU) ซึ่งเปนหนวยงานที่ดำเนินงานดานวิชาการ
งานวิจัยโรคเขตรอนรวมกันระหวางคณะเวชศาสตร
เขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัย
ออกซฟอรด และมูลนิธิเวลคัม ประเทศอังกฤษ โดย
MORU จะมุงเนนศึกษากลไกโรคมาลาเรีย การเกิดและ
ระบาดของเชื้อมาลาเรียสายพันธุดื้อยารวมถึงคนควา
เพื่อหาวิธีรักษาโรคมาลาเรียแบบใหม

ศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุล
และพันธุศาสตรโรคเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเผยถึงผลงานวิจัยชิ้นลาสุด
จากการตรวจดีเอ็นเอของเชื้อโรคมาลาเรียสายพันธุ
ดื้อยาจนพบวา “เชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาที่เริ่มระบาดจาก
ลุมแมน้ำโขงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พบตอมา
ในเขตชายแดนประเทศลาว และเวียดนามตามลำดับนั้น
มีดีเอ็นเอที่ยืนยันไดวามีบรรพบุรุษหรือสายพันธุเดียวกัน
อันหมายความวา เชื้อมาลาเรียสายพันธุดื้อยานี้ไดมีการ
แพรกระจายในพื้นที่ใกลเคียงแลว ซึ่งผลวิจัยนี้จะชวยให
ทางกระทรวงสาธารณสุขและองคการอนามัยโลกได
กำหนดยุทธศาสตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ
ดังกลาวกอนที่จะแพรกระจายไปยังเขตพื้นที่เสี่ยงสูง
อยางอินเดียและแอฟริกา ซึ่งพื้นที่ทั้งสองยังคงเปนจุด
ที่มีอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตสูง นอกจากนี้ยังเปน
ศูนยกลางในการแพรกระจายเชื้อไปทั่วโลกอีกดวย”
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและ
ผูจัดการฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท
เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลาวถึงความ
รวมมือในเรื่องโรคมาลาเรียวามูลนิธิเอ็กซอนโมบิลได
สงเสริมการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรดานโรค
มาลาเรียมาแลว ๑๗ ป ดวยหวังชวยลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดจากการรักษาโรคมาลาเรียแบบเหมารวม
สรางคุณประโยชนตอการพัฒนาดานสาธารณสุข
ซึ่งการที่ประเทศไทยมีหนวยวิจัยสนับสนุนการทำงาน
ในเรื่องดังกลาวจะชวยสรางระบบเรงรัดกำจัดเชื้อ
มาลาเรียดื้อยา เพิ่มประสิทธิภาพของยารักษาโรค
มาลาเรียที่มีอยู และยาใหมที่กำลังพัฒนาที่สามารถ
ควบคุมและกำจัดโรคมาลาเรียได
“ในฐานะขององคกรเอกชน เรายินดีที่ไดสนับสนุน
ใหเกิดการคนพบงานวิจัยครั้งนี้มากเพราะเราตองการ
เห็นความสำเร็จในการตอสูกับโรคมาลาเรียใหไดในที่สุด
และนับเปนความภาคภูมิใจที่องคกรในประเทศไทย
มีบุคลากรเกง ทำงานแกปญหาระดับโลกเชนนี้ จึงเปน
ที่นายินดีที่วงการแพทยไทยไดเปนสวนหนึ่งของการ
พยายามพามนุษยรอดพนจากโรคมาลาเรีย คาดวา
เปาหมายที่กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศวาจะเปน
ประเทศปลอดมาลาเรียในป ๒๕๖๗ นาจะเปนจริงได”

รศ.นพ.ประตาป
สิงหศิวานนท
พูดถึงภาพรวม
สถานการณมาลาเรีย
ในเอเชีย

จากซายไปขวา
ศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ
นายมงคลนิมิตร
เอื้อเชิดกุล
ดร.เมฮุล ดฮอรดาร

เจาหนาที่อธิบาย
ถึงขั้นตอนการตรวจหา
เชื้อมาลาเรียสายพันธุ
ดื้อยา โดยใชเทคนิค
ระดับโมเลกุล

รศ.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท
คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน
มหาวิทยาลัยมหิดล

“คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
ถือเปนผูนำระดับโลกในเรื่องของการศึกษาวิจัยโรค
ไขมาลาเรีย ที่ผานมามีเชื้อมาลาเรียดื้อยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อทราบวาเชื้อมาลาเรียดื้อตอยาชนิดใด และยาชนิด
ไหนเหมาะสมจะใหกับผูปวย ทางกระทรวงสาธารณสุข
และองคการอนามัยโลก (WHO) ก็จะไดขอมูลในการ
วางแผน และกำหนดนโยบายในการใชยาระดับสากล
ที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ งานวิจัยของสถาบันจึงมอง
ภาพใหญ และสรางผลกระทบในระดับวงกวาง ที่ตอง
เริ่มพรอมๆ กันหลายสวนในการจัดการแนวโนมภาวะ
เชื้อดื้อยา ทายที่สุดก็จะนำไปสูการรักษาที่ถูกตอง
เหมาะสม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด”

ดร.เมฮุล ดฮอรดาร
หัวหนาศูนยภูมิภาคเอเชีย
WWARN

“การวิจัยทางดานนี้มีความยากอยูที่ขั้นตอนและ
การสงตอขอมูลของผูปวยในแตละพื้นที่มาตรวจสอบ
ถึงแมวาประเทศในแถบลุมน้ำโขงนี้มีจำนวนผูปวย
นอยลง และการนำเลือดของผูติดเชื้อที่มาจากประเทศ
แถบแอฟริกามาทำการศึกษาวิจัยถือเปนเรื่องที่จำเปน
รวมถึงการอัพเดทผลงานวิจัยตางๆ ผานเครือขายหรือ
เว็บไซตกลางอยาง www.wwarn.org เปนสิ่งที่ตองทำ
แบบเรียลไทมซึ่งผลการวิจัยองคความรูใหมๆ ตองการ
ชองทางการสงตอไปยังสาธารณชนและนักวิชาการ
กลุมอื่น เพื่อตอยอดองคความรูและเกิดการนำไปใชงาน
ไดจริง จึงเปนเรื่องดีที่มีองคกรภาคเอกชนหลายแหง
ใหการสนับสนุนดานเงินทุนในเรื่องนี้มาอยางตอเนื่อง”

MALARIA

โรคมาลาเรียเกิดขึ้นไดอยางไร

โรคมาลาเรียเปนโรครายอันตรายถึงชีวิต เกิดจาก
เชื้อปรสิต โดยมียุงกนปลองตัวเมียนำโรคมาสูคน
ชอบกัดในเวลากลางคืน โดยเฉพาะตอนหัวค่ำและ
หัวรุง

อาการที่สำคัญ

ครั่นเนื้อ ครั่นตัว ปวดหัว มีไข หนาวสั่น

หากตรวจพบเชื้อมาลาเรีย ควรปฏิบัติ ดังนี้

๑. กินยาใหครบตามคำแนะนำของเจาหนาที่
๒. มาตรวจเลือดซ้ำ ตามที่เจาหนาที่นัด
๓. หากมีอาการแพยา หรือผิดปกติ ใหรีบมาพบ
เจาหนาที่ทันที
๔. ดูแลตัวเองไมใหถูกยุงกัด เพื่อปองกันการ
แพรเชื้อมาลาเรียไปสูคนอื่น

ปองกันโรคมาลาเรียไดอยางไร

วิธีการปองกันมาลาเรียที่ไดผลดี คือ นอนในมุง
ชุบน้ำยาเปนประจำ แตถามีความจำเปนตองไปเฝาไร
เฝานาและไมสะดวกในการใชมุงกางนอน ขอแนะนำ
มุงชุบน้ำยาคลุมเปล ซึ่งใชคลุมเปลเพื่อกันยุงกัดและ
ปองกันไมใหเปนโรคมาลาเรีย ซึ่งมุงชุบน้ำยาคลุมเปล
มีประโยชนที่สามารถไลและทำใหยุงตายได เปนการ
ปองกันโรคมาลาเรีย ซึ่งเกิดจากยุงกนปลองกัด
นอกจากนี้ สามารถใชยาทากันยุง ยาจุดไลยุง หรือการ
ใสเสื้อผาปกคลุมแขนขามิดชิด
จากหนังสือ :
คูมือการใชยารักษามาลาเรีย
ในผูปวยไขมาลาเรียชนิดไมมีภาวะแทรกซอน
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
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