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บทนํา

 มาลาเรียเปนโรคที่มีความสําคัญตอสุขภาพของ

มนุษยชาติตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรหรือเมื่อมนุษยมี

การเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีพจากการลาสัตวมาเปน

เกษตรกรรมเมื่อประมาณ 6,000-8,000 ปกอน1 สําหรับ

บันทึกเกี่ยวกับโรคมาลาเรียพบไดในตําราที่เปนตนตํารับ

ของการแพทยจีนเมื่อประมาณ 2,700 ปกอนคริสตกาล

โดยไดกลาวถึงลักษณะของไขแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นรวม

กับภาวะมามโตซึ�งเขาไดกับโรคมาลาเรีย2 นอกจาก

หลักฐานทางอารยธรรมของจีนแลวบันทึกเกี่ยวกับ

มาลาเรียในโลกตะวันออกมีปรากฏในตําราแพทยของ

อินเดียในอารยธรรมของอินโดอารยันเมื่อประมาณ 

2,000 ปกอนคริสตกาลโดยตําราอายุรเวช (Ayurveda) 

ในสมัยพุทธกาล ไดกลาวถึงอาการไขที่พบรวมกับอาการ

มามโตและถือวาเปนราชาแหงโรคทั้งปวง (king of 

diseases) รวมทั้งมีการบรรยายถึงลักษณะไขวันเวนวัน

และวนัเวนสองวนั3  ในยคุกรกีโบราณเมือ่ราว 1,600 ปกอน

คริสตกาลมีบันทึกเกี่ยวกับการรุกรานระหวางกลุมชนใน

ยโุรปตอนลางกบัเอเชยีตะวนัออกไกล4  รวมทัง้แถบประเทศ

อยีปิตโบราณไดบรรยายลกัษณะของโรคทีม่อีาการไข หนาว

สั�นและมามโต ในบนัทกึบนกระดาษปาปรสุของเอบ็เบอรส 

(Ebers Papyrus)5 การกลาวถึงโรคมาลาเรียในบันทึก

โรคระบาดของฮิปโปเครติส (Hippocrates’ Epidemics) 

เมื่อราว 400 ปกอนคริสตกาลไดบรรยายถึงอาการ

ไขวันเวนวัน (tertian fever) และไขวันเวนสองวัน 

(quartan fever) โดยอาการไขแบบหลังน�้มีอันตราย

นอยที่สุด6 นอกจากน�้ โรคมาลาเรียยังมีความสําคัญ

สมชาย จงวุฒิเวศย

ในประวัติศาสตรและการเมืองของโลกหลายครั้ง เชน

โรคมาลาเรียอาจเปนสาเหตุการสวรรคตของพระเจาอเล็ค

ซานเดอรมหาราชแหงเมสซิโดเน�ย (Alexander the Great

of Macedonia)7 เมื่อประมาณ 340 ปกอนคริสตกาล 

โรคมาลาเรียยังเปนปจจัยหนึ�งที่ เกี่ยวของกับการลม

สลายของจักรวรรดิ โรมัน ในสมัยสงครามครู เสด 

(Crusades) ซึ�งเปนการรุกรานของกองทัพคริสตจักร

และชาวยุโรปเพื่อแยงชิงดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy 

Land) ที่อยูภายใตการปกครองของชาวมุสลิม ใน

ชวงคริสศตวรรษที่ 11-13 แมวาการสูรบไดดําเนิน

เปนเวลานานหลายครั้ง แตบอยครั้งที่กองทัพคริสต

จักรตองลาถอยทัพเพราะปญหาโรคมาลาเรียที่ปรากฏ

ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ดังกลาว เปนตน7 แมวาสาเหตุ

ของโรคมาลาเรียไดถูกคนพบตั้งแตป ค.ศ. 1880 

โดยนายแพทย ชาลส หลุยส อัลฟอนส ลาเวอแรน 

(Charles Louis Alphonse Laveran)8 รวมทั้งองคความรู

ที่ ได รับการสั� งสมมาอยางตอ เน�� องโดยแพทยและ

นักวิทยาศาสตรจากทั�วโลกโดยมุงหวังที่จะควบคุมหรือ

กําจัดโรคมาลาเรียซึ�งประสบผลสําเร็จในหลายพื้นที่ใน

ยุโรปในอดีต อยางไรก็ตามแมวาโรคมาลาเรียสามารถ

รักษาและควบคุมไดด วยยาตานมาลาเรียร วมกับ

การควบคุมยงุพาหะ แตการแพรกระจายของเชือ้มาลาเรีย

ที่ดื้อยาตานมาลาเรียและยุงกนปลองพาหะเกิดการ

ดื้ อตอยาฆาแมลงทําใหมาตรการดังกลาวไมอาจ

บรรลุผลไดดี ดังนั้นมาตรการอื่น เชน การผลิตวัคซีน

ปองกันโรคมาลาเรียจึงนับวามีความสําคัญเพื่อเสริม

มาตรการควบคุมโรคโดยวิธีอื่น ๆ

วัคซ�นป�องกันโรคมาลาเร�ย
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เชื้อกอโรค

 เชื้อมาลาเรียจัดอยูใน genus Plasmodium 

ประกอบดวย species ตางๆ ประมาณ 120 species แตชนดิ

ที่พบและทําใหเกิดโรคในคนมี 5 ชนิดไดแก Plasmodium 

falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, 

Plasmodium ovale และ Plasmodium knowlesi 

ระบาดวิทยา 

 องคการอนามัยโลกรายงานผูติดเชื้อมาลาเรีย

ทั�วโลก ในป ค.ศ. 2009 จํานวน 225 ลานคน และ

ในจํานวนน�้มีผู เสียชีวิตประมาณ 781,000 คน ซึ�ง

สวนใหญเปนผูที่อาศัยในทวีปแอฟริกา9 สําหรับใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉ�ยงใตพบผูปวยราวรอยละ

10 ของผูที่ติดเชื้อมาลาเรียทั�วโลก และมีผูเสียชีวิต

จากโรคมาลาเรียคิดเปนรอยละ 5 ของจํานวนผูที่

เสียชีวิตทั�วโลก10 สําหรับอุบัติการณของโรคมาลาเรีย

ในประเทศไทยพบวาลดลงอยางตอเน��องในชวง 4

ทศวรรษที่ผานมา โดย P.falciparum ลดลงจากเดิม

ถึง 35 เทา สวน P.vivax ลดลงเพียง 7 เทา ทําใหสัดสวน

P.falciparum ตอ P.vivax ลดลงจาก 4.1 ในป ค.ศ.

1965 เปน 0.8 ในป ค.ศ. 200211 ในป ค.ศ. 1998

พบผูที่ติดเชื้อมาลาเรียเฉพาะที่ เปนชาวไทยจํานวน

131,055 ราย สวนในป ค.ศ. 2008 จํานวนผูติดเชื้อลดลง

เหลือ 25,449 ราย10 ในประเทศไทยมีแพรกระจายของ

โรคมาลาเรียตลอดทั้งป แตจะพบผูติดเชื้อจํานวนมาก

ในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม และชวงเดือน

ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน โดยพบเชื้อมาลาเรียทั้ง 5

ชนิดในประเทศไทย12,13 อัตราการติดเชื้อมากกวา 1

species พบไดมากตามชายแดไทยและพมาซึ�งในบาง

พื้นที่อาจพบไดมากถึงรอยละ 2413

วงชีวิตของเชื้อ

 เชื้อมาลาเรียมีวงชีวิตที่ตองอาศัยสัตว ไมมี

กระดูกสันหลังคือยุงกนปลองเพื่อการเจริญแบบใชเพศ

(sexual development) ดังนั้นยุงกนปลองจึงเปนโฮสต

จําเพาะหรือโฮสตเฉพาะ (definitivehost) สําหรับ

เชื้อมาลาเรีย ในขณะที่การเจริญของเชื้อมาลาเรีย

ในคนเปนการเพิ�มจํานวนแบบไมอาศัยเพศ (asexual

development) ดังนั้นคนจึงเปนโฮสตตัวกลางหรือโฮสต

กึ�งกลาง (intermediate host)8

 วงชวีติของเชือ้มาลาเรยีมกีารเจรญิเปนระยะตางๆ

 หลายระยะและมีความซับซอน (รูปที่ 1) ซึ�งแบงไดเปน 3

 ชวงของการเจริญไดแก 

 1. การเจรญิของเชือ้มาลาเรยีเพือ่การเพิ�มจาํนวน

แบบไมอาศัยเพศ 

 2. การมีระยะที่สามารถแพรกระจายหรือลุกลาม

เขาสูเซลล ไดแก ระยะโอโอไคน�ต (ookinete) ระยะเมอร

โรซอยต (merozoite) และระยะสปอรโรซอยต (sporozoite) 

ซึ�งมีเอปคอล ออรแกนเนลล (apical organelle) เพื่อการ

ดังกลาว 

 3. การสรางเซลลสืบพันธุโดยเริ�มตั้งแตการสราง

ระยะแกมมีโตไซต (gametocyte) ที่อยูในคนจนพัฒนาถึง

ระยะ ookinete ในยุงกนปลอง 

 สําหรับการเจริญของเชื้อมาลาเรียเพื่อการเพิ�ม

จํานวนแบบไมอาศัยเพศประกอบดวย 

 1. การเจริญของโอโอซีสต (oocyst) ในยุง

กนปลองและเรียกกระบวนการดังกลาววา sporogony 

 2. การเจรญิของเชือ้ระยะทีอ่ยูในตบัเรยีกวา tissue 

schizogony หรือ exo-erythrocytic schizogony หรือ 

pre-erythrocytic schizogony

 3. การเจริญในเม็ดเลือดแดงเรียวา erythrocytic 

schizogony14 การเจริญแบบใชเพศของเชื้อมาลาเรียเริ�ม

ตนเมื่อยุงกนปลองดูดเลือดคนที่มีระยะ gametocytes 

เขาไปในกระเพาะอาหาร gametocyte เพศเมีย จะ

เจริญเปนเซลลสืบพันธุ เพศเมีย (female gamete) 

สวน gametocyte เพศผู จะเกิดกระบวนการที่เรียกวา 

โรคมาลาเรีย



วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย วัคซีน  509บทที่ 41 วัคซ�นป�องกันโรคมาลาเร�ยวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

exflagellation ทําใหเกิดเซลลสืบพันธุเพศผู (male 

gamete) จํานวน 8 ตัวที่มีแฟลกเจลลา การเจริญดังกลาว

ใชเวลาประมาณ 1 ชั�วโมง หลังจากนั้นเมื่อเซลลสืบพันธุ

เพศผู เกิดการปฏิสนธิกับเซลลสืบพันธุเพศเมียเจริญ

เปนไซโกต (zygote) ซึ�งยังคงอยูในชองวางของกระเพาะ

อาหารยุง เมื่อไซโกตมีการยื่นเทาเทียมเพื่อเคลื่อนที่ผาน

ผนังกระเพาะอาหารของยุงเรียกระยะน�้วา ookinete แลว

เจริญอยูที่ผนังดานนอกของกระเพาะอาหาร โดยมีเยื่อบุ

กระเพาะอาหารดานนอกปกคลุมอยูเรียกระยะดังกลาววา 

oocyst เมื่อมีการเจริญตอไปภายในจะแบงตัวเพิ�มจํานวน

เกดิเปน sporozoite โดยใน 1 oocyst มจีาํนวน sporozoite 

ประมาณ 1 ถึง 2 พันตัว15 ยุงหนึ�งตัวอาจมี oocyst อยูเปน

จํานวนมาก เมื่อ sporozoite เจริญเต็มที่จะแตกออกจาก 

oocyst แลวกระจายไปตามชองวางในทรวงอกและเคลือ่นที่

ไปสูตอมน้ําลายของยุงและสะสมอยูในน้ําลายเปนจํานวน

มากระยะน�้ยุงที่มี sporozoite ในตอมน้ําลายสามารถแพร

เชื้อมาลาเรีย โดย sporozoite ซึ�งปะปนมากับน้ําลายยุง

ขณะกัดคน ระยะเวลาที่เชื้อมาลาเรียเจริญในยุงแตกตาง

กันไปขึ้นอยูกับอุณหภูมิของสภาวะแวดลอม กลาวคือถา

อุณหภูมิสูงจะเจริญเร็วกวาอุณหภูมิต่ํา แตทั้งน�้ตองอยู

รูปที่ 1 วงชีวิตของเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum ประกอบดวย การเพิ�มจํานวนแบบไมอาศัยเพศในเซลลตับ [A] และในเม็ด

เลือดแดงของคน [B] เมื่อยุงกัดคนเชื้อมาลาเรียจะเจริญในกระเพาะอาหาร [C] และในตอมน้ําลาย [D] เพื่อเปนระยะติดตอสูคนตอไป 

ระยะในการเจริญไดแก (1) sporozoite (2) hepatic trophozoite (3) hepatic schizont with merozoites (4) free merozoite (5) ring 

stage (6) growing trophozoite (7) growing schizont (8) mature schizont with merozoites (9) immature gametocytes (10) ma-

ture gametocytes (11) exflagellation of male gametocyte (12) male gamete (13) female gamete (14) zygote (15) ookinete 

(16) oocyst (17) salivary gland sporozoite (รูปโดย สมชาย จงวุฒิเวศย และ อุรัสยา พัฒนวงศ)
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ในชวงอุณหภูมิที่เหมาะสม นอกจากน�้ยังขึ้นกับชนิดของ

เชื้อมาลาเรียและชนิดของยุงดวย ระยะเวลาที่เจริญในยุง

ประมาณ 8 ถึง 35 วัน14

 เมื่อยุงที่มีเชื้อมาลาเรียกัดคนจะปลอยระยะ 

sporozoite เขาสูรางกายหลังจากนั้นจะเขาสูเซลลตับแลว

จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางลักษณะในการเจริญเติบโต

และมีการเพิ�มจํานวนมากขึ้น เรียกระยะที่อยูในเซลลตับ

วา hepatic stage หรือ exoerythrocytic stage ระยะ

น�้จะมีการแบงนิวเคลียสหลายครั้งภายในไซโตพลาสซึม

อันเดียวกัน ทําใหระยะน�้มีหลายนิวเคลียสในเซลลเดียว

เรียกวาไชซอนต (schizont) จนในที่สุดเมื่อมี การแบง

ไซโตพลาสซึมทําใหแตละเซลลมีนิวเคลียสเดียวเรียก

วา merozoite เรียกกระบวนการเพิ�มจํานวนของเซลล

น�้วา schizogony มาลาเรียตางชนิดกันจะมีจํานวน 

merozoite แตกตางกนั กลาวคอื P.falciparum จะมจีาํนวน 

merozoite ประมาณ 30,000 ถงึ 40,000 ตวัตอ sporozoite 

1 ตัว ในขณะที่ P.ovale และ P.malariae จะมี merozoite 

ประมาณ 15,000 ตัวสวน P.vivax จะมีประมาณ 10,000 

ตวัตอ sporozoite 1 ตวั สาํหรบั P.knowlesi ยงัไมมขีอมลู

ชัดเจนแตคาดวาน�าจะใกลเคียงกัน นอกจากน�้ระยะเวลาที่ 

sporozoite เจริญจนเกิดเปน merozoite ในตับก็แตกตาง

กันไปตามชนิดของมาลาเรีย14

 ระยะ sporozoite ของ P.falciparum, P.malariae 

และ P.knowlesi เมื่อเขาสูเซลลตับแลวจะมีการเจริญ

เติบโตตอไปทั้งหมด แตสําหรับ P.vivax และ P.ovale 

นั้นสวนหนึ�งจะเปลี่ยนแปลงและเจริญตอไปเชนเดียวกับ 

P.falciparum, P.malariae และ P.knowlesi แตจะมีบาง

สวนที่เขาสูเซลลตับแลวหยุดพักการเจริญเติบโตชั�วขณะ

แลวจึงกลับมาเจริญตอไปอีก ซึ�งจะใชเวลาแตกตางกัน

ขึ้นกับสายพันธุและชนิดของมาลาเรียโดยอาจยาวนาน

เพียงไมกี่เดือนหรืออาจจะนานเปนปก็ได ซึ�งเปนสาเหตุที่

ทําใหเกิดไขกลับ (relapse) ในผูปวยเรียกระยะที่มาลาเรีย

หยุดพักการเจริญในเซลลตับชั�วขณะวาฮิปโนซอยต 

(hypnozoite)16,17 เมื่อ merozoite แตกออกจากเซลลตับ

จะออกมาเปนอิสระนอกเซลลในกระแสเลือดชั�วขณะ หลัง

จากนั้น merozoite จะลุกลามเขาในเม็ดเลือดแดงภายใน

ระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 2 นาทีเทานั้น14 ภายหลังจาก 

merozoite เขาสูเม็ดเลือดแดงแลวจะมีการเจริญตอไป

โดยมี vacuole ขนาดใหญอยูภายในเซลลทําใหนิวเคลียส

ถูกดันไปดานใดดานหนึ�งของเซลลระยะน�้เมื่อยอมเลือด

ดวยสี giemsa จะเห็นมาลาเรียมีรูปรางคลายแหวน โดย

สวนไซโตปลาสซึมติดสีน้ําเงินและนิวเคลียสติดสีแดงเรียก

ระยะน�้วาระยะวงแหวนหรือ ring stage (ring form หรือ 

young trophozoite)  มาลาเรียที่อยูในเม็ดเลือดแดงจะได

อาหารจากการกินฮีโมโกลบิน โดยอาศัยกระบวนการพิน

โนไซโตซสิ (pinocytosis) เมือ่มาลาเรยีมกีารเจรญิมากขึน้ 

ระยะวงแหวนจะเปลี่ยนเปนระยะ growing trophozoite 

โดยมีไซโตพลาสซึมแผขยายออกมีลักษณะเปนเทาเทียม 

เน��องจากเชื้อมาลาเรียไมสามารถยอยฮีโมโกลบินไดอยาง

สมบรูณจงึเกดิจดุสนี้าํตาลปนดาํ เรยีกวา malarial pigment 

หรือ hemozoin18,19 ใหเห็นภายในไซโตพลาสซึมของ

มาลาเรีย นอกจากน�้ตั้งแตการเจริญของระยะ growing 

trophozoite เปนตนไปนัน้ ในไซโตพลาสซมึของเมด็เลอืด

แดงจะพบจุดสีชมพูเมื่อยอมดวยสี giemsa โดยมีรูปราง

แตกตางกนัไปตามชนดิของมาลาเรยี สาํหรบั P.falciparum 

จะเห็นเปนจุดใหญ หรือเปนแทงสั้น ๆ เรียกวา Maurer’s 

cleft สําหรับ P.vivax และ P.ovale จะเห็นเปนจุดเล็ก ๆ 

ขนาดเทา ๆ กันกระจายทั�วไปเรียกวา Schuffner’s dot 

และ P.malariae จะเห็นเปนจุดเล็กละเอียดกระจายทั�วไป

เรียกวา Ziemann’s dot สวน P.knowlesi จะมีรูปรางไม

แน�นอน ขอบไมชัดเจน มีขนาดตาง ๆ  กันและมีจํานวนไม

มากเรียกวา Sinton and Mulligan’s stippling14

 โทรโฟซอยตเมือ่เจรญิตอไปจะมกีารแบงนวิเคลยีส

หลายครัง้ภายในไซโตพลาสซมึเดมิทาํใหเกดิระยะ schizont 

ซึ�งมีหลายนิวเคลียส เรียกกระบวนการน�้วา schizogony 

หลังจากนั้นเมื่อ schizont เจริญเต็มที่แลวจะมีการแบง

ไซโตพลาสซมึทาํใหแตละเซลลมนีวิเคลยีสเดยีว เรยีกระยะ

ดังกลาววา schizont ระยะหลัง (late schizont) และเรียก

แตละเซลลภายในวา merozoite จํานวน merozoite ที่เกิด

ขึน้แตกตางกนัไปตามชนดิของมาลาเรยี โดย P.falciparum 

จะให merozoite มจีาํนวนตัง้แต 8 ถงึ 26 ตวั สวน P.vivax 

มีจํานวน 12 ถึง 24 ตัว สําหรับ P.malariae และ P.ovale 
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มีจํานวน merozoite ตั้งแต 6 ถึง 12 ตัว และ P.knowlesi 

มจีาํนวน merozoite ตัง้แต 6 ถงึ 16 ตวั14 ตอมา merozoite 

จะออกจากเมด็เลอืดแดงโดยการแตกตวัของเมด็เลอืดแดง 

(hemolysis) และเปนอิสระในกระแสเลือดชั�วขณะพรอม

ที่จะเขาสูเม็ดเลือดแดงใหม และมีการเจริญเปนระยะตาง 

ๆ ดังกลาวตอไป เรียกระยะที่มีการเจริญและเพิ�มจํานวน

โดยไมใชเพศภายในเม็ดเลือดแดงวา asexual erythro-

cytic cycle ซึ�ง P.knowlesi ใชเวลานอยที่สุดเพียง 24 

ชั�วโมง P.falciparum ใชเวลาประมาณ 36 ถึง 48 ชั�วโมง 

สวน P.vivax และ P.ovale ใชเวลาประมาณ 48 ชั�วโมง 

สําหรับ P.malariae ใชเวลานานที่สุดคือ 72 ชั�วโมง 

นอกจากน�้ชวงที่ merozoite ออกจากเม็ดเลือดแดงนั้นจะ

มีการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงและมีความสัมพันธกับการ

เกิดอาการไขหนาวสั�นในผูปวย20,21

 ระยะที่มาลาเรียเจริญอยูในเม็ดเลือดแดงแบบไม

ใชเพศ (asexual erythrocytic cycle) น�้เมื่อเกิดขึ้นหลาย

รอบแลว merozoite ที่เกิดในรอบหลัง ๆ บางสวนจะมี

การเจริญตอไปเปนเซลลสืบพันธุเรียกวา gametocyte ซึ�ง 

gametocyte ของ P.falciparum จะมรีปูรางคลายพระจนัทร

เสี้ยว (crescent form) หรือกลวยหอมโดย gametocyte 

เพศผูหรือ microgametocyte จะมีลักษณะอวนและ

สั้นกวา gametocyte เพศเมียหรือ macrogametocyte 

สวน gametocyte ของ P.vivax, P.malariae, P.ovale 

และ P.knowlesi มีรูปรางกลมรีโดย macrogametocyte 

มีขนาดใหญกวา microgametocyte เชนเดียวกัน เมื่อ

ยุงกนปลองดูดเลือดคนระยะ gametocyte จะเจริญตอใน

กระเพาะอาหารของยุงตอไป22-24

ยุงพาหะนําเชื้อ

 ไขมาลาเรยีมยีงุกนปลองเปนพาหะนาํโรค สาํหรบั

ในประเทศไทยมียุงกนปลองที่เปนพาหะนําโรคมาลาเรียที่

สําคัญสามารถจําแนกตามกลุมดังน�้25

 1. ยุงพาหะหลัก (primary vectors) มีบทบาทสูง

ในการแพรเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ปาเขา สวนยาง และสวน

ผลไม ยุงในกลุมน�้ไดแก

 1.1 Anopheles dirus เปนยุงที่มีประสิทธิภาพ

สงูสดุในการแพรเชือ้มาลาเรยีในประเทศไทยชอบเพาะพนัธุ

ตามแหลงน้ําขังที่มีรมเงา มีนิสัยชอบกัดกินเลือดคนและ

เกาะพักนอกบาน ออกหากินเวลาตั้งแต 18.00-04.00 น. 

 1.2 An.minimus พบไดทั�วไปในพื้นที่แถบเชิง

เขา ชอบเพาะพันธุตามแหลงน้ําไหลและน้ําซับ ชอบกัด

กินเลือดคนและเกาะพักในบาน จะออกหากินเวลาตั้งแต 

18.00-22.00 น.

 1.3 An.maculatus เปนยงุพาหะสาํคญัทางภาคใต

ของประเทศไทยและมาเลเซยี เพาะพนัธุในลาํธารน้าํไหลที่

แสงแดดสองถงึ มนีสิยัทีช่อบกดักนิเลอืดสัตวและคน ออก

หากินเวลาตั้งแต 18.00-21.00 น.

 2. ยุงพาหะรอง (secondary vectors) ไดแก

 2.1 An.sundaicus พบในพืน้ทีช่ายทะเลและเกาะ

แกงตางๆ ทางภาคตะวันออกและภาคใต เพาะพันธุในน้ํา

กรอยและชอบกัดคนนอกบาน

 2.2 An.aconitus พบทั�วไปในพื้นที่ปาเขาและ

ทีร่าบทุงนาทั�วประเทศ มนีสิยัชอบกดัสตัวและคนนอกบาน 

และมีความชุกชุมสูงในชวงฤดูฝน

 2.3 An.pseudowi l lmor i เปนยุงในกลุม 

An.macu la tus เปนพาหะนํ า เชื้ อมาลาเรี ยชนิด 

P.falciparum และ P.vivax ในทองทีอ่าํเภอแมสอด จงัหวดั

ตาก

การแพรเชื้อมาลาเรียสูคน

 1. ยุงกนปลองที่มีเชื้อมาลาเรียระยะ sporozoite 

ในตอมน้าํลายกดั เปนวธิกีารตดิตอทางธรรมชาตทิีพ่บมาก

ที่สุด

 2. จากมารดาที่มีเชื้อมาลาเรียในรางกายและ

ถายทอดทางรกไปสูทารกในครรภ วิธีน�้พบไมมากนักใน

พื้นที่ที่มีมาลาเรียชุกชุม

 3. โดยการไดรับเลือดจะพบในผูบริจาคเลือดที่มี

ความหนาแน�นของเชื้อมาลาเรียในกระแสเลือดระดับต่ํา 

และไมมีอาการ ซึ�งไมไดทําการตรวจหาเชื้อมาลาเรียกอน

หรือตรวจหาเชื้อแตไมพบ เน��องจากปริมาณเชื้อมีต่ําเกิน

กวาระดับที่สามารถตรวจพบไดโดยวิธีทั�วไป
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อาการและภาวะแทรกซอน

 โดยทั�วไปอาการแสดงของโรคประกอบดวย

อาการไขหนาวสั�นตอมาจะมีเหงื่อออกมากแลวอาการดัง

กลาวจะหายไปแตจะมีอาการซ้ําเชนเดิมทุกวัน วันเวนวัน

หรือวันเวน  2 วันขึ้นกับชนิดของเชื้อมาลาเรีย (malarial 

paroxysm) สําหรับภาวะแทรกซอนที่เปนสาเหตุการเสีย

ชีวิตในผูปวยมาลาเรียเกิดจากการติดเชื้อ P.falciparum 

เพื่อเปนการกําหนดขอบงชี้ที่ชัดเจนในการแยกกลุมผูปวย

ที่ติดเชื้อรุนแรงหรือภาวะแทรกซอนของโรคมาลาเรียออก

จากผูปวยทีม่กีารตดิเชือ้ไมรนุแรง ซึ�งภาวะทีม่มีากอนการ

ติดเชื้อมาลาเรียที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคมาลาเรีย

ที่รุนแรงไดแก 1) การถูกตัดมามออก (splenectomy) 2) 

การตั้งครรภ โดยเฉพาะในครรภแรก (primigravida) 3) 

ภาวะภูมิคุมกันลดต่ําลง (immunosuppression) และ 4) 

ภาวะที่ไมมีภูมิคุมกันตอมาลาเรียมากอน (non-immune 

to malaria)26 จากการประชมุของคณะผูเชีย่วชาญองคการ

อนามัยโลกในป ค.ศ. 1990 ไดกําหนดอาการที่รุนแรงและ

ภาวะแทรกซอนของมาลาเรียดังน�้26

 1. มาลาเรียขึ้นสมอง (cerebral malaria with 

unrousable coma) เปนภาวะทีท่าํใหผูปวยดวยโรคมาลาเรยี

มีอาการไมรูสึกตัว ไมตอบสนองตอสิ�งกระตุนโดยไมได

มสีาเหตจุากการตดิเชือ้อืน่ ๆ  นอกจากมาลาเรยีหรอืไมไดมี

สาเหตจุากภาวะระดบัน้าํตาลในเลอืดต่าํหรอืภาวะความไม

สมดุลของเกลือแรในรางกายหรือสาเหตุอื่น ๆ เชน ไขสูง

และชักในเด็ก เปนตน ภาวะมาลาเรียขึ้นสมองเปนภาวะ

แทรกซอนที่รุนแรงที่พบบอยและเปนสาเหตุการตายที่

สําคัญ โดยอาจพบมากถึงรอยละ 10 ของผูปวยมาลาเรีย

ที่รับเขารักษาในโรงพยาบาลและเปนสาเหตุการตาย

รอยละ 80 โดยทั�วไปภาวะมาลาเรยีขึน้สมองมกัเกดิขึน้ภาย

หลังจากมีอาการไขหลายวันในผูใหญ แตในเด็กมักเกิดขึ้น

เรว็ภายใน 2 วนัแรกทีม่ไีข ในอดตีผูปวยมาลาเรยีทีม่อีาการ

ปวดศีรษะ คอแข็ง ชักรวมกับมีไขสูงหรือมีอาการผิดปกติ

ทางสมองเฉพาะที ่แมวาระดบัการรูสกึตวัยงัไมเสยีไปกม็กั

จะใหการวินิจฉัยวามีภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง27

 ภาวะมาลาเรียขึ้นสมองในเด็กนั้นตองคํานึงถึง

การแยกโรคจากอาการชักและหมดสติเมื่อมีอาการไขสูง 

ดังนั้นการวินิจฉัยภาวะมาลาเรียขึ้นสมองในเด็กที่มีอาการ

หมดสติและมีไขสูงตอเมื่อภาวะการหมดสติเกิดขึ้นติดตอ

กนันานกวา 30 นาทภีายหลงัจากมอีาการชกั เปนทีน่�าสงัเกต

วาระยะเวลาที่ฟนจากภาวะมาลาเรียขึ้นสมองภายหลังให

ยารักษามาลาเรีย โดยเฉลี่ยจะเร็วกวาในผูใหญคือ ภายใน 

1-2 วัน ในขณะที่ผูใหญจะใชเวลาประมาณ 2-4 วัน28

 2. ภาวะซีดรุนแรงที่ เม็ดเลือดมีขนาดปกติ 

(severe normocytic anemia) เปนภาวะโลหิตจางที่ขนาด

เม็ดเลือดแดงปกติ มีคา hematocrit ต่ํากวารอยละ 15 

หรือ hemoglobin นอยกวา 5 ก./ดล. ในขณะที่มี 

parasitemia มากกวา 10,000 ตอเลือด 1 ไมโครลิตร ถา

กรณ�ทีเ่มด็เลอืดแดงมขีนาดเลก็กวาปกตแิละสซีดีตองแยก

โรคจากภาวะรางกายขาดธาตเุหลก็หรอืโรคเลอืดทีม่สีาเหตุ

ทางพันธุกรรม เชน โรคธาลัสซีเมีย (thalas-semia) 

และภาวะผิดปกติของฮีโมโกลบิน (hemoglobinopathy) 

โดยทั�วไปภาวะโลหิตจางรุนแรงมักพบไดบอยในผูปวย

มาลาเรียที่มีอาการรุนแรง29

 3. ภาวะไตวายเฉ�ยบพลนั (acute renal failure) ภาวะ

น�ผู้ปวยจะมปีรมิาณปสสาวะนอยกวา 400 มล. ใน 24 ชั�วโมง

สําหรับผูใหญ หรือนอยกวา 12 มล./กก. ใน 24 ชั�วโมง

ในเด็ก และไมตอบสนองตอการใหน้ําเขาสูรางกาย 

ระดับ creatinine ในซีรั�มมีคามากกวา 3.0 มก./ดล. 

ภาวะไตวายมกัพบในประชากรแถบเอเชยีตะวนัออกเฉ�ยงใต

ที่มีการติดเชื้อมาลาเรียชนิด P.falciparum ที่รุนแรง 

โดยพบวารอยละ 30 ของผูปวยทีม่ภีาวะมาลาเรยีขึน้สมอง

จะมรีะดบั creatinine ในซรีั�มสงูกวา 2 มลิลกิรมัตอเดซลิติร 

และคา blood urea nitrogen สูงกวา 40 มก./ดล. 

โดยทั�วไปผูปวยที่มีภาวะไตวายจากการติดเชื้อมาลาเรีย

มกัพบอบุตักิารของภาวะแทรกซอนทีร่นุแรงอืน่ ๆ  รวมดวย

ไดแก ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ภาวะดีซาน และน้ําทวม

ปอด เปนตน30,31

 4. ภาวะน้ําทวมปอด (pulmonary edema) เปน

ภาวะที่รุนแรงและเปนสาเหตุการตายที่สําคัญอาจเกิดขึ้น

ภายหลังจากไดรับการรักษามาลาเรีย ชนิด P.falciparum 

เพียงไมกี่วัน สาเหตุของการเกิดภาวะน้ําทวมปอด

จากมาลาเรียยังไมทราบชัดเจนภาวะดังกลาวคลายคลึง
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กับ adult respiratory distress syndrome (ARDS) 

สาเหตุสวนหนึ�งอาจเกิดจากการใหสารน้ําเขาสูรางกาย

มากเกินไป ทําใหเกิดภาวะการคั�งของสารน้ําในรางกาย 

(fluid overload) อยางไรก็ตามผูปวยที่ไมไดรับน้ํามากเกิน

ไปก็เกิดภาวะดังกลาวได32,34

 5. ระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia) 

ระดับน้ําตาลในเลือด (whole blood glucose) ต่ํากวา 2.2 

มิลลิโมลตอลิตร หรือนอยกวา 40 มก./ดล. เปนภาวะ

แทรกซอนที่พบไดบอยจากการติดเชื้อมาลาเรีย ใน

ผูปวยที่ระดับการรูสึกตัวยังดีจะมีอาการกระวนกระวายใจ 

กระหืดกระหอบ ปสสาวะนอยลง รูสึกหนาว หัวใจเตน

เร็ว หรือวิงเวียน ในกรณ�ที่รุนแรงระดับการรูสึกตัวจะเสีย

ไปจนถึงโคมา (coma) การเกร็งดาน extensor อาการ

ชักกระตุกทั�วตัวและภาวะช็อก ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําพบ

ไดในผูปวยมาลาเรยีทีอ่ยูในภาวะตอไปน�้ไดแกผูปวยที่ไดรบั

ยาควนินิ (quinine) หรอืควนิดินิ (quinidine) หญงิตัง้ครรภ 

และในผูปวยที่มีอาการของโรคมาลาเรียรุนแรงโดยเฉพาะ

อยางยิ�งในเด็ก35-38 

 6. ภาวะระบบการไหลเวียนลมเหลว (circulatory 

collapse, shock, algid malaria) เปนภาวะทีค่วามดนัโลหติ

ลดต่ําลงโดยมีคาความดัน systolic ต่ํากวา 50 มิลลิเมตร

ปรอท ในเดก็ต่าํกวา 5 ป หรอืต่าํกวา 70 มลิลเิมตรปรอท ใน

ผูใหญ รวมกบัอาการมอืเทาเยน็ และอณุหภมูทิีผ่วิหนงักบั

อุณหภูมิภายในรางกาย (core-skin temperature) ตางกัน

มากกวา 10 ๐ซ. หลอดเลือดดําที่อยูบริเวณผิวและแขนขา

จะหดตวั ภาวะระบบการไหลเวยีนลมเหลวน�ม้กัพบรวมกบั

ภาวะน้ําทวมปอด metabolic acidosis ภาวะ septicemia 

จากการติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบ หรือจากการเสียเลือด

ปริมาณมากจากทางเดินอาหาร27

 7. ภาวะเลือดออกหรือแข็งตัวผิดปกติ (spon-

taneous bleeding, disseminated intravascular 

coagulation) ภาวะการมเีลอืดออกเองจากเหงอืก จมกู ทาง

เดินอาหาร ฯลฯ และอาจพบรวมกับภาวะ disseminated 

intravascular coagulation (DIC) ภาวะดังกลาวพบได

นอยกวารอยละ 10 ในผูปวยที่เปนมาลาเรียขึ้นสมองใน

ผูใหญและพบนอยมากในเด็ก39

 8. การชักทั้งตัวที่เกิดขึ้นซ้ําๆ กัน (repeated 

generalized convulsion) หมายถึง การเกิดอาการ

ชักกระตุกทั้ งตัวเกิดขึ้นติดตอกันมากกวา 2 ครั้ ง

ในเวลา 24 ชั�วโมง สาเหตุของการชัก ในเด็กอาจเกิดจาก

ภาวะไขสงู (febrile convulsion) หรอืสาเหตจุากภาวะอืน่ ๆ  

เชน น้าํตาลในเลอืดต่าํหรอืการเปลีย่นแปลงในระบบสมดลุ

ของเกลือแรในรางกาย ตลอดจนภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง 

หรือภาวะติดเชื้อแทรกซอนอื่นๆ26

 9. ภาวะเลอืดเปนกรด (acidemia/acidosis) หมาย

ถึง ภาวะที่มี arterial pH ต่ํากวา 7.25 หรือ bicarbonate 

ในพลาสมาต่าํกวา 15 มลิลโิมลตอลติร ภาวะเลอืดเปนกรด

น�ม้กัพบรวมกบัผูปวยทีม่ภีาวะระบบการไหลเวยีนลมเหลว 

ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา ภาวะที่มีเชื้อในเลือดสูงมาก 

(hyperparasitemia) หรือในภาวะไตวาย40-42

 10. ภาวะที่มีฮีโมโกลบินในปสสาวะสาเหตุจาก

เชื้อมาลาเรีย (malarial hemoglobinuria, blackwater 

fever) หมายถึง ภาวะที่เม็ดเลือดแดงแตกตัวในระบบ

ไหลเวียนอยางรุนแรงจนทําใหตรวจพบ hemoglobin ใน

ปสสาวะผูปวยที่มีภาวะมาลาเรียรุนแรง เชน เกิดภาวะ

ไตวาย ความดันโลหิตต่ํา หรือมีอาการไมรูสึกตัวแตตรวจ

ไมพบเชือ้มาลาเรยี หรอืพบนอยมาก และผูปวยอาจมไีขต่าํ ๆ  

หรือไมมี มักพบในผูปวยชาวยุโรปที่เคยอาศัยอยูในแหลง

ระบาดของมาลาเรียหลาย ๆ เดือน และเคยเปนมาลาเรีย

มากอน โดยผูปวยเหลาน�้มักจะมีประวัติการกินยาปองกัน

มาลาเรีย quinine หรือ halofantrine หรือมีภาวะ G-6-PD 

deficiency ผูปวยจะมีอาการปวดบริเวณขาหน�บ อาเจียน

ทองเสีย ปสสาวะมาก และตามดวยปสสาวะนอยลงตอมา 

และพบสีปสสาวะเปนสีน้ําตาลเขมหรือสีดํา43-45

 11. ภาวะที่มี เชื้อในเลือดสูงมาก (hyper-

parasitemia) ความสัมพันธระหวาง parasitemia และ

อาการรุนแรงของมาลาเรียขึ้นอยูกับความแตกตางในกลุม

ประชากร อายุ และภาวะทางอิมมูน แตโดยทั�วไปถาพบวา 

parasitemia สงูมาก ๆ  มกัจะมคีวามสมัพนัธกบัอาการของ

โรคทีร่นุแรง เชน มากกวารอยละ 5 เปนตน จะเปนอนัตราย

ตอผูที่ไมมภีมูคิุมกนั อยางไรกต็าม parasitemia ไมไดเปน

ตัวบงบอกถึงปริมาณเชื้อมาลาเรียในผูปวยเน��องจากเชื้อ
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มาลาเรียชนิด P.falciparum ระยะที่เกินระยะวงแหวนจะ

มีภาวะ sequestration ใน visceral blood ทําใหสิ�งที่ตรวจ

พบเปนเพียงประชากรบางกลุมบางระยะของเชื้อเทานั้น26

 12. ภาวะดีซาน (jaundice) ภาวะดีซานที่คา

บิลิรูบิน (bilirubin) ในซีรั�มมากกวา 50 ไมโครโมลตอลิตร

หรือมากกวา 3.0 มก./ดล. พบไดบอยในผูใหญโดยเฉพาะ

ในผูปวยทีม่ภีาวะแทรกซอนทีร่นุแรงอืน่ๆ รวมดวย อยางไร

กต็ามมกัไมพบอาการอืน่ ๆ  ของภาวะตบัวายชดัเจน แมวา

หนาทีก่ารทาํงานของตบัจะเปลีย่นไปบางหรอืตรวจรางกาย

มกัพบวาตบัและมามโต ผูปวยสวนใหญทีม่ภีาวะดซีาน มกั

จะมีคา total bilirubin และ indirect bilirubin สูงขึ้นอันเปน

ผลจากการแตกของเม็ดเลือดแดง46

 13. ภาวะที่มีไขสูงมาก (hyperpyrexia) โดย

อุณหภูมิของรางกายที่วัดจาก rectum สูงมากถึง 40 ๐ซ. 

ทั้งในเด็กและผูใหญพบไดบอยในผูปวยมาลาเรียรุนแรง 

ภาวะที่มีไขเกิดขึ้นใกลเคียงกับชวงเวลาที่เชื้อมาลาเรียอยู

ในระยะ schizogony ภาวะ hyperpyrexia มักพบในเด็ก

ซึ�งถามีอุณหภูมิสูง 38.5 ๐ซ. มักเสี่ยงตอการชักตามมาได 

ถาอุณหภูมิระหวาง 39.5 ถึง 42 ๐ซ. ผูปวยจะซึมลง และ

ถาสูงกวา 42 ๐ซ.จะหมดสติได ภาวะไขสูงเปนเวลานานใน

เด็กอาจสงผลตอความผิดปกติในระบบประสาทตามมาได 

หญิงตั้งครรภที่มีไขสูงจะเสี่ยงตอภาวะ fetal distress47,48

การวินิจฉัยโรค

 1. ผูปวยมปีระวตัอิยูในทองทีท่ีม่กีารแพรกระจาย

ของมาลาเรียหรือเดินทางไปยังเขตปรากฏโรคมาลาเรีย

 2. มีอาการไขหนาวสั�นหรือไขเพียงอยางเดียว

 3. ตรวจรางกายอาจพบตับ มามโต แตไมจําเปน

ตองพบเสมอไป

 4. วินิจฉัยแยกจากโรคอื่น ๆ ที่มีอาการคลายโรค

มาลาเรีย

 5. การตรวจทางหองปฏิบัติการพบเชื้อมาลาเรีย

โดยเฉพาะอยางยิ�งระยะที่เชื้อเจริญในเม็ดเลือดแดงโดยไม

อาศัยเพศ หรือรองรอยของเชื้อมาลาเรีย

การตรวจทางหองปฏิบัติการ49

 1. การตรวจหาเชื้อมาลาเรียในเลือด การตรวจ

หาเชื้อมาลาเรียในเลือดดวยกลองจุลทรรศนยังเปนวิธีที่ดี 

ซึ�งนิยมใชกันอยูในอดีตจนถึงปจจุบัน ดวยการยอมดวยสี 

giemsa จําแนกเปน 

 1.1 การตรวจดวยฟลมเลอืดบาง (thin blood film) 

โดยการไถเลือดผูปวยเปนแผนฟลมบางๆ บนแผนสไลด

และยอมส ีสามารถคาํนวณความหนาแน�นของเชือ้โดยการ

นับจํานวนเม็ดเลือดแดงที่มีการติดเชื้อมาลาเรีย คิดอัตรา

เปนรอยละของเม็ดเลือดที่ติดเชื้อ  

  1.2 การตรวจดวยฟลมเลือดหนา (thick blood 

film) โดยการหยดลงบนสไลดทําใหเม็ดเลือดแดงแตก 

แลวปลอยตัวเชื้อมาลาเรียออกมาในระหวางการยอมสี

สามารถคาํนวณความหนาแน�นของเชือ้ โดยการนบัจาํนวน

เชื้อมาลาเรียตอจํานวนเม็ดเลือดขาว 200 ตัว การตรวจ

ดวยกลองจุลทรรศนจากการยอมฟลมเลือดดวยสี giemsa 

มีขอดี คือการตรวจหาเชื้อมาลาเรียดวยฟลมเลือดหนา มี

ความไวสูง แตผูตรวจตองมีความเชี่ยวชาญ วิธีน�้สามารถ

ตรวจพบเชื้อมาลาเรียไดแมมีจํานวนเพียงเล็กนอย เชน 

เชื้อ 40 ตัวในเลือด 1 ไมโครลิตร นอกจากน�้ยังมีความ

จําเพาะในการจําแนก P.falciparum ออกจาก P. vivax  

และเปนวิธีที่เหมาะสมในทางปฏิบัติเพื่อวินิจฉัยโรคทาง

คลินิก ตลอดจนเปนวิธีที่ตรวจไดงายและยังสามารถบอก

ลักษณะรูปรางของเชื้อมาลาเรีย แตมีขอจํากัดในการ

จําแนกชนิดของเชื้อมาลาเรียชนิดอื่น ๆ ออกจากกัน รวม

ทั้งการติดเชื้อผสม (mixed species infection) มักไดรับ

การวินิจฉัยต่ํากวาที่เปนจริง

 2. การตรวจหาโปรตีนของเชื้อมาลาเรียที่พบใน

กระแสเลอืด การตรวจหาแอนตเิจนของเชือ้มาลาเรยีมหีลาย

วธิ ีแตที่ไดรบัการพฒันาวธิกีารตรวจจนสามารถผลติในรปู

ของชุดตรวจสําเร็จรูปโดย  immunochromatographic 

test โดยการใช monoclonal antibody ตอ circulating 

antigen  ของเชื้อมาลาเรีย การตรวจโดยอาศัยเลือดหรือ

ซีรั�มของผูสงสัยวาจะมีการติดเชื้อมาลาเรีย ผลที่ไดจะพบ

แถบสีที่ จําเพาะบนแผนกระดาษกรอง ชุดตรวจสําเร็จรูป

ที่มีการนํามาประเมินผลในปจจุบันและไดผลคอนขางดี
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คือการตรวจหา histidine-rich protein II (HRP II)  หรือ

การตรวจหา lactate dehydrogenase (pLDH) ของเชื้อ

มาลาเรีย วิธีน�้มีความไวทัดเทียมกับการตรวจโดยใชฟลม

เลือดหนาที่ยอมสี giemsa นอกจากน�้ปจจุบันผลที่ไดจาก

การใชชุดทดสอบน�้ใหผลดีเฉพาะ P.falciparum  เทานั้น

 3. การตรวจหา DNA ของมาลาเรีย เปนวิธีที่ให

ความไวและความจําเพาะดีกวาวิธีอื่น ๆ หลักการสําคัญ

คือการเพิ�มปริมาณ DNA ของมาลาเรียโดยปฏิกิริยาลูกโซ

โพลเีมอรเรส (polymerase chain reaction, PCR) โดยการ

แยก DNA สายคูใหเปนสายเดีย่วดวยความรอน เพือ่ทาํลาย

พนัธะไฮโดรเจนระหวางคูเบส หลงัจากนัน้ลดอณุหภมูลิงใน

ระดับที่ primer ซึ�งเปน oligonucleotide สายเดี่ยวมาจับ

อยางจําเพาะกับ DNA ตนแบบในตําแหน�งที่มีลําดับเบส

ที่ complementary กับ primer และอาศัยเอนไซม DNA 

polymerase เปนตัวเรงการเกิดปฏิกิริยาในการสรางสาย 

DNA ใหมทีม่ลีาํดบัเบสเหมอืนสาย DNA ตนแบบ ความไว

และความจําเพาะขึ้นกับการออกแบบ primers และยีน

เปาหมาย โดยทั�วไปยีนที่เหมาะสมและนิยมใชคือยีน 

small subunit ribosomal RNA (SSU rRNA) แตในปจจบุนั

พบวา primers จากยีน mitochondrial cytochrome b 

ใหความไวมากกวา primers จากยีน SSU rRNA โดย

ความจําเพาะยังคงดีเชนเดียวกันและสามารถจําแนกเชื้อ

มาลาเรียทั้ง 5 ชนิดออกจากกันไดอยางชัดเจน นอกจาก

การตรวจหา DNA ของมาลาเรยีในเลอืดแลว ยงัพบวาการ

ตรวจโดยวิธี PCR ดวย primers จากยีน mitochondrial 

cytochrome b สามารถตรวจวนิจิฉยัโดยใชตวัอยางน้าํลาย

และปสสาวะของผูปวยโดยใหความไวไมแตกตางจากการ

ตรวจดวยวิธี PCR โดยใช primers จากยีน SSU rRNA 

การรักษา

 การรกัษามาลาเรยีประกอบดวย การรกัษาจาํเพาะ 

การบาํบดัอาการและภาวะแทรกซอน  การปองกนั การแพร

โรค การรกัษาจาํเพาะ คอืการกาํจดัเชือ้อนัเปนตนเหตขุอง

โรคคือระยะที่เจริญโดยไมมีเพศในเม็ดเลือดแดง26

 1. การรักษามาลาเรีย P.falciparum สําหรับ

ในประเทศไทยเชื้อ P.falciparum มีการดื้อตอยาตาน

มาลาเรียหลายขนาน เชน chloroquine และ sulfadoxine-

pyrimethamine เปนตน จึงตองมีการปรับเปลี่ยนสูตรการ

ใชยาแตกตางกันบางตามทองที่ และมักตองใชยาหลาย

ขนานรวมกัน สําหรับยาที่ยังมีประโยชนในการรักษาการ

ติดเชื้อ P.falciparum เชน mefloquine, artemether หรือ 

artesunate, quinine และยาอื่น ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม

ในปจจบุนั เปนตน ในกรณ�ทีผู่ปวยมภีาวะแทรกซอนรนุแรง

ตองรับไวรักษา ในโรงพยาบาลเพื่อแกไขภาวะดังกลาว

ตามระบบ

 2. การรักษามาลาเรีย P.vivax และ P.ovale 

มาลาเรียสองชนิดน�้ยังไวตอ chloroquine และเพื่อ

ปองกันการเกิดไขกลับซ้ําตองใหยาฆา hypnozoite คือ 

primaquine เพื่อใหหายขาด

 3. การรกัษามาลาเรยี P.malariae และ P.knowlesi 

ใหรับประทาน chloroquine แตไมตองให primaquine 

เพราะไมมี hypnozoite

ประวัติความเปนมาของการพัฒนาวัคซีน

 แมวาการติดเชื้อมาลาเรียไมสามารถปองกันการ

ติดเชื้อมาลาเรียซ้ําในภายหลัง แตในพื้นที่ที่มีการแพร

ระบาดของโรคมาลาเรียที่รุนแรง เชน ในบริเวณตอนลาง

ของทะเลทรายซาฮารามักเปนที่ทราบกันดีวาผูที่ติดเชื้อ

มาลาเรียซ้ําหลายครั้งสามารถสรางภูมิคุมกันที่ชวยลด

ความรุนแรงจากโรคมาลาเรียไดโดยภาวะแทรกซอน ที่

รนุแรงจะลดลง อาการของโรคมาลาเรยีที่ไมรนุแรงน�ม้กัพบ

ไดในเด็กที่รอดชีวิตภายหลัง 5 ขวบปแรก หลังจากนั้นใน

สภาวะที่ไดรบัเชือ้อยูอยางสม่าํเสมอ ภมูติานทานดงักลาว

จะไดรบัการพฒันาขึน้โดยลาํดบัทาํใหพบวาผูใหญสวนหนึ�ง

จะมีภูมิคุมกันตออาการของโรคมาลาเรีย โดยยังตรวจพบ

เชื้อมาลาเรียระยะเจริญแบบไมอาศัยเพศในเม็ดเลือดแดง

โดยไมมีอาการของโรคเลยหรือเกิดภูมิคุมกันทางคลินิก 

(clinical immunity)50-53 ซึ�งในป ค.ศ.1961 และ 1962 

ไดมีการทดลองใชอิมมูโนโกลบุลินจากผูใหญที่มีภาวะ

ของ clinical immunity ฉ�ดเขากลามเน�้อเด็กในแอฟริกา

วัคซีนปองกันโรคมาลาเรีย
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พบวาสามารถปองกันเด็กเหลาน�้จากอาการของโรค

มาลาเรียได54,55 ใน ค.ศ.1991 ไดมีการทดลองซ้ํา

ดังกลาวในเด็กไทยพบวาใหผลสอดคลองกัน โดยพบวา

แอนติบอดีชนิด IgG นั้นใหผลจําเพาะตอระยะของเชื้อ

มาลาเรีย แตภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นไมทําใหเชื้อหายไปจาก

กระแสเลือดแตสามารถทําใหปริมาณเชื้อในรางกายลดลง

ขณะไดรับอิมมูโนโกลบุลิน56

 สาํหรบัการพฒันาวคัซนีโดยการใชเชือ้มาลาเรยีใน

สัตวทดลองครั้งแรกเริ�มขึ้นในชวงป ค.ศ. 1941 ถึง 1942 

โดยใช sporozoite ของ Plasmodium gallinaceum ที่

ผานการฉายรังสีอุลตราไวโอเลต (ultraviolet) ฉ�ดเขาไป

ในสัตวปก พบวาสามารถกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันตอ

การติดเชื้อมาลาเรียได57,58 ตอมาในป ค.ศ. 1967 ไดมี

การทดลองกระตุนระบบภูมิคุมกันของหนูตอการติดเชื้อ 

Plasmodium berghei โดยฉ�ด sporozoite ของเชือ้มาลาเรยี

ดงักลาวทีผ่านการฉายรงัสเีอก็ซ (X-irradiated sporozoite) 

เขาหลอดเลือดดํา หลังจากนั้นไดทําการฉ�ดเชื้อมาลาเรีย

ระยะ sporozoite ที่สามารถกอโรครุนแรงเขาไปในหนู 

พบวาภมูคิุมกนัทีเ่กดิขึน้จากการฉ�ดเชือ้ทีผ่านการฉายรงัสี

เอ็กซ สามารถปองกันการติดเชื้อดังกลาวไดอยางสมบูรณ 

(complete protection)59,60 จากการวิเคราะหตอมาพบวา

หนมูกีารสรางแอนตบิอดทีีส่ามารถทาํใหโปรตนีบนผวิของ

ระยะ sporozoite เกิดการเกาะกลุม (precipitation) รอบ ๆ

sporozoite ในหลอดทดลอง จึงเรียกชื่อโปรตีนดังกลาว

วา circumsporozoite protein (CSP) นอกจากน�้ยังพบ

วาแอนติบอดีตอ CSP ทําให sporozoite ไมสามารถ

กอโรคตอไปได60 จุดเริ�มตนเหลาน�้พรอมกับพัฒนาการ

ทางเทคโนโลยีอณูชีววิทยาและความสามารถในการเลี้ยง

เชื้อ P.falciparum ระยะที่เจริญในเม็ดเลือดแดงไดอยาง

ตอเน��องในหองปฏบิตักิาร ทาํใหมกีารคนพบแอนตเิจนของ

เชื้อมาลาเรียระยะตาง ๆ อยางมากในภายหลังจนปจจุบัน

โดยลําดับ

หลักการพัฒนาวัคซีน

 แมวาในวงจรชวีติของเชือ้มาลาเรยี ประกอบดวย

ระยะตางๆ ที่มีคุณลักษณะทางชีววิทยาตลอดจนการเจริญ

ในเซลลของโฮสตที่แตกตางกัน ทําใหการตอบสนองของ

ระบบภูมิคุมกันที่มีผลในการทําลายเชื้อมีความซับซอน

และแตกตางกันดวย สวนหนึ�งเน��องจากแอนติเจนที่เปน

องคประกอบและชนดิของเซลลที่โฮสตเขาไปเจรญิ ในการ

จัดกลุมของวัคซีนปองกันโรคมาลาเรียจึงมักคํานึงถึงชวง

เวลาทีเ่ชือ้เจรญิในโฮสตเปนหลกั โดยแบงเปน 3 กลุมใหญ 

ไดแก 1) pre-erythrocytic stage vaccines เปนวัคซีนที่

มีเปาหมายในการทําลายระยะ sporozoite และระยะที่เชื้อ

เจริญในเซลลตับ วัคซีนที่ใหผลสัมฤทธิ์ดังกลาวจะทําให

ผูไดรับวัคซีนไมมีอาการของโรค โดยเชื้อจะถูกทําลายไป

กอนทีจ่ะมกีารเจรญิอยางสมบรูณในเซลลตบั จงึไมมโีอกาส

เกิดการติดเชื้อในเม็ดเลือดแดงตามมา 2) asexual blood-

stage vaccines มีเปาหมายในการทําลายเชื้อมาลาเรีย

ที่เจริญในเม็ดเลือดแดงโดยไมอาศัยเพศ ผลสัมฤทธิ์ของ

วคัซนีในกลุมน�ค้อืการทาํลายเชือ้ในเมด็เลอืดแดงกอนทีจ่ะ

มกีารเพิ�มจาํนวนจนกออาการของโรค อยางไรกต็ามผูที่ได

รบัวคัซนีดงักลาวเมือ่ไดรบัเชือ้จากยงุพาหะ จะพบวาระยะ 

sporozoite และระยะที่เจริญในเซลลตับจะมีพัฒนาการได

ตามปกติ 3) transmission-blocking vaccines เปนวัคซีน

ที่มุงในการทําลาย gamete, zygote และ ookinete ดัง

นั้นจึงเปนการยับยั้งขั้นตอนการสราง sporozoite ซึ�งเปน

ระยะติดตอ ดังนั้นวงจรการแพรกระจายของเชื้อมาลาเรีย

จึงยุติลง ทั้ งน�้ผู ไดรับวัคซีนในกลุมน�้จะยังเปนโรค

มาลาเรียตามปกติ แตผลประโยชนที่ไดจะเกิดขึ้นในระดับ

ชุมชน (รูปที่ 2)61

 เน��องจากการติดเชื้อมาลาเรียในธรรมชาติไม

สามารถกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันตอการติดเชื้อมาลาเรียใน

ภายหลงัไดอยางสมบรูณ ดงันัน้แมวาเปาหมายของวคัซนี

ในอุดมคติคือการสรางภูมิคุมกันที่สมบูรณหรือ sterile 

immunity แตในทางปฏิบัติผลสัมฤทธิ์ของวัคซีนปองกัน

โรคมาลาเรียยังไมสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวใน

ปจจุบัน อยางไรก็ตามในชวงศตวรรษที่ผานมาวัคซีน

ปองกันโรคมาลาเรียไดรับการพัฒนาอยางมากพรอม

กับองคความรูในดานตางๆ มากขึ้น สําหรับโปรตีนที่

เปนเปาหมายในการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันและมี

ศักยภาพในการนําไปพัฒนาเปนองคประกอบของวัคซีนที่
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สําคัญมีดังน�้

 1. โปรตนีทีม่ศีกัยภาพเปนองคประกอบของวคัซนี

จากระยะกอนเขาเม็ดเลือดแดง (pre-erythrocytic stage 

vaccine candidates)

 จากการศึกษาการเคลื่อนที่และการแพรกระจาย

ของเชื้อมาลาเรีย P.berghei และ Plasmodium yoelii ใน

หนูทดลองพบวา เมื่อ sporozoite จากตอมน้ําลายยุงเขา

สูผิวหนังขณะยุงดูดเลือดนั้น sporozoite สวนหนึ�งซึ�งอาจ

มากถึงรอยละ 50 จะยังคงอยูบริเวณผิวหนังในตําแหน�งที่

ถกูยงุกดัเปนเวลา 2-3 ชั�วโมง หรอือาจนานไดถงึ 6 ชั�วโมง 

หลงัจากนัน้ประมาณ 1 วนัจะพบวาประมาณรอยละ 10 ของ 

sporozoite ทีอ่ยูบรเิวณดงักลาวจะพฒันาตอไปเปนระยะที่

เจริญนอกเม็ดเลือดแดงหรือ exo-erythrocytic stages ดัง

เชนทีพ่บในเซลลตบั โดยพบทีเ่ซลลในสวนของ epidermis, 

dermis และบรเิวณ hair follicle ซึ�ง merozoite ทีพ่ฒันาขึน้

เหลาน�้จะแตกออกจากเซลลในลักษณะของ merosomes 

ที่มีเยื่อหุมเชนเดียวกับที่แตกออกจากเซลลตับ โดย 

merozoite เหลาน�้สามารถลุกลามเขาสูเม็ดเลือดแดง

ไดตอไป ในขณะที่ประมาณรอยละ 30 ของ sporozoite ที่

เขาสูรางกายจากยุงกัดนั้นจะเดินทางไปตามทอน้ําเหลือง 

เพื่อไปยังตอมน้ําเหลืองที่อยูใกลเคียง ทั้งน�้ sporozoite 

สวนใหญจะถูกทําลายในตอมน้ําเหลืองภายใน dendritic 

cells สวนที่เหลือจะพัฒนาตอไปเปน exo-erythrocytic 

stages ในเซลลดงักลาว สาํหรบั sporozoite สวนใหญทีม่า

จากยงุนัน้จะเดนิทางตอไปสูกระแสเลอืดเพือ่เขาสูเซลลตบั

ตอไป62-64 องคความรูดังกลาวนับวามีความสําคัญตอการ

พฒันาวคัซนีปองกนัโรคมาลาเรยี รวมทัง้พยาธกิาํเนดิของ

โรคมาลาเรีย ซึ�งจําเปนตองศึกษาตอไป

 ระยะ sporozoite ของเชือ้มาลาเรยีมรีปูรางคลาย

หนอนขนาดเล็กมีความยาวประมาณ 10 ถึง 15 ไมครอน

และกวาง 1 ไมครอน ที่ปลายดานหนึ�งมี apical organelle 

เพื่อใชในการลุกลามเขาสู เซลลตับ บนผิวของระยะ 

sporozoite ประกอบดวยโปรตีนที่สําคัญซึ�งเกี่ยวของกับ

การเกาะตดิกบัเซลลตบัรวมทัง้การเคลือ่นทีแ่ละลกุลามเขา

รูปที่ 2 ชนิดของวัคซีนตามเปาหมายในการยับยั้งหรือทําลายเชื้อมาลาเรียตามระยะในวงชีวิต โดยระบบภูมิคุมกันตาง ๆ ของโฮสต 

(รูปโดยสมชาย จงวุฒิเวศย และ อุรัสยา พัฒนวงศ)
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สูเซลล ที่สําคัญ ไดแก circumsporozoite protein หรือ 

CSP, thrombospondin-related adhesive protein (TRAP) 

และ sporozoite-threonine-asparagine-rich protein 

(STARP) ซึ�งมศีกัยภาพในการเปนองคประกอบของวคัซนี

 1.1  circumsporozoite protein  เปนโปรตีนที่

พบมากทีส่ดุบนผวิของระยะ sporozoite มนี้าํหนกัโมเลกลุ

ตางกันตั้งแต 40 ถึง 79 กิโลดาลตัน มีโครงสรางโดยทั�วไป

คลายกัน กลาวคือดาน N-terminus และ C-terminus 

ของโปรตีนประกอบดวยบริเวณที่มีลําดับกรดอะมิโนคลาย

กันระหวาง CSP ของเชื้อมาลาเรียตาง species กันเรียก

วา region I และ region II ตามลําดับ (รูปที่ 3)65 สําหรับ

บริเวณสวนกลางของโปรตีนประกอบดวยลําดับกรด

อะมิโนเรียงตัวซ้ํากันเปนชุด (repeats) ซึ�งใน CSP ของ 

P.falciparum ประกอบดวยกรดอะมิโน 4 ตัวเรียงตัว

ซ้ํากันเปนชุด (tetrapeptide repeats) โดยสวนใหญ

ประกอบดวยลําดับกรดอะมิโน asparagine alanine 

asparagine และ proline (NANP) และสวนนอยประกอบ

ดวยกรดอะมิโน asparagine valine aspartic acid และ 

proline (NVDP) โดยจํานวนชุดของลําดับกรดอะมิโน 

NANP และ NVDP มีความแตกตางกันตามสายพันธุของ

เชื้อ เชน จากการศึกษาตัวอยางเชื้อ P.falciparum จาก

ผูปวยในประเทศไทยพบจํานวน tetrapeptide repeats 

ตั้งแต 40 ถึง 51 หน�วยแตกตางตามสายพันธุของเชื้อ66 

อยางไรก็ตามในการวิเคราะหลําดับเบสของยีน CSP 

ยังไมพบวา P.falciparum มีองคประกอบของลําดับ

กรดอะมิโนที่ซ้ํากันดังกลาวแตกตางจากที่กลาวขางตน 

ยกเวนจํานวนชุดของ repeats ซึ�งบริเวณ repeats ใน 

CSP ของ P.falciparum ประกอบดวย B cell epitope โดย

แอนตบิอดตีอบรเิวณดงักลาวสามารถยบัยัง้การลกุลามของ 

sporozoite เขาสูเซลลตับในการทดลองได67 และยับยั้ง

ความสามารถในการเปนระยะติดตอของ sporozoite68 

นอกจากน�้แอนติบอดีชนิดโคลนเดียว (monoclonal 

antibody) ตอ repeats ของ CSP ของ P.berghei เมื่อฉ�ด

เขาหนูทดลองพบวาสามารถปองกันติดเชื้อมาลาเรียชนิด

เดียวกัน69 แอนติบอดีน�้อาจทําหนาที่ปดกั้นตัวจับ (ligand) 

และตัวรับ (recepter) ระหวาง sporozoite กับเซลลตับ70 

หรือทําให sporozoite ไมสามารถเคลื่อนที่ได71

 บริเวณ C-terminus ของ CSP ประกอบดวย 

รูปที่ 3 โครงสรางของ circumsporozoite protein และ วัคซีน RTS,S (ดัดแปลงจากรูปที่ 2 เอกสารอางอิงหมายเลข 61)
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T helper epitope อยางนอย 2 ตําแหน�ง เรียกวา Th2R 

และ Th3R รวมทั้งพบ cytotoxic T cell epitope ในบริเวณ

ใกลเคียงและเหลื่อมกับ Th3R epitope  (รูปที่ 3)72-76 ซึ�ง 

T cell epitope เหลาน�้มีรูปแบบการแทนที่ของเบสใน 

codon ของ epitope แตกตางกนัตามสายพนัธุของเชือ้ ดงั

นัน้จงึเปนบรเิวณทีม่คีวามหลากหลายในลาํดบัเบสสงู และ

เปนที่น�าสังเกตวาการแทนที่ของเบสใน Th2R และ Th3R 

จะทําใหกรดอะมิโนใน codon นั้นเปลี่ยนชนิดเสมอ66,77,78 

ซึ�งการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนน�้ ทําใหการตอบสนอง

ของ T cell ตอ epitope ดงักลาวลดลงหรอืไมตอบสนองเลย 

การเปลีย่นแปลงดงักลาวสามารถอธบิายการหลบหลกีของ

เชือ้มาลาเรยีตอระบบภมูคิุมกนัของโฮสตดวยกระบวนการ

ตางๆ เชน การเกิด altered peptide ligand antagonism78  

จากการวิเคราะหอัตราการแทนที่ของเบสใน codon ของ 

epitope เหลาน�้พบวาความหลากหลายดังกลาวเน��องมา

จากกระบวนการคดัเลอืกตามธรรมชาต ิ(natural selection) 

ตอบริเวณ epitope เหลาน�้66 อยางไรก็ตามอาจมีปจจัยอื่น

ทีท่าํใหเกดิการเปลีย่นแปลงดงักลาวนอกเหน�อจากผลของ

อิทธิพลจากภูมิคุมกันของโฮสต79

          แมวาแอนติบอดีตอ tetrapeptide repeats ใน 

CSP ของ P.falciparum สามารถยับยั้งการลุกลามของ 

sporozoite เขาเซลลตับและมีความสัมพันธกับการเกิด

ภาวะภูมิคุมกันตอเชื้อมาลาเรียจากการทดลองในอาสา

สมัคร แตในธรรมชาติกลับพบวาผูที่อยูในเขตปรากฏโรค

มาลาเรียสวนใหญมีแอนติบอดีตอ repeats และยังคงติด

เชื้อมาลาเรียไดเชนเดียวกับผูที่ไมมีแอนติบอดี แสดงวา

แอนตบิอดดีงักลาวไมเพยีงพอตอการปองกนัโรคมาลาเรยี

ไดในธรรมชาติ80,81 โดยทั�วไปแอนติเจนที่ประกอบดวย 

repeats มกัมคีวามสามารถในการกระตุน B cell โดยไมตอง

พึ�ง T cell (T-independent B cell stimulation)82 ในทางตรง

ขาม T helper epitopes ใน CSP อาจมีความสําคัญในการ

รวมมือกับ B cell (T-B cooperation) เพื่อใหเกิดการสราง

แอนตบิอดทีีม่ ีavidity และ affinity ทีด่ ีในขณะที ่cytotoxic 

T cell epitope อาจมคีวามสาํคญัในการกระตุน cytotoxic T 

lymphocyte ใหทาํลายเซลลตบัทีม่เีชือ้มาลาเรยีอยูภายใน 

แมวา CSP ปรากฏทีผ่วิของ sporozoite เปนสวนใหญ แต

ในระยะที่เชื้อมาลาเรียอยูภายในเซลลตับในระยะแรก ๆ

ทีเ่ชือ้เจรญิเตบิโตนัน้สามารถตรวจพบ CSP ไดเชนกนั83,84 

ดังนั้นการพัฒนาวัคซีนสําหรับ pre-erythrocytic stages 

จึงมุงหวังที่จะทําลายทั้งระยะ sporozoite และระยะที่เชื้อ

มาลาเรียเริ�มเจริญอยูในเซลลตับ 

 1.2  thrombospondin-related adhesive protein 

เปนโปรตีนอีกชนิดหนึ�งที่ปรากฏบนผิวของ sporozoite 

ซึ�งมีน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 90 กิโลดาลตัน85,86 จากการ

เปรยีบเทยีบโครงสรางของ TRAP ในเชือ้มาลาเรยีตางชนดิ

กันพบวามีโครงสรางโดยรวมคลายกัน กลาวคือสามารถ

แบงไดเปน 6 บริเวณ (domain) ไดแก 1) signal peptide 

อยูปลายสุดดาน N-terminus 2) บริเวณที่มีลําดับกรดอะ

มิโนคลายกับของ von Willebrand factor type A-domain 

3) บริเวณที่มีตัวจับกับ sulfated glycosaminoglycan 

และมีลําดับกรดอะมิโนคลายกับ region II ของ CSP 4) 

บริเวณที่มีกรดอะมิโน proline และ asparagine อยูซ้ํากัน

หลายชุด 5) สวนที่ฝงอยูในเยื่อหุมเซลลของมาลาเรียหรือ 

transmembrane domain และ 6) ในสวนปลายดาน 

C-terminus เปนสวนของ cytoplasmic tail จากการศกึษา

ลําดับเบสของยีน TRAP ของ P.falciparum และ P.vivax 

จากตัวอยางในประเทศไทยเปรียบเทียบกับตัวอยางจาก

ประเทศบราซิล พบความหลากหลายในรูปแบบของการ

แทนทีข่องลาํดบัเบสในยนีทัง้ 2 หลายตาํแหน�งและมคีวาม

แตกตางกันตามภูมิภาคที่เชื้อมาลาเรียปรากฏอยู87-89 การ

แทนที่ของเบสสวนใหญเกิดขึ้นใน domain ที่ 2, 3 และ 

4 ทั้งน�้การแทนที่ของเบสดังกลาวมักทําใหกรดอะมิโน

เปลี่ยนชนิดไป อันอาจเปนผลจากกระบวนการคัดเลือก

ตามธรรมชาติ

 ในการศึกษาโดยวิธี immunofluorescence หรือ 

immuno-electron micrograph พบวาทัง้ CSP และ TRAP 

ถูกเก็บไวใน microneme90,91 แตการกระจายของ TRAP 

บนผิว sporozoite มีลักษณะเปนหยอม (patch) ในขณะ

ที่ CSP มีการกระจายตัวสม่ําเสมอบนผิว sporozoite92,93 

จากการทดลองใช TRAP และ CSP ของ P.yoelli  ซึ�ง

เปนเชือ้มาลาเรยีของหนเูพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของวคัซนี

พบวาเมือ่ใชโปรตนีทัง้ 2 ชนดิรวมกนัสามารถกระตุนใหหนู
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เกิดภูมิคุมกันตอการติดเชื้อมาลาเรียดังกลาวไดอยาง

สมบูรณ แตถาใชโปรตีนเพียงชนิดใดชนิดหนึ�งพบวา

ความสามารถในการกระตุนภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ

มาลาเรียดังกลาวเกิดขึ้นไดไมสมบูรณ แสดงวาภูมิคุมกัน

ที่ใหประสิทธิภาพสมบูรณสําหรับวัคซีน pre-erythrocytic 

stages เปนผลจากการกระตุนดวยโปรตีนของระยะ 

sporozoite มากกวา 1 ชนิด สําหรับบทบาทของ CSP 

และ TRAP นั้นมีหลักฐานสนับสนุนวาโปรตีนทั้ง 2 ชนิด

ทําหนาที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของ sporozoite และ

ทําหนาที่เปนตัวจับโดยใชบริเวณที่เรียกวา region II plus 

กับตัวรับที่ปรากฏบนตอมน้ําลายยุงตลอดจนตัวรับที่เปน 

heparan sulfate proteoglycan ที่อยูบริเวณ basolateral 

domain ของเซลลตับ

 1.3  sporozoite threonine-asparagine-rich pro-

tein (STARP) เปนโปรตีนขนาด 78 กิโลดาลตันพบบนผิว 

sporozoite ประกอบดวยกรดอะมิโน  threonine และ as-

paragine ในปริมาณที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนอื่น ๆ

ของมาลาเรยี จากการศกึษาพบวา STARP สามารถกระตุน

ใหผูติดเชื้อสรางแอนติบอดีที่มีผลยับยั้งการลุกลามของ 

sporozoite เขาสูเซลลตับ ยีน STARP มี intron ทางดาน 

5’ ทําใหยีนน�้ประกอบดวย 2 exons โดย exon ที่ 1 ทาง

ดาน 5’ มีขนาดสั้นประกอบดวย 24 codons ในสวนของ 

exon 2 เปนบริเวณที่สรางกรดอะมิโนที่เรียงซ้ํากันเปนชุด 

2 กลุม โดยกลุมแรกประกอบดวยกรดอะมิโน 45 ตัวเรียง

ซ้ํากัน 2 ชุดหรืออาจมีเพียงชุดเดียว ถัดมาเปนบริเวณที่มี

กรดอะมิโน 10 ตัว เรียงซ้ํากัน 25-28 ชุด โดยแตละชุดมี

องคประกอบของกรดอะมโินแตกตางกนัหลายรปูแบบอยาง

เปนระบบ อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหตัวอยางเชื้อจาก

ผูปวยในประเทศไทย และภมูภิาคอืน่ของโลกพบการแทนที่

ของกรดอะมิโนในสวนที่ไมใช repeats เพียง 5 ตําแหน�ง86 

นอกจากน�้จากการวิเคราะหแอนติบอดีชนิด IgG ตอ 

PfSTARP พบวาผูติดเชื้อ P.falciparum ในประเทศไทย

ใหผลบวกรอยละ 42.6 และพบวาแอนติบอดีดังกลาวมัก

จะอยูไดไมนานกวา 6 เดอืนภายหลงัจากหายจากโรคแลว94 

แมวาบทบาทของ STARP ในการลุกลามของ sporozoite 

เขาสูเซลลตับยังไมไดรับการพิสูจนชัดเจน แตจากการใช

เปปไทดสังเคราะหโดยใชลําดับกรดอะมิโนของ STARP 

เพือ่ทดสอบการจบักบัตวัรบับนผวิเซลลตบั Hep G2 พบวา

เปปไทดจากสวน N-terminus ถงึ C-terminus และบรเิวณ 

repeats ที่มีกรดอะมิโน 10 ตัวเปนองคประกอบสามารถ

จับกับตัวรับบนเซลลดังกลาวได รวมทั้งยังพบวาวัคซีนที่

มี STARP และโปรตีนอื่นจากระยะที่เชื้อเจริญในเซลลตับ

เปนองคประกอบของวัคซีนสามารถกระตุนใหลิง Aotus 

(owl monkey) ที่มีการตอบสนองโดยการสรางแอนติบอดี

และ T cell ตอแอนติเจนในวัคซีนได แมวาโปรตีนชนิดน�้

จะมี repeats เปนองคประกอบสวนใหญ แตความหลาก

หลายในรูปแบบของโปรตีนมีอยางจํากัด ดังนั้นจึงนับวามี

ศกัยภาพทีด่ีในการเปนองคประกอบของวคัซนี ซึ�งปจจบุนั

ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับโปรตีนน�้ไมมาก

 นอกจาก CSP, TRAP และ STARP ที่จัด

วาเปนโปรตีนที่สําคัญตอการพัฒนาวัคซีนตอระยะ 

pre-erythrocytic stages แลวยังมีโปรตีนอื่น ๆ ที่พบใน

ระยะดังกลาวและน�าจะมีบทบาทในการเปนองคประกอบ

ของวัคซีน เชน sporozoite and liver stage antigen 

(SALSA)95 และ liver-stage-specific antigens 1, 2 และ 

3 (LSA-1, 2, 3) เปนตน ทั้งน�้เมื่อ sporozoite ลุกลามเขา

สูเซลลตับและเริ�มมีการเจริญเติบโตเกิดขึ้นนั้น CSP ยังมี

ปฏิสัมพันธกับ proteasome complex ในไซโตพลาสซึม

ของเซลล hepatocyte ทําใหลดกระบวนการยอยโปรตีน

ของเชื้อมาลาเรียใหมีขนาดเล็กลง (processing) ทําให

โอกาสที่โปรตีนของเชื้อมาลาเรียจะถูกนําขนสงไปยังผิว

ของเซลล hepatocyte พรอมกบั major histocompatibility 

complex (MHC) class I จึงลดลงไปดวย สงผลใหโอกาส

ที่เชื้อมาลาเรียระยะดังกลาวจะถูกทําลายโดย CD8+ 

cytotoxic T lymphocyte จึงลดลงเชนกัน เน��องจาก

ในการทดลองพบวา CSP ที่ถูกขนสงมายังผิวเซลล 

hepatocyte รวมกับ MHC class I นั้นเมื่อ CD8+ 

cytotoxic T lymphocyte มาสัมผัสกับเซลลดังกลาวจะมี

การหลั�ง interleukin-1, interleukin-6 และ nitric oxide 

เพือ่ทาํลายเซลล hepatocyte ทีม่เีชือ้มาลาเรยีอยูภายใน43 

ดังนั้นถาการกระตุนระบบภูมิคุมกันดังกลาวสามารถทําได

ดวยวัคซีนที่มีองคประกอบของโปรตีนจากระยะที่เชื้อ
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มาลาเรียเจริญในเซลตับประสบผลสําเร็จยอมทําใหการ

ทําลายเชื้อในเซลลตับเกิดขึ้นได

 2. โปรตีนที่มีศักยภาพเปนองคประกอบของ

วัคซีนจากระยะที่เจริญในเม็ดเลือดแดงโดยไมอาศัยเพศ 

(asexual erythrocytic stage vaccine candidates)

 โปรตีนท่ีสําคัญท่ีมีศักยภาพในการเปนองคประกอบ

ของวคัซนีเพือ่ทาํลายหรอืยบัยัง้การเจรญิของเชือ้มาลาเรยี

ระยะที่มีการเจริญแบบไมอาศัยเพศในเม็ดเลือดแดงมี

ดังน�้

 2.1 merozoite surface protein 1 (MSP1) เปน

โปรตีนที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการลุกลามของ merozoite 

เขาสูเม็ดเลือดแดงและเปนโปรตีนที่พบมากที่สุดบนผิว

ของ merozoite มีน้ําหนักโมเลกุลแตกตางไปตามสาย

พันธุของเชื้อตั้งแตประมาณ 185 ถึง 200 kDa97 และยัง

มีความหลากหลายในรูปแบบของแอนติเจนสูง (antigenic 

polymorphism) ในประชากรเชื้อมาลาเรียในธรรมชาติ98 

ความหลากหลายของ MSP1 ของ P. falciparum 

(PfMSP1) เกิดจากยีนที่มีลักษณะพื้นฐานเพียง 2 รูปแบบ 

(allelic dimorphism) จากการวิเคราะหลําดับเบสของยีน

ทําใหทราบโครงสรางพื้นฐานของยีนดังกลาววาประกอบ

ดวยบริเวณที่มีความหลากหลายของเบสระหวางสาย

พันธุของเชื้อสูง (variable block) บริเวณที่มีความหลาก

หลายปานกลาง (semi-conserved block) และบริเวณที่มี

ความคลายคลึงของลําดับเบสสูง (conserved block) โดย 

variable block และ semi-conserved block มีลําดับเบส

พื้นฐานเพียง 2 รูปแบบซึ�งสามารถจําแนกเปน 17 บริเวณ 

(block)99 ยกเวน block 2 ประกอบดวย tripeptide repeats 

ที่มีลําดับเบสพื้นฐาน 3 รูปแบบในตัวอยาง P.falciparum 

ที่ไดจากผูปวย100 การเกิดความหลากหลายในรูปแบบของ

แอนตเิจนของ MSP1 น�เ้น��องจากการแลกเปลีย่นพนัธกุรรม

ระหวางอลัลลี (allele) ทีต่างกนั (intragenic recombination) 

ในขณะที่เชื้อมาลาเรียมีการสืบพันธุแบบใชเพศในยุง

กนปลอง101 ทั้งน�้กลไกดังกลาวสามารถตรวจสอบไดจาก

การวเิคราะหประชากรของ P.falciparum ในธรรมชาตโิดย

อาศยัการวเิคราะหตามหลกัการทางพนัธกุรรมประชากร102 

อยางไรก็ตามอัตราการเกิด recombination อาจแตกตาง

กนัไปตามภมูภิาคของโลกขึน้กบัความชกุของโรคมาลาเรยี

และลักษณะทางภูมิศาสตรของเขตปรากฏโรค103

 โปรตีน MSP1 ของ P.falciparum ถูกสรางขึ้น

ตั้งแตระยะ schizont ในรูปของ precursor protein หรือ

โปรตีนเริ�มตนที่ตองไดรับการปรับแตง หลังจากนั้นเมื่อ

เชื้อเจริญมากขึ้นจะมีการยอยโปรตีนดังกลาวใหมีขนาด

เล็กลงโดยกระบวนการ 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก 

(primary processing) จะใหโปรตีนมีขนาด 83 กิโลดาล

ตัน 30 กิโลดาลตัน 38 กิโลดาลตัน และ 42 กิโลดาลตัน 

ตามลาํดบั สาํหรบัขัน้ตอนทีส่อง (secondary processing)  

ชิ้นสวนขนาด 42 กิโลดาลตันจะถูกยอยเปน 2 สวน 

คือมีขนาด 33 กิโลดาลตัน ซึ�งจะถูกปลอยไปตาม

กระแสโลหติ และขนาด 19 กโิลดาลตนั จะถกูนาํเขาสูเซลล

เม็ดเลือดแดงใหมตอไป97,104 พรอมกับ merozoite จน

เจริญเปนระยะวงแหวน (ring stage) ชิ้นสวนของโปรตีน

ซึ�งมีขนาด 19 กิโลดาลตันน�้เรียกวา PfMsp-119 ประกอบ

ดวย epidermal growth factor (EGF)-like domain 

จํานวน 2 แหง จากขอมูลในหองปฏิบัติการและการศึกษา

ในเชิงระบาดวิทยา พบวา PfMSP119 เปนเปาหมายที่

เหมาะสมในการเปนองคประกอบหนึ�งของวัคซีนปองกัน

มาลาเรียสําหรับ P.falciparum105-107 เน��องจากแอนติบอดี

ตอโปรตีนน�้สามารถยับยั้งการลุกลามของ merozoite เขา

สูเม็ดเลือดแดง ตลอดจนสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ

ในหลอดทดลอง104,108 รวมทั้งการทดลองใช PfMSP1 เปน

องคประกอบของวัคซีนพบวาสามารถกระตุนใหลิง Aotus 

สรางภูมิคุมกันที่สามารถปองกันการติดเชื้อมาลาเรียได

โดยมีประสิทธิภาพการปองกันโรคไดอยางสมบูรณ กลาว

คือไมพบการติดเชื้อเลยหรืออาจเกิดการปองกันโรคขึ้นได

บางสวน (partial protection) กลาวคอืลงิดงักลาวมปีรมิาณ

เชื้อในเลือดในระดับต่ํามากและอาจหายไดเองในภายหลัง

หรือมีระยะฟกตัวนานขึ้น109-111 นอกจากน�้การศึกษาทาง

ระบาดวทิยาพบวาประชากรทีต่ดิเชือ้มาลาเรยีในธรรมชาติ

มีระดับแอนติบอดีตอ PfMSP1 โดยเฉพาะอยางยิ�งตอ 

block 2 และตอสวน C-terminus ของโปรตีน มีความ

สัมพันธผกผันกับปริมาณเชื้อที่ตรวจพบในกระแสโลหิต

อยางมีนัยสําคัญ105,112 
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 สําหรับโปรตีน MSP1 ของ P.vivax (PvMSP1) 

เชื่อวามีบทบาทเปนองคประกอบของวัคซีนไดเชนเดียว

กับ PfMSP1 โดยพบวาลิงที่ไดรับการฉ�ดวัคซีนที่มีองค

ประกอบของ PvMSP1 สามารถสรางภูมิคุมกันตอการ

ติดเชื้อมาลาเรียดังกลาวได113,114 ผูที่ติดเชื้อ P.vivax 

ในธรรมชาติมีการสรางแอนติบอดีตอ PvMSP1 โดย

เฉพาะอยางยิ�งบริเวณที่มีความหลากหลายในรูปแบบของ

แอนติเจนสูง115-117 นอกจากน�้ยังพบวาผูที่มีแอนติบอดีตอ

สวน C-terminus ของ PvMSP1 บริเวณที่มีขนาด 42 กิโล

ดาลตัน (PvMSP142) หรือ 19 กิโลดาลตัน (PvMSP119) 

มักมีปริมาณการติดเชื้อในกระแสโลหิตต่ํากวาผูที่ไมมี

แอนติบอดีดังกลาว118 แมวาบทบาทของ PvMsp-1 เกี่ยว

กับการลุกลามของ merozoite เขาสูเม็ดเลือดแดงยังไม

ทราบชัดเจนแตจากการศึกษาโดยใชเปปไทดสังเคราะห

พบวา PvMSP1 ประกอบดวย red cell และ reticulocyte 

binding motifs หลายแหง119,120

 เน��องจาก PvMSP1 มคีวามหลากหลายในรปูแบบ

ของแอนติเจนสูงเชนเดียวกับ PfMSP1 แมวาการศึกษา

จะมีอยูอยางจํากัดมากกวา ในการวิเคราะหลําเบสของยีน 

PvMSP1 พบวามีความแตกตางจากยีน PfMSP1 ชัดเจน

กลาวคือ ความหลากหลายในลําดับเบสมีพื้นฐานมาจาก 

รปูแบบของยนีหรอือลัลลี (allele) มากกวา 2 แบบในหลาย

บริเวณทําใหโครงสรางของยีน PvMSP1 มีลักษณะที่ไม

เปนระเบียบแบบแผนชัดเจน (mosaic organization) จาก

การวิเคราะหลําดับเบสของยีน PvMSP1 โดยใช ตัวอยาง

จากหลายภมูภิาคของโลกพบวาสามารถแบงยนี PvMSP1 

เปน 13 block121 ซึ�งประกอบดวย conserved block 7 

แหง และ variable block 6 แหง โดยบริเวณ conserved 

block พบการแทนที่ของเบสใน codon ที่ทําใหกรด

อะมิโนเปลี่ยนมากกวาการแทนที่ที่ทําใหกรดอะมิโนคง

เดิมเล็กนอยประมาณรอยละ 5 ทั้งน�้การแทนที่ดังกลาว

สวนใหญเกิดจากการแทนที่ของเบสเพียง 2 ชนิดในแตละ

ตําแหน�ง (dimorphic substitution) กลไกการเกิดความ

หลากหลายของ PvMSP1 สามารถอธิบายไดจากการเกิด 

intragenic recombination

          2.2 merozoite surface protein 2 (MSP2) เปน

โปรตีนที่มีสวนที่ฝงอยูในเยื่อหุมเซลลของ merozoite โดย

อาศัย glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor122-124 

ของ P.falciparum แตไมพบในเชื้อมาลาเรียชนิดอื่น

ที่กอโรคในคน มีน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 35 ถึง 56 

กิโลดาลตัน โปรตีนชนิดน�้แมจะมีขนาดเล็กแตมีความ

หลากหลายสูงในรูปแบบของยีน ในลําดับกรดอะมิโนและ

ในคุณสมบัติดานการเปนแอนติเจน โครงสรางของ MSP2 

ประกอบดวยบริเวณ N-terminus และ C-terminus ที่มี

ความคงทีข่องลาํดบักรดอะมโินสงู แตในสวนกลางประกอบ

ดวย 2 สวนยอย ไดแก สวนยอยทีม่ลีาํดบักรดอะมโินซ้าํกนั

ในลักษณะของ repeats และสวนยอยของ non-repeats 

ซึ�งมีความแตกตางตามสายพันธุของเชื้อ อยางไรก็ตาม

ความหลากหลายของ MSP2 สามารถจําแนกไดเปน 

2 กลุมใหญ ไดแก กลุมอัลลีล FC27 และกลุมอัลลีล 3D7 

โดยกลุมอัลลีล FC27 นั้นบริเวณ repeats ประกอบดวย

ลําดับกรดอะมิโนซ้ํากันเปนชุด 2 แบบ คือ แบบที่มีกรด

อะมิโน 32 ตัวใน repeats เรียงตอกัน 3 ชุด และตามดวย

แบบที่มีกรดอะมิโน 12 ตัวใน repeats ซ้ํากัน 1 ถึง 5 ชุด 

สําหรับกลุมอัลลีล 3D7 เปนชนิดที่มีกรดอะมิโนผันแปรสูง

ทั้งจํานวนและชนิดของกรดอะมิโนใน repeats โดยกรด

อะมโินทีพ่บสวนใหญ คอื alanine, glycine และ serine122-124 

นอกจากน�ย้งัพบอลัลลีทีม่ลีกัษณะเปนลกูผสมระหวางกลุม

อัลลีล FC27 และกลุมอัลลีล 3D7 แตอัลลีลชนิดน�้พบได

นอยมากในธรรมชาติ125,126 แอนติบอดีตอ MSP2 สามารถ

ยับยั้งการลุกลามของ merozoite เขาสูเม็ดเลือดแดง127 

และยับยั้งการกระจายตัวของ merozoite จากกระบวนการ

เกิด cross-link บนผิว merozoite128 นอกจากน�้เปปไทด

สังเคราะหที่มีลําดับกรดอะมิโนจากบางสวนของ MSP2 

สามารถเกาะติดบนผิวเม็ดเลือดแดงและยับยั้งการลุกลาม

ของ merozoite เขาสูเม็ดเลือดแดงได129 จากการศึกษา

ระบาดวิทยาในชุมชน Irian Jaya ในประเทศอินโดน�เซีย 

พบวาแอนติบอดีในผูที่ติดเชื้อ P.falciparum สวนใหญทํา

ปฏกิริยิากบัสวน repeats ของ Msp-2 ในขณะทีแ่อนตบิอดี

ตอบริเวณ N-terminus และ C-terminus มักเกิดขึ้นภาย

หลงัทีผู่ปวยไดรบัเชือ้บอยครัง้และมคีวามแปรผนัตามอายุ

ของผูที่ไดรับเชื้อ130-132 
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 2.3 merozoite surface protein 3 (MSP3)  

โปรตีน MSP3 ของ P.falciparum (PfMSP3) มีน้ํา

หนักโมเลกุลประมาณ 43 กิโลดาลตัน ประกอบดวย re-

peats ที่มีกรดอะมิโน 7 ตัวเรียงซ้ํากันเปนชุด โดยมีกรด

อะมิโน alanine ในตําแหน�งที่ 1 และที่ 5 ของ repeats 

ดังนั้น Msp-3 จึงน�าจะมีโครงสรางเปนขดในลักษณะของ 

coiled-coil alpha-helices133,134 สําหรับ MSP3 ของ 

P.vivax (PvMSP3) ประกอบดวยกลุมของโปรตนีทีม่คีวาม

คลายคลึงกัน 3 ชนิด เรียกวา PvMSP3-α, PvMSP3-β 
และ PvMSP3-γ135 โดยมนี้าํหนกัโมเลกลุทีม่คีวามแตกตาง

กันขนาดประมาณ 75 ถึง 105 กิโลดาลตัน มีโครงสราง

เปนขด (coil motif) สําหรับศักยภาพของโปรตีนชนิดน�้

ในการเปนองคประกอบของวัคซีนนั้นเน��องจากแอนติบอดี

ตอ PfMSP3 สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อมาลาเรียได

โดยกระบวนการ antibody-dependent cellular inhibition 

(ADCI)136 กลาวคือแอนติบอดีไมไดทําหนาที่ยับยั้งการ

เจรญิของเชือ้มาลาเรยีโดยตรง แตแอนตบิอดทีีเ่กดิขึน้เปน

แอนติบอดีจําพวก cytophilic เชน IgG1 และ IgG3 ทํา

หนาที่จับกับ monocyte และ MSP3 โดยอาศัยสวนของ 

Fc receptor เพื่อกระตุนการสราง cytokines ซึ�งสามารถ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อมาลาเรียตอไป136,137

 2.4 merozoite surface protein 4 (MSP4) และ 

merozoite surface protein 5 (MSP5) โปรตีนทั้ง 2 ชนิดที่

พบใน P.falciparum (PfMSP4 และ PfMSP5) เปนโปรตีน

ทีม่ขีนาดใกลเคยีงกนั คอืประมาณ 40 กโิลดาลตนั ปรากฏ

ทีผ่วิของ merozoite ทางดาน C-terminus ของโปรตนีเหลาน�้

ประกอบดวย epidermal growth factor (EGF)-like 

domain138 เชนเดียวกับที่พบใน MSP1 ทั้งน�้ PfMSP4 

และ PfMSP5 เปนโปรตีนที่มีความหลากหลายต่ํา139-141 

และจากการศึกษาขอมูลทางระบาดวิทยาพบวาผูที่มี

แอนติบอดีตอ PfMSP4 มีความสัมพันธกับการพบ

ปริมาณเชื้อในกระแสเลือดนอยกวาผูที่ไมมีแอนติบอดี

ดังกลาว142 ในการวิเคราะหความหลากหลายของยีน 

MSP4 และ MSP5 พบวา PvMSP4 มีความหลากหลาย

นอยกวา PfMSP4 ในขณะที ่PvMSP5 มคีวามหลากหลาย

มากกวา PfMSP5143,144 สาํหรบั MSP4 และ MSP5 ของเชือ้

มาลาเรียของหนูเปนยนีเดียวกันจึงเรียกวา MSP4/5 ซึ�งใน

การศึกษาประสิทธิภาพของโปรตีน MSP4/5 ของ P.yoelii 

เพื่อเปนวัคซีนในหนูทดลอง พบวาสามารถกระตุนใหหนู

เกิดภูมิคุมกันที่สามารถปองกันการติดเชื้อมาลาเรียชนิด

เดียวกันได142,145 ดังนั้น MSP4 และ MSP5 จึงมีศักยภาพ

ในการเปนองคประกอบของวัคซีนปองกันมาลาเรีย

 2.5 apical membrane antigen 1 (AMA1) เปน

โปรตีนที่สรางจาก microneme ซึ�งเปนองคประกอบหนึ�ง

ของ apical organelle มีขนาดประมาณ 83 กิโลดาลตัน

และปรากฏบนผิวของ merozoite โปรตีนชนิดน�้ถูกสราง

ขึ้นตั้งแตตอนปลายของระยะ trophozoite จนถึงระยะ 

schizont โดยในภายหลังจากการสรางโปรตีนดังกลาว

แลวไมนานจะเกิดกระบวนการยอยใหมีขนาดเล็กลงเหลือ 

66 กิโลดาลตัน และถูกขนสงไปยังผิวของ merozoite โดย

กระจายตวัสม่าํเสมอบนเยือ่หุม merozoite นอกจากจะพบ 

AMA-1 บนผิวของ merozoite โดยเฉพาะอยางยิ�งในขณะ

ที่ merozoite ลุกลามเขาเม็ดเลือดแดงแลวยังพบไดจนถึง

ระยะวงแหวนตอนตนๆ146,147 AMA-1 มีบทบาทสําคัญตอ

กระบวนการลุกลามของ merozoite เขาสูเม็ดเลือดแดง148 

สําหรับโครงสรางของ AMA-1 นั้นมีความคลายคลึงกัน

สูงระหวางเชื้อมาลาเรียตางชนิดกัน โดย AMA-1 ของ 

P.falciparum ประกอบดวย 1) สวน N-terminus ทีอ่ยูนอก

เซลล (extracellular domain) มีกรดอะมิโน 546 ตัว 2) 

บริเวณที่แทรกในเยื่อหุมเซลล (transmembrane domain) 

มีกรดอะมิโน 21 ตัว และ 3) บริเวณ C-terminus ที่อยูใน

สวนไซโตพลาสซึม (cytoplasmic domain) มีกรดอะมิโน 

55 ตัว ลักษณะสําคัญประการหนึ�งของ AMA-1 คือการมี

กรดอะมิโน cysteine 16 ตัวเปนองคประกอบ โดยพบใน

สวนของโปรตีนที่อยูนอกเซลลทําใหเกิดการสรางพันธะ 

disulfide ภายในโมเลกุลหลายตําแหน�ง ดังนั้น AMA-1 จึง

มีโครงสราง 3 มิติเปนลักษณะของ loop ตาง ๆ เกิดขึ้น149 

ไมมีกรดอะมิโนที่เรียงซ้ํากันเปนชุด แตจากการเปรียบ

เทยีบลาํดบัเบสของ AMA-1 จากตวัอยางเชือ้ P.falciparum 

ในธรรมชาติพบการแทนที่ของเบสหลายตําแหน�งในสวน

ของโปรตีนที่อยูนอกเซลลและบางตําแหน�งตรงกับบริเวณ

ที่เปน T helper epitopes การแทนที่สวนใหญทําใหกรด
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อะมิโนเปลี่ยนชนิดไป การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจเกิด

จากอิทธิพลของการคัดเลือกตามธรรมชาติเชนเดียวกับที่

พบใน T cell epitopes ที่อยูบริเวณ C-terminus ใน CSP 

ของ P.falciparum66,150 สําหรับ AMA-1 ของ P.vivax พบ

วาการแทนทีข่องนวิคลโีอไทดสวนใหญไมทาํใหกรดอะมโิน

เปลี่ยนชนิด และพบวาการเกิดความหลากหลายในยีนน�้

เน��องจาก intreagenic recombination เน��องจาก AMA-1 

ของ P.knowlesi ที่ผานการแยกใหบริสุทธิ์เพื่อเปนวัคซีน

ในลิงวอกหรือลิง rhesus พบวาใหผลการปองกันการติด

เชื้อมาลาเรียดังกลาวได151,152 หรือการใช AMA-1 ของ 

Plasmodium fragile ในรูปของโปรตีน recombinant เปน

วัคซีน พบวาลิง squirrel สามารถสรางภูมิคุมกันตอการ

ติดเชื้อไดบางสวน153 และผลทํานองเดียวกันเกิดขึ้นเมื่อ

ใช AMA-1 ของเชื้อมาลาเรีย P.chabaudi ของหนูทดลอง 

รวมทัง้พบวา T cell จากหนทูี่ไดรบัวคัซนีสามารถถายทอด

ความสามารถในการปองกนัการตดิเชือ้ไดบางสวนสูหนตูวั

อื่นที่ไมไดรับวัคซีน154,155 ดังนั้น AMA-1 จึงมีศักยภาพที่ดี

ในการเปนองคประกอบของวัคซีน

 2.6 Glutamate-rich protein (GLURP) เปน

โปรตีนที่พบใน parasitophorous vacuole และพบไดบน

ผิวของ merozoite ของเชื้อ P.falciparum กอนลุกลาม

เขาเม็ดเลือดแดงแลว มีน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 220 

กิโลดาลตัน156 โดย GLURP มีขนาดแตกตางกันตามสาย

พันธุของเชื้อ แตกลับไมพบความหลากหลายในรูปแบบ

ของแอนติเจน157 จากการศึกษาความสัมพันธระหวาง

แอนติบอดีตอ GLURP ในเด็กที่มีอายุระหวาง 5 ถึง 9 ป 

ที่ติดเชื้อมาลาเรียในประเทศไลบีเรียและแกมเบีย พบวาผู

ที่มีแอนติบอดีดังกลาวมักมีปริมาณเชื้อมาลาเรียใน

กระแสเลือดต่ํากวาผูที่ไมมีแอนติบอดีตอ GLURP158 

นอกจากน�้ยังพบวาผูที่ติดเชื้อแตไมมีอาการของโรค

มักมีระดับแอนติบอดีตอ GLURP ในระดับสูง159 แมวา

แอนติบอดีตอสวน repeats และสวนที่ไมมี repeats 

ของ GLURP ไมสามารถยับยั้งกระบวนการลุกลามของ 

merozoite เขาสูเม็ดเลือดแดงไดโดยตรง แตพบวา

แอนติบอดีดังกลาวทําหนาที่รวมกับ monocyte ใน

การยับยั้งการเจริญของ P.falciparum โดยกลไกของ 

antibody-dependent cellular inhibition เชนเดยีวกบับทบาท

ของแอนติบอดีตอ MSP3160 โดยแอนติบอดีดังกลาวเปน 

cytophilic antibody เชนเดียวกัน138 

 นอกจากแอนตเิจนทีก่ลาวมาแลวน�ย้งัมโีปรตนีอืน่ 

ๆ ของเชือ้มาลาเรยีทีอ่าจมบีทบาทในการเปนองคประกอบ

ของวคัซนีอกีหลายชนดิ เชน erythrocyte-binding protein 

(EBA-175), serine repeat antigen (SERA), ring-infected 

erythrocyte surface antigen (Pf155/RESA) และ rhoptry 

proteins เปนตน161,162

 3. โปรตนีทีม่ศีกัยภาพเปนองคประกอบของวคัซนี

จากระยะที่เจริญโดยอาศัยเพศ (sexual stage vaccine 

candidates)

      การกระตุนใหระบบภูมิคุมกันของคนสรางแอนติ

บอดีตอระยะ gametocyte ของเชื้อมาลาเรียนั้นสามารถ

ปองกันการปฏิสนธิของเชื้อในกระเพาะอาหารของยุง

กนปลอง วัคซีนในกลุมน�้ไมสามารถปองกันการติดเชื้อ

มาลาเรียในผูที่ไดรับวัคซีน แตแอนติบอดีที่เกิดขึ้นจะ

ปองกันการแพรกระจายของเชื้อมาลาเรียสูผูอื่นในชุมชน

ในระยะรัศมีที่ยุงกนปลองสามารถบินออกหาอาหาร

ได163,164 เปาหมายของวัคซีนในกลุมน�้อาจแบงไดเปน 3 

ประเภท ไดแก 1) การทําลายระยะสืบพันธุกอนที่จะมีการ

ปฏิสนธิ (pre-fertilization) ประกอบดวย gametocyte 

และ gamete รวมทั้งกระบวนการเกิด exflagellation ของ 

gametocyte เพศผู แอนติเจนที่สําคัญสําหรับเปาหมายน�้

คือ Pfs230 และ Pfs48/45 ที่พบใน P.falciparum 2) การ

ทําลายระยะ zygote และ ookinete หรือเปนชวงที่เกิดขึ้น

หลังจากการปฏิสนธิ (post-fertilization) เชน Pfs25 และ 

Pfs28 ของ P.falciparum เปนตน และ 3) การ

ทําลาย late-midgut-stage เปนชวงที่มีการสรางเอนไซม 

chitinase ซึ�งมีความจําเปนสําหรับ ookinete ที่จะไช

ผานผนังกระเพาะอาหารของยุงพาหะ รวมทั้งการสราง 

proteinase จากยุงซึ�งจะกระตุนการทํางานของ chitinase 

จากตัวออนของเชื้อมาลาเรีย โปรตีนที่สําคัญและมี

ศักยภาพในการเปนองคประกอบของวัคซีนปองกันการ

แพรกระจายของเชื้อมาลาเรียหรือวัคซีนเพื่อทําลายระยะ

สืบพันธุของเชื้อมาลาเรียมีดังน�้
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 3.1 Pfs230 โปรตนีชนดิน�ถ้กูสงัเคราะหขึน้ภายใน 

48 ชั�วโมงหลงัจากทีม่กีารสราง gametocyte ในเมด็เลอืดแดง 

มีขนาด 363 กิโลดาลตัน โปรตีนดังกลาวจะถูกยอยใหมี

ขนาดเล็กลงเหลือ 310 กิโลดาลตัน และสามารถพบไดที่

เยื่อหุมเซลลของระยะ gamete165,166 Pfs230 มีสวนที่

ประกอบดวย repeats ที่มี glutamine เปนองคประกอบ

จาํนวนมากเรยีงซ้าํกนัหลายชดุ เน��องจากกรดอะมโินทีเ่รยีง

ซ้ํากันเปนชุดนั้นอยูทางดาน N-terminus ของโปรตีนซึ�ง

จะถูกยอยออกไปทําใหโปรตีนสวนที่เหลือบนผิว gamete 

มีขนาด 310 กิโลดาลตันซึ�งไมมีลําดับกรดอะมิโนดังกลาว 

นอกจากน�้ Pfs230 ยังประกอบดวยสวนของ cysteine 

motif ทีป่ระกอบดวย cysteine จาํนวน 7 ตวั พบซ้าํกนัมาก

ถึง 6 ชุดซึ�งอาจเกี่ยวของกับการเกิดปฏิสัมพันธระหวาง

เซลล167 แอนติบอดีตอ Pfs230 สามารถยับยั้งการเจริญ

ของ gametocyte ในยงุพาหะโดยอาศยั complement โดย

กลไก antibody-dependent complement-mediated lysis 

และตองเกิดขึ้นกอนที่จะมีการปฏิสนธิของเชื้อมาลาเรีย

เทานั้น168,169 แตเปนที่น�าสังเกตวาแอนติบอดีที่เกิดขึ้นในผู

ทีต่ดิเชือ้มาลาเรยีตามธรรมชาตมิกัทาํปฏกิริยิากบั repeats 

ใน Pfs230 ซึ�งเปนสวนที่ไมอยูบนผวิ zygote ดงันัน้จงึไมมี

ผลตอการปองกันการปฏิสนธิของเชื้อมาลาเรียและสวน

ของ repeats น�อ้าจเกีย่วของกบักระบวนการหลบหลกีการ

ทําลายของระบบภูมิคุมกันของผูที่ไดรับเชื้อมาลาเรีย167

 3.2 Pfs48/45 เปนโปรตีนขนาด 48 และ 45 กิโล

ดาลตนัทีพ่บบนผวิของ gametocyte, gamete และ zygote 

ของ P.falciparum เรียกวา Pfs48/45 โดยโปรตีน

ดังกลาวมีโครงสรางคลายกันประกอบดวย 4-cysteine 

motif และ 6-cysteine motif ทั้งน�้ Pfs48/45 สามารถจับ

อยูกบั Pfs230 โดยไมไดใชพนัธะโคเวเลนท และแอนตบิอดี

ตอ Pfs48/45 สามารถยบัยัง้กระบวนการสบืพนัธุแบบอาศยั

เพศของเชือ้มาลาเรยีโดยไมตองอาศยั complement170 และ

การจับของแอนติบอดีตอ epitope หนึ�งจะชวยใหการจับ

ของแอนติบอดีตอ epitope อื่นดีขึ้น171 นอกจากน�้ยังพบ

วาแอนติบอดีตอโปรตีนดังกลาวสามารถยับยั้งการสราง 

ookinete ดงันัน้ Pfs48/45 จงึน�าจะมบีทบาทสาํคญัตอการ

พฒันาวคัซนี อยางไรกต็ามพบวาเชือ้มาลาเรยีในธรรมชาติ

มีความหลากหลายในรูปแบบของแอนติเจนต่ําแตการ

แทนที่ของกรดอะมิโนในบาง epitope ของ Pfs48/45 อาจ

มผีลตอประสทิธภิาพในการทาํปฏกิริยิากบัแอนตบิอดี172,173

 3.3 Pfs25 เปนโปรตีนที่ถูกสรางตั้งแตระยะ 

gametocyte ของ P.falciparum ในปริมาณเพียงเล็กนอย 

และพบมากขึ้นโดยลําดับจนถึงขณะเกิด exflagellation 

และพบมากที่สุดในระยะ zygote ทั้งน�้ระยะ ookinete และ 

oocyst สามารถพบโปรตีนดังกลาวไดเชนกัน174 ลักษณะ

เดนของ Pfs25 คือมีความหลากหลายต่ํา และมี EGF-like 

domain 4 แหง โดย domain ที่ 2 มีศักยภาพในการกระ

ตุนใหเกดิแอนตบิอดทีีม่ฤีทธิย์บัยัง้กระบวนการปฏสินธขิอง

เชื้อมาลาเรียในยุงไดดี175 เน��องจาก EGF-like domain มี

การสรางพันธะ disulfide ระหวางกรดอะมิโน cysteine ดัง

นั้น B cell epitope ที่พบจึงมีลักษณะเปน conformational 

epitope หรือ epitope ที่มีคุณสมบัติขึ้นกับโครงสรางสาม

มิติของโปรตีนและบาง epitope อาจเกิดขึ้นจากการที่

บริเวณตางกันถูกมวนพับเขามาจนเกิดความใกลชิดกัน

ในลักษณะของ discontinuous epitope176 แอนติบอดี

ตอ Pfs25 พบไดในผูที่ติดเชื้อมาลาเรียในธรรมชาติและ

สามารถยับยั้งกระบวนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศได177 

นอกจากน�้การศึกษาประสิทธิภาพของการใช Pfs25 เปน

วัคซีนในหนูและลิงทดลอง พบวาสามารถกระตุนใหเกิด

การสรางแอนติบอดีที่มีผลในการยับยั้งขั้นตอนการเจริญ

ของเชื้อมาลาเรียภายหลังการปฏิสนธิแลว178,179      

 3.4 Pfs28  เปนโปรตีนของ P.falciparum ที่

สรางขึ้นบนผิวของระยะ zygote ซึ�งพบหลังจากการสราง 

Pfs25180 ประกอบดวยสวน secretory signal ทางดาน 

N-terminus และ GPI anchor ทางดาน C-terminus โดย

สวนกลางของโปรตีนประกอบดวย EGF-like domain 

4 แหง180 คุณสมบัติสําคัญประการหนึ�งของ Pfs28 คือ

สามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันรวมกับ Pfs25 ในการสราง

แอนติบอดีที่มีฤทธิ์เสริมกัน180

 นอกจากน�้ยังมีโปรตีนอื่น ๆ  ที่พบในชวงทายของ

ระยะ ookinete และ oocyst ที่มีศักยภาพในการเปนองค

ประกอบของวัคซีน
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การหลบหลีกระบบภูมิคุมกันของโฮสต

 เน��องจากในชวงเวลาที่เชื้อมาลาเรียเจริญใน

รางกายคนตองเผชิญกับระบบภูมิคุมกันที่สามารถทําลาย

หรือเปนอุปสรรคในการดํารงชีพของเชื้อมาลาเรีย ดังนั้น

เชื้อมาลาเรียจึงมีกลไกที่หลากหลายเพื่อหลบหลีกระบบ

ภูมิคุมกันของคน ซึ�งการเขาใจกลไกเหลาน�้จะเปนพื้นฐาน

ที่สําคัญของการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคมาลาเรีย 

 1. ความหลากหลายในรูปแบบแอนติเจน (anti-

genic diversity) กลไกการเกิดความหลากหลายใน

รูปแบบของแอนติเจนที่มีสวนเกี่ยวของกับการหลบหลีก

ระบบภูมิคุมกันของโฮสต อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการที่

แตกตางกันหรือหลายกระบวนการพรอมกัน ดังน�้

 1.1 การแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหวางรูปแบบ

ของยีน (allele) ที่ตางกัน (intragenic หรือ interallelic 

recombination) กระบวนการน�้มักเกิดขึ้นกับยีนสําหรับ

โปรตีนที่มีคุณสมบัติในการเปนแอนติเจนที่ปรากฏบน

ผิวเซลลหรือโปรตีนที่ถูกสงออกนอกเชื้อมาลาเรีย กลไก

ดังกลาวเกิดขึ้นในขณะที่เชื้อมาลาเรียเกิดการปฏิสนธิใน

กระเพาะอาหารของยุง สงผลใหประชากรเชื้อมาลาเรีย

ในรุนถัดไปมีพันธุกรรมที่แตกตางจากบรรพบุรุษ ทั้งน�้รูป

แบบของแอนติเจนจากยีนหนึ�งๆ จะมีความแตกตางกัน

ระหวางเชือ้มาลาเรยี แตรปูแบบของแอนตเิจนทีแ่สดงออก

จะมีเพียงแบบเดียวและมีความคงที่ตลอดอายุขัยของ

เชื้อมาลาเรีย จนกวาจะมีการแลกเปลี่ยนทางพันธุกรรม

ขณะสืบพันธุแบบอาศัยเพศในรุนถัดไป กระบวนการ

แลกเปลี่ยนทางพันธุกรรมดังกลาวสามารถตรวจสอบได

จากการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดหรือรูปแบบของยีน

ในแตละตําแหน�งของยีน โดยอาศัยหลักการตรวจสอบ

ความเบี่ยงเบนจากหลัก Hardy-Weinberg equilibrium 

หรือทดสอบโดยการทดลองทํา genetic cross ระหวาง

สายพันธุของเชื้อมาลาเรียที่มีรูปแบบของยีนที่แตกตาง

กัน181 ความหลากหลายในรูปแบบของแอนติเจนดังกลาว

สงผลใหแอนติบอดีที่เกิดขึ้นตอแอนติเจนรูปแบบหนึ�งอาจ

ไมมีผลตอแอนติเจนรูปแบบอื่นทั้งที่เปนแอนติเจนชนิด

เดียวกัน อันเน��องจากลําดับกรดอะมิโนในบางสวนของ

แอนติเจนที่แตกตางกันอาจทําให epitopes ในแอนติเจน

มีคุณสมบัติแปรเปลี่ยนไป จากการวิเคราะหลําดับ

นวิคลโีอไทดของยนีสาํหรบัแอนตเิจนของเชือ้ P.falciparum 

และ P.vivax จากตัวอยางในประเทศไทยพบวามียีน

สาํหรบัแอนตเิจนทีม่ศีกัยภาพในการเปนองคประกอบของ

วัคซีนหลายชนิดที่มีลักษณความหลากหลายดวยกลไก

การแลกเปลี่ยนทางพันธุกรรมดังกลาว เชน merozoite 

surface protein-1, merozoite surface protein-2, apical 

membrane antigen-1 และ merozoite surface protein-5 

เปนตน100,121,140,144,182-184 นอกจากน�้ในสวนของยนีทีม่ลีาํดบั

นิวคลีโอไทดเรียงซ้ํากันเปนชุดๆ หรือ repeats นั้น อาจ

เกิดกระบวนการเพิ�มหรือลดลงของจํานวนชุดดังกลาวใน

ระหวางการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของเชื้อมาลาเรีย 

แมจะเกิดขึ้นอยางจํากัดในชวงชีวิตที่เชื้อมาลาเรียเจริญ

ในเม็ดเลือดแดง ทั้งน�้กลไกทางพันธุกรรมดังกลาวเกิด

จากกระบวนการแลกเปลี่ยนทางพันธุกรรมแบบ unequal 

crossing-over หรือ slipped-strand mispairing ระหวาง

สวนของยนีทีม่ลีาํดบันวิ คลโีอไทดซ้าํกนัเปนชดุ185 ตวัอยาง

ยนีทีต่รวจพบจากการวเิคราะหตวัอยางเชือ้มาลาเรยีจากผู

ปวยโรคมาลาเรยีชนดิ P.falciparum เชน circumsporozoite 

protein สวนของ block 2 ของ merozoite surface 

protein-1 และบริเวณสวนกลางของ merozoite surface 

protein-2 รวมทั้ง sporozoite threonine-asparagine rich 

protein66,100,183,184,186 และที่พบใน P.vivax เชน merozoite 

surface protein-1 และสวนของ repeats ใน merozoite 

surface protein 4 และ 5 เปนตน121,143,144,187 ทั้งน�้จํานวน

ชุดของ repeats ที่แตกตางกันอาจสงผลใหแอนติบอดีที่

จําเพาะตอ epitope เหลาน�้ อาจไมตอบสนองในกรณ�ที่มี

จํานวนชุดของ repeats ไมมากพอ หรือมีการแทรกของ 

repeats รูปแบบอื่นเพิ�มเติมจากเดิม 

 1.2 แอนติเจนที่มีความผันแปร (antigenic 

variation) เกดิจากการแสดงออกของยนีในแตละระยะ เวลา

ที่ตางกัน โดยบริเวณ subtelomere ของโครโมโซมของ 

P.falciparum ประกอบดวยกลุมยีนที่มีความเกี่ยวของกัน 

ไดแก ยนี var ซึ�งสรางโปรตนีทีถ่กูสงไปยงัเยือ่หุมเมด็เลอืด

แดงเรียกวา erythrocyte membrane protein 1 (PfEMP1) 

ยีน rif สรางโปรตีน Rifin (repetitive interspersed family) 
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ยีน stevor สราง (subtelomeric variable open reading 

frame) และยีน Pfmc-2Tm สรางโปรตีน Pfmc-2Tm 

(Maurer’s cleft two transmembrane) ยีนเหลาน�้มีหลาย

ชุดโดยแตละชุดแมจะสรางโปรตีนที่มีโครงสรางคลายกัน

แตองคประกอบและลําดับของกรดอะมิโนในหลายบริเวณ

มีความแตกตางกัน  ดังนั้นคุณสมบัติในการเปนแอนติเจน

สําหรับโปรตีนที่ถูกสรางขึ้นแตละชุดลวนมีความแตกตาง

กนั ซึ�งในแตละนวิเคลยีสของเชือ้มาลาเรยีประกอบดวยยนี 

var จํานวนประมาณ 60 ชุด ยีน rif 149 ชุด ยีน stevor 

28 ชุด และยีน Pfmc-2Tm 11 ชุด186,187 ยีนเหลาน�้ถูก

ควบคุมอยางรัดกุมในชวงที่มีการสราง messenger RNA 

(mRNA) โดยแตละยีนจะมีการสราง mRNA จากยีนเพียง

ชดุเดยีวในแตละระยะของการเจรญิของเชือ้มาลาเรยี ทัง้น�้

ในระยะวงแหวนจะมีการสรางโปรตีนจากยีน var ในระยะ 

early หรือ growing trophozoite โปรตีนจะถูกสรางจาก

ยีน rif สวนระยะ mature trophozoite นั้น ยีน stevor และ 

Pfmc-2Tm ทําหนาที่สรางโปรตีน ซึ�งโปรตีนเหลาน�้จะถูก

ขนสงจาก Maurer’s cleft ไปยงัเยือ่หุมเมด็เลอืดแดง ทาํให

เกิดโครงสรางที่มีลักษณะคลายตุมขนาดเล็ก (knob-like 

structure) ในบริเวณดังกลาว188,189

 PfEMP1ทําหนาที่เกี่ยวของกับการเกาะติดของ

เม็ดเลือดแดงที่มีเชื้อมาลาเรียกับเซลลเยื่อบุผนังหลอด

เลือดเรียกวา cytoadherence ซึ�งทําใหเชื้อมาลาเรียที่

เจริญเกินระยะวงแหวนไปแลว ซึ�งเจริญอยูภายในเม็ด

เลือดแดงที่มีผิวเปนตุมขนาดเล็ก สามารถเกาะติดกับผนัง

หลอดเลือด ดังนั้นเชื้อมาลาเรียระยะดังกลาวจึงสามารถ

หลบหลีกจากการถูกทําลายโดยมาม ดังนั้นจึงพบเชื้อ

มาลาเรียระยะที่เจริญเกินระยะวงแหวนในหลอดเลือดดํา

ขนาดเล็กที่หลอเลี้ยงอวัยวะภายใน (visceral blood) 

กระบวนการดังกลาวเรียกวา sequestration สําหรับตัวรับ

หรือ receptor บนเซลลที่บุผนังหลอดเลือดมีหลายชนิด 

เชน CD36, ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1), 

TSP (thrombospondin), CR1 (complement receptor-1), 

VCAM1 (vascular adhesion molecule-1) และ CSA 

(chondroitin sulfateA)189 นอกจากน� ้PfEMP1 ยงัมบีทบาท

เกี่ยวของกับการเกิด rosettes คือการที่เม็ดเลือดแดงที่

ไมมเีชือ้มาลาเรยีมาจบัรอบๆ ผวิของเมด็เลอืดแดงทีม่เีชือ้

มาลาเรยีระยะทีม่กีารเจรญิเกนิระยะวงแหวนไปแลว ซึ�งการ

จับน�้อาศัย Duffy-binding-like 1 domain หรือ DBL-1190

 สําหรับอัตราการสลับเปลี่ยน (switch) เพื่อการ

สรางโปรตีน PfEMP1 ที่มีคุณสมบัติแตกตางจากเดิมเกิด

ขึ้นดวยอัตราประมาณ 10-2  ตอชวงอายุที่เชื้อมาลาเรีย

เจริญแบบไมอาศัยเพศในเม็ดเลือดแดงครบ 1 รอบ การ

เกิดรูปแบบแอนติเจนใหมที่ตางจากเดิมจึงไมมีความคงที่

ในชวงชีวิตที่เชื้อมาลาเรียแบงตัวแบบไมอาศัยเพศ การ

เปลี่ยนรูปแบบแอนติเจนใหมน�้ในครั้งแรกจะเกิดเพียงบาง

เซลลแลวจะมีการเพิ�มปริมาณอยางมาก ภายหลังจาก

การแบงตัวของเชื้อมาลาเรียรุนใหมโดยเชื้อมาลาเรียที่มี

แอนติเจนแบบเดิมอาจถูกทําลายไปโดยระบบภูมิคุมกัน

ของคน ในขณะที่เชื้อที่มีแอนติเจนแบบใหมสามารถดํารง

ชีพอยูไดจนกวาโฮสตสามารถสรางแอนติบอดีมาทําลาย

เชื้อรุนใหมเหลาน�้ ซึ�งในขณะเดียวกันจะมีเชื้อมาลาเรีย

บางเซลลเกิดการสลับเปลี่ยนแอนติเจนในรูปแบบที่ใหม

กวาเดมิทีส่ามารถหลบหลกีระบบภมูคิุมกนัทีเ่กดิขึน้ในขณะ

นัน้ ซึ�งกระบวนการดงักลาวจะดาํเนนิตอไปอยางเปนลาํดบั

ตอเน��อง191 อยางไรก็ตามการเปลี่ยนรูปแบบแอนติเจน

บนผิวเม็ดเลือดแดงของเชื้อมาลาเรียยอมสามารถสงผล

บวกและผลลบในขณะเดียวกันตอทั้งตัวเชื้อมาลาเรีย

และตอโฮสต กลาวคือ PfEMP1 ที่เปลี่ยนรูปแบบไป

อาจทําใหความแข็งแรงในการจับกันระหวาง knob 

บนผิวเม็ดเลือดแดงที่มีเชื้อมาลาเรียเจริญอยูภายในกับ

ผนังหลอดเลือดเปลี่ยนแปลงไปอันอาจเปนผลเสียตอ

เชื้อมาลาเรีย หรืออาจมีผลตอความสามารถในการกอโรค

ของเชื้อมาลาเรียใหทวีความรุนแรงขึ้นจนโฮสตเสียชีวิต

พรอมกับเชื้อมาลาเรียในที่สุด ในทางตรงขามการสลับ

เปลีย่นแอนตเิจนอยางตอเน��องสามารถสงเสรมิใหเกดิภาวะ

การตดิเชือ้ทีเ่รือ้รงัพรอมกบัพฒันาการของระบบภมูคิุมกนั

ของโฮสตที่สามารถควบคุมปริมาณของเชื้อและความ

รุนแรงของโรคมาลาเรียไดในที่สุดจนเกิดภาวะภูมิคุมกัน

ตออาการของโรคมาเรียหรือภาวะที่มี clinical immunity 

แมจะมีเชื้ออยูในรางกาย ในขณะเดียวกันภาวะดังกลาว

ยอมสงผลดีตอเชื้อมาลาเรียใหมี โอกาสพัฒนาเปน



วัคซีน528 วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย บทที่ 41 วัคซ�นป�องกันโรคมาลาเร�ยวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

ระยะ gametocyte ไดมากขึ้นทําใหเกิดการแพรเชื้อสู

ยุงกนปลองพาหะไดตอไป192-194

 ในกรณ�ของการติดเชื้อมาลาเรียขณะตั้งครรภ

พบวาจะมีการสรางโปรตีนจากยีน var ที่มีลักษณะพิเศษ

เรียกวา var2csa ซึ�งมีคุณสมบัติจับกับตัวรับ chondroitin 

sulfateA อยางจําเพาะโดยไมจับกับตัวรับอื่นๆบน

ผิวของ syncytiotrophoblasts ที่อยูในรก ซึ�งมีผลตอการ

เจริญของทารกในครรภ ทั้งน�้โปรตีน var2csa ดังกลาวจะ

ไมพบวามีการสรางโดยเชื้อมาลาเรียที่เจริญในระบบไหล

เวียนของผูติดเชื้อเพศชายและเด็ก จากการศึกษาตอมา

พบวาภายหลังจากการตั้งครรภหลายครั้ง หญิงตั้งครรภ

ดังกลาวสามารถสรางแอนติบอดีตอ var2csa ทําใหความ

รนุแรงและผลกระทบตอสขุภาพของทารกในครรภจากการ

ตดิเชือ้มาลาเรยีของมารดาขณะตัง้ครรภลดลงอยางมาก195

 สําหรับระยะ gametocyte ซึ�งตองเผชิญกับ

ภมูคิุมกนัในระบบไหลเวยีนเชนกนันัน้ พบวาระยะดงักลาว

สามารถสรางโปรตีนจากยีน var, rif และ stevor โดยเกิด

การผันแปรในรูปแบบของแอนติเจนไดเชนเดียวกับระยะ

ที่เจริญในเม็ดเลือดแดงแบบไมอาศัยเพศ ในขณะเดียวกัน

เชื้อมาลาเรียที่เจริญแบบอาศัยเพศในยุงนั้น ในขณะเกิด

การปฏิสนธินั้น ยีน PfEMP1 ชุดตางๆ สามารถเกิดการ

แลกเปลี่ยนทางพันธุกรรมระหวางยีนแตละชุดที่ตางกัน

ได สงผลใหโครงสรางของยีน PfEMP1 มีความแตกตาง

จากประชากรรุนเดิม อันเปนการสงเสริมใหเกิดความ

หลากหลายในรูปแบบของแอนติเจนในประชากรของเชื้อ

มาลาเรียเพิ�มมากขึ้น196

 2. การลุกลามของเชื้อมาลาเรียเขาสูเม็ดเลือด

แดงเกิดขึ้นไดหลายชองทาง การลุกลามของระยะ 

merozoite เขาสูเม็ดเลือดแดงอาศัยโปรตีนหลายชนิดที่

สรางจาก apical organelles ซึ�งประกอบดวยเอนไซมทีย่อย

ผิวเม็ดเลือดแดงโดยไมทําใหเม็ดเลือดแดงแตก นอกจาก

น�้ยังมีโปรตีนอื่นอีกหลายชนิดที่ถูกสรางขึ้นในระยะน�้ เชน 

merozoite surface protein-1 มีบทบาทในกระบวนการ

เริ�มตนของการจับกันระหวาง merozoite และผิวเม็ดเลือด

แดง สวน apical membrane antigen 1 ทําใหเกิดการ

หมุนกลับ (re-orientation) ของ merozoite เพื่อใหสวน 

apex สัมผัสกับผิวเม็ดเลือดแดง ในขณะที่ erythrocyte 

binding ligands (EBLs) และ reticulocyte binding protein 

homologs (RBLs หรือ PfRh) ทําใหเกิด tight junction 

ระหวาง apical organelles กับผิวเม็ดเลือดแดง197 ซึ�ง

โปรตีน EBLs ถูกสรางจากยีนอยางนอย 3 ชนิด ไดแก 

EBA175, EBA140/BAEBL และ EBA181/JE SEBL 

ซึ�งโปรตีน EBLs สามารถจับกับ glycoproteins ที่มีกรด 

sialic เปนองคประกอบที่อยูบนผิวของเม็ดเลือดแดง เชน 

glycophorin A และ C รวมทั้งโปรตีน sialic acid band 

4.1 ในขณะที่โปรตีน RBLs ถูกสรางจากยีน 4 ชนิด 

ไดแก PfRh1, PfRh2a, PfRh2b และ PfRh4 โดยทั�วไป 

merozoite ของ P.falciparum  จะลุกลามเขาสูเม็ดเลือด

แดงโดยอาศัยชองทางที่อาศัยตัวรับบนผิวเม็ดเลือดแดงที่

มีกรด sialic เปนองคประกอบ (sialic-acid-dependent 

pathway) ซึ�งตองอาศัยโปรตีน EBAs และ PfRh1 ทํา

หนาทีเ่ปนตวัจบั แอนตบิอดตีอโปรตนีเหลาน�ส้ามารถยบัยัง้

การลกุลามของเมอรโรซอยตเขาสูเมด็เลอืดแดงได อยางไร

กต็ามเมือ่โฮสตมกีารสรางแอนตบิอดดีงักลาว เชือ้มาลาเรยี

จะเปลี่ยนไปใชชองทางอื่นที่อาศัยตัวรับที่ไมมีกรด sialic 

เปนองคประกอบ (sialic-acid-independent pathway) 

ซึ�งตัวจับบนผิวmerozoite ที่เกี่ยวของไดแก PfRh2a และ 

PfRh4 ซึ�งกลไกเหลาน�อ้าจสงผลใหเกดิการควบคมุปรมิาณ

เชือ้ในโฮสตและอาจลดระดบัความรนุแรงของโรคซึ�งมผีลดี

ตอเชือ้มาลาเรยีเน��องจากปรมิาณเชือ้ทีน่อยยอมลดการกระ

ตุนระบบภูมิคุมกันของโฮสต สงผลใหระยะ gametocyte 

ซึ�งตองใชเวลา 1-2 สัปดาห เพื่อการพัฒนาที่สมบูรณใหมี

โอกาสรอดเพื่อถายทอดเชื้อสูยุงพาหะตอไป198-200

 3. epitopes ที่ซอนเรน (cryptic epitopes) การ

มี epitope ที่ซอนเรนในแอนติเจนของเชื้อมาลาเรียยอม

สงผลใหระบบภมูคิุมกนัของโฮสตไมตอบสนองตอ epitope 

เหลาน�้ ซึ�งถาแอนติบอดีตอ epitope เหลาน�้สามารถ

ทําลายเชื้อได การซอนเรนดังกลาวยอมเปนผลดีตอเชื้อ

มาลาเรีย ขอสนับสนุนวาแอนติเจนของเชื้อมาลาเรียมี 

epitope ที่ซอนเรนนั้นจากการศึกษาในหนูทดลองที่ถูก

กระตุนดวยระยะ sporozoite ของ P. yoelii  ที่ผานการ

ฉายรงัสเีอก็ซ ซึ�งกระบวนการดงักลาวทาํใหแอนตเิจนของ
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เชื้อมาลาเรียเปลี่ยนโครงสรางไป ทําใหโฮสตสามารถถูก

กระตุนใหเกดิการตอบสนองโดยม ีCD8+ T lymphocyte ที่

จาํเพาะตอ CSP ทีส่ามารถกาํจดัเชือ้มาลาเรยีได ในขณะที ่

sporozoite ที่ไมผานการฉายรังสีไมสามารถกระตุน

ภูมิคุมกันดังกลาวเลย ตอมาภายหลังพบวาแอนติเจนที่มี

ศักยภาพในการเปนองคประกอบของวัคซีนหลายชนิดมี 

epitope ที่ซอนเรน เชน MSP1, CSP และ AMA1 เปนตน 

โดยพบวาการกระตุน T lymphocyte ดวย epitopes ที่

หลบซอนเหลาน�้ทําใหเกิดการกระตุน B lymphocyte ที่

ตอบสนองตอ epitopes ในแอนติเจนเดียวกัน อันทําให

เกิดภูมิคุมกันตอเชื้อมาลาเรียที่มีคุณภาพ โดยทั�วไป

โปรตีนบริเวณที่มีพันธะ disulfide หลายแหงมักเปนที่อยู

ของ epitopes ที่ซอนเรน เชน MSP2, CSP, AMA1 และ 

TRAP เปนตน155,201-203

 4. T cell mimotopes หรือ altered peptide 

ligands (APLs) เน��องจากการกระตุน T cell ตองอาศัย

ปฏสิมัพนัธระหวางตวัรบัของ T cell (T cell receptor, TCR) 

กับ MHC-peptide complexes ที่ถูกนําเสนอผาน antigen 

presenting cells (APCs) ผานกระบวนการสงสัญญาณ

ตางๆ ภายในเซลล จนในที่สุดจึงเกิดการกระตุน T cell 

ทั้งน�้ความแข็งแรงในการจับ (affinity) ระหวาง TCR และ 

MHC-peptide complexes ปริมาณการเกิด TCR cross-

linking รวมทั้งสารอื่นๆ ที่ถูกกระตุนและปริมาณ cytokine 

ที่หลั�งออกมาจากเซลล ลวนเปนผลจากการกระตุน T cell 

ดังกลาว โดยตัวจับที่เปน TCR agonist จะกระตุน T cells 

ในขณะที่ตัวจับชนิด TCR partial agonist รวมทั้งตัวจับที่

เปน TCR antagonist อาจมกีรดอะมโินทีเ่ปนองคประกอบ

ตางไปเพียง 1 หรือ 2 ตําแหน�ง ซึ�งสามารถทําใหการกระ

ตุน T cell ลดระดับลง หรือไมมีการกระตุนเลยหรือเปลี่ยน

ทิศทางการตอบสนองของ CD4+ T cell จาก Th1 ซึ�งเปน 

pro- inflammatory เปน Th2 ซึ�งเปน anti-inflammatory 

สําหรับแอนติเจนของเชื้อมาลาเรียที่พบปรากฏการณ

ดังกลาวจากคุณสมบัติความหลากหลายในรูปแบบของ

แอนติเจนที่พบไดใน P.falciparum  ไดแก MSP1 ซึ�งพบ

วาอัลลีลที่ตางกันจะยับยั้งการเพิ�มปริมาณของ T cell ที่

จาํเพาะตอแอนตเิจนตางรปูแบบกนั หรอืในกรณ�ของ CSP 

พบวา T cell epitopes ที่หลากหลายในโปรตีนน�้มีผลให 

T cell ตอบสนองในรูปแบบที่มีการสราง interleukin-10 

(IL-10) ซึ�งมฤีทธิ์ในการตอบสนองแบบ anti-inflammatory 

ดังนั้นเชื้อมาลาเรียจึงไมถูกทําลายโดยระบบภูมิตานทาน

ของโฮสต204,205

 5. เชื้อมาลาเรียมีผลตอ dendritic cells พบ

วา P.falciparum ระยะที่เจริญแบบไมอาศัยเพศใน

เม็ดเลือดแดงและ malarial pigment หรือ hemozoin 

สามารถยับยั้ง maturation ของ dendritic cell และทําให

ไมมกีารตอบสนองของ T cell ในหลอดทดลอง ทัง้น�ผ้ลของ

เชื้อมาลาเรียในเม็ดเลือดแดงตอ dendritic cell ยังขึ้นกับ

ความหนาแน�นของเชือ้ในกระแสเลอืด กลาวคอืถามสีดัสวน

ของจํานวนเชื้อในกระแสเลือดตอปริมาณ dendritic cell 

ต่ํา จะมีผลใหเกิด maturation ของ dendritic cell ในทาง

ตรงขามถาสัดสวนน�้มีคาสูงขึ้นจะมีผลยับยั้งกระบวนการ

ดังกลาวจนอาจเหน��ยวนําให เกิด apoptosis ของ 

dendritic cell นอกจากน�้ยังพบวา merozoite ของเชื้อ

มาลาเรียมีผลยับยั้ง maturation ของ dendritic cell 

ไดโดยตรง206-208

 6. เชือ้มาลาเรยีมผีลตอ regulatory CD4+CD25+

Foxp3+ T cell (Treg) ซึ�ง Treg มบีทบาทสาํคญัตอกระบวนการ

เกิด self-tolerance และควบคุมการตอบสนองของระบบ

ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อตางๆ209 แมวา Treg จะมีการ

พฒันาในตอม thymus กอนการเดนิทางมายงักระแสเลอืด 

แต Treg ยงัสามารถพฒันาไดนอกตอม thymus จากการก

ระตุนของแอนตเิจนทีม่ปีรมิาณต่าํรวมกบัการม ีtransform-

ing growth factor beta (TGF-β) ซึ�ง Treg ทําหนาที่ยับยั้ง  

Th1, Th2 และ Th17 cells นอกจากน�้ยังพบวาการติดเชื้อ 

P.falciparum ทําใหมีการเพิ�มขึ้นของ Treg และ TGF-β 

ในกระแสเลือด210 ในขณะที่การติดเชื้อ P.vivax พบวา

นอกจากจะมีการเพิ�มขึ้นของ Treg แลวยังมีการเพิ�มขึ้น

ของ IL-10 ในกระแสเลือดเชนกัน211 ซึ�งการกระตุนให

เกิดการตอบสนองโดยมีการเพิ�มขึ้นของ Treg ยอมเปน

กระบวนการหลบหลีกระบบภูมิคุมกันของเชื้อมาลาเรียซึ�ง

ไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน 
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แนวทางการแสวงหาวัคซีนปองกันมาลาเรีย

 1. การพัฒนาวัคซีนวิธีเดิม (traditional vac-

cinology)

 นับตั้งแตนายแพทย Edward Jenner ใชไวรัส

แวคซิ เน�ย(vaccinia virus) เปนวัคซีนปองกันไข

ทรพิษ (smallpox) ในป ค.ศ.1796 หลังจากนั้นนายแพทย 

Louis Pasteur ไดใชแนวทางเดียวกันเพื่อพัฒนาวัคซีน

ซึ�งตองประกอบดวยการเตรียมเชื้อกอโรคใหไดสายพันธุ

บริสุทธิ์ การทําใหเชื้อออนกําลังจนไมสามารถกอโรคได 

หรือทําใหเชื้อตายโดยยังคงสภาพที่ดี แลวจึงใชเปนวัคซีน 

วิธีดังกลาวสามารถใชพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ โรค

หัด โรคคางทูมและโรคหัดเยอรมันไดอยางประสบผล

สําเร็จ ซึ�งตอมาไดมีการใชองคประกอบของตัวเชื้อแลว

ทําใหปราศจากฤทธิ์ขางเคียงไมพึงประสงคกอนนําไปใช

เปนวัคซีนที่ประสพผลสําเร็จโดยวิธีน�้เชน วัคซีนปองกัน

โรคคอตีบและโรคบาดทะยัก เปนตน212 ในระยะตอมา

ไดมีการใชเทคโนโลยีผลิตโปรตีนลูกผสม (recombinant 

protein) รวมทัง้การพฒันา สารเสรมิฤทธิ ์(adjuvant) ทาํให

ประสิทธิภาพของวัคซีนตาง ๆ ไดรับการพัฒนามากขึ้น

โดยลําดับ213 ซึ�งในกรณ�ของการพัฒนาวัคซีนปองกันโรค

มาลาเรียนั้นไดใชแนวทางเดียวกันโดยสวนใหญเปนการ

ศึกษาในสัตวทดลองกอนการทดลองในคน อยางไรก็ตาม

การพัฒนาวัคซีนปองกันโรคมาลาเรียมีความซับซอน

มากกวาวัคซีนสําหรับปองกันโรคที่เกิดจากแบคทีเรียหรือ

ไวรัสอยางชัดเจน 

 การพัฒนาวัคซีนวิธีเดิมน�้มักตองใชเวลาดําเนิน

การมากและมีขั้นตอนที่ยุงยาก การตรวจหาแอนติเจน

เพื่อเปนองคประกอบของวัคซีนทําไดอยางจํากัด ทั้งน�้

แอนตเิจนทีน่าํมาใชมกัไดจากการเพาะเลีย้งเชือ้เพยีงอยาง

เดยีว ซึ�งแอนตเิจนทีส่ามารถกระตุนระบบภมูคิุมกนัไดดมีกั

มคีณุสมบตัคิวามหลากหลายในรปูแบบของแอนตเิจนหรอื

บางสวนของแอนติเจนอาจมีคุณลักษณะคลายแอนติเจน

ของคนซึ�งอาจกระตุนใหเกดิภมูคิุมกนัตอเน�อ้เยือ่ของผูที่ได

รับวัคซีน (autoimmunity) รวมทั้งการเลือกใชแอนติเจนที่

มีสวนของ T cell epitope รวมอยูดวยมักมีขอจํากัด

 2. การพัฒนาวัคซีนยอนกลับ (reverse vac-

cinology) 

 เปนการอาศัยขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดใน ge-

nome ของจุลชีพในการตรวจสอบยอนกลับเพื่อหาโปรตีน

หรือแอนติเจนที่มีศักยภาพในการเปนองคประกอบของ

วัคซีน โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังน�้214

 2.1 การใชคอมพิวเตอรวิเคราะหวาใน genome 

มยีนีใดบางทีน่�าจะสรางโปรตนีทีเ่ปนแอนตเิจน โดยโปรตนี

ดังกลาวตองไมมีความคลายคลึงกับโปรตีนของคน ซึ�งยีน

ที่ถูกคัดเลือกในขั้นตอนน�้สามารถทําไดอยางรวดเร็วและ

สามารถคดัเลอืกยนีทีเ่หมาะสมไดเปนจาํนวนมาก นอกจาก

น�ย้งัสามารถเลอืกใชโปรแกรมพยากรณสวนของยนีทีน่�าจะ

สรางเปปไทดทีม่คีณุสมบตัเิปน CD4+ T cell epitopes และ 

CD8+ T cell epitopes ตาม HLA haplotype ตางๆ  

 2.2 การใชเทคโนโลยีผลิตโปรตีนลูกผสม หรือ 

recombinant peptide หรือเทคโนโลยีอื่น เพื่อการทดสอบ

ทางภมูคิุมกนัวทิยา โดยอาศยัการพฒันาวธิตีรวจสอบตางๆ 

เชน การใช tetrameric staining repeats เพื่อวัดปริมาณ

และคุณภาพของ T cells ตางๆ การวิเคราะหโดยใช 

ELISPOT และ intracellular cytokine staining (ICCS) 

เปนตน ทําใหเอื้อตอการตรวจหาการตอบสนองทาง

ภูมิคุมกันแบบพึ�งเซลล (cel l-mediated immune 

response) ไดอยางรวดเร็วและในปริมาณมากกวาในอดีต 

ในขณะเดียวกันการตรวจหา B cell epitope ยอมสามารถ

ทําไดอยางรวดเร็วกวาในอดีตเชนกัน        

 2.3 เมื่อทําการคัดเลือกแอนติเจนที่มีคุณสมบัติ

ตามตองการแลว จงึนาํไปผลติในรปูแบบทีเ่หมาะสมเพือ่ใช

เปนวคัซนีสาํหรบัสตัวทดลอง เพือ่ตรวจสอบวาแอนตบิอดี

ใดสามารถกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันตอการติดเชื้อไดจริง 

 2.4 ตรวจสอบวาแอนติเจนที่มีศักยภาพในการ

เปนองคประกบของวัคซีนที่ไดผลดีในสัตวทดลองนั้น มี

ความหลากหลายในรปูแบบของแอนตเิจนในประชากรของ

เชื้อกอโรคที่พบในธรรมชาติหรือไม ดังนั้นขึ้นตอนน�้จึง

เปนการศกึษาในเชงิระบาดวทิยาระดบัโมเลกลุ (molecular 

epidemiology) ซึ�งถายีนใดมีความหลากหลายสูงยอมไม

เหมาะสมในการเลือกใชเปนแอนติเจน

 2.5 ภายหลังการตรวจสอบทางระบาดวิทยาแลว
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จึงทําการผลิตแอนติเจนใหมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อใช

ทดสอบในอาสาสมัคร เพื่อการตรวจสอบความสามารถ

กระตุนระบบภูมิคุมกันของคน ความปลอดภัย และ

ประสิทธิภาพของวัคซีนตามกระบวนการและขั้นตอนการ

ทดสอบวัคซีนในอาสาสมัครตั้งแต phase I, II และ III 

 2.6 ดําเนินการตรวจสอบยืนยันเพื่อการรับรอง

จากองคกรทีเ่กีย่วของเพือ่ขอรบัการอนมุตัิใหใชเปนวคัซนี

ในคน

 2.7 พจิารณาวาวคัซนีทีผ่ลติขึน้ควรใชในภาวะหรอื

ภายใตเงื่อนไขใด เพื่อการปองกันโรคติดเชื้อ   

 2.8 ทําการผลิตวัคซีนในเชิงธุรกิจเพื่อใชกับ

ประชากรทั�วไป พรอมกับการตรวจสอบขั้นสุดทาย หรือ 

phase IV ตอไป

 องคความรูเกี่ยวกับวิวัฒนาการระดับโมเลกุล 

(molecular evolution) และพันธุกรรมประชากรของเชื้อ

กอโรค (population genetics) ยังมีประโยชนในการชวย

พัฒนาวัคซีน ทั้งน�้เน��องจากยีนที่สรางโปรตีนมีคุณสมบัติ

เปนแอนติเจน โดยเฉพาะอยางยิ�งแอนติเจนที่เกี่ยวของ

กับการกระตุนระบบภูมิคุมกันที่มีผลในการทําลายหรือมี

ผลตอสมรรถนะการมชีวีติของเชือ้นัน้มกัอยูภายใตอทิธพิล

ของการคัดเลือกในเชิงบวก (positive selection) ดังนั้น

ในทางกลับกันถาสามารถตรวจสอบวายีนของเชื้อกอโรค

ชนิดใด และบริเวณใดของยีนอยูภายใตอิทธิพลของ

กระบวนการดงักลาว ผลติผลโปรตนีหรอืแอนตเิจนจากยนี

หรอืสวนของยนีนัน้ยอมน�าจะมศีกัยภาพในการพฒันาเปน

องคเปนองคประกอบของวคัซนี215 สาํหรบัตรวจสอบวายนี

ใดหรือสวนใดของยีนอยูภายใตอิทธิพลของกระบวนการ

คัดเลือกในเชิงบวกอาศัยการคํานวณการแทนที่ของ

นิวคลีโอไทดในยีนวามีการเบี่ยงเบนไปจากวิวัฒนาการ

ที่เปนกลาง (neutral evolution) อยางมีนัยสําคัญในเชิง

บวกหรือตามเงื่อนไขที่กําหนดหรือไม ซึ�งการทดสอบมี

หลายวิธี เชน 

 1 . การเปรียบเทียบอัตราการแทนที่ ของ

นิวคลีโอไทดที่ทําใหกรดอะมิโนเปลี่ยนชนิดตอตําแหน�ง 

(dN) ตออัตราการแทนที่ของนิวคลีโอทดที่ไมทําใหกรด

อะมิโนเปลี่ยนชนิดตอตําแหน�ง (dS) ถา dN/dS มีคา

มากกวา 1 อยางมีนัยสําคัญแสดงวามีรองรอยของการ

คัดเลือกในเชิงบวก216 เชน การพบวายีน CSP ของ 

P.falciparum บรเิวณดาน 3’’ ของยนีมคีา dN/dS มากกวา 

1 อยางมีนัยสําคัญ  ซึ�งมีความสอดคลองกับตําแหน�ง

ของ CD4+ T cell epitopes (Th2R และ Th3R epitopes) 

และ CD8+ T cell epitopes217 นอกจากน�้การวิเคราะหยีน

สาํหรบัแอนตเิจนอืน่ ๆ  พบรองรอยของการคดัเลอืกในเชงิ

บวกในหลายยนีของ P.falciparum เชน STARP, PfMSP4, 

PfMSP5, PfAMA1 และ PfTRAP เปนตน87,140,182,186 สวนใน

กรณ�ของ P.vivax เชน PvMSP4, PvMSP5 และ PvTRAP 

เปนตน89,143,144 ซึ�งผลเหลาน�้ยังสอดคลองกับการทํานาย 

epitopes โดยอาศัยองคประกอบและคุณสมบัติการเปน 

epitopes สําหรับแตละ HLA haplotupe เชนในกรณ�ของ 

PfMSP5 และ PvMSP5 เปนตน

 2. McDonald-Kreitman (MK) test  เปนการ

เปรียบเทียบความหลากหลายของนิวคลี โอไทด ใน

ตําแหน�งที่ไมทําใหกรดอะมิโนเปลี่ยนชนิด (synonymous 

polymorphism) กับความหลากหลายของนิวคลีโอไทดใน

ตาํแหน�งทีท่าํใหกรดอะมโินเปลีย่นชนดิ (nonsynonymous 

polymorphism) ภายในยีนจาก species เดียวกันกับการ

เปลี่ยนแปลงนิวคลีโอไทดที่มีความคงที่ (fixed difference) 

ระหวาง species ที่มีวิวัฒนาการใกลชิดกัน ถา MK test มี

คาแตกตางจากคาดัชน�เปนกลาง (neutrality index) อยาง

มีนัยสําคัญแสดงวายีนหรือสวนของยีนที่ทดสอบอยูภาย

ใตอิทธิพลของการคัดเลือกในเชิงบวก218 ซึ�งน�าจะเปน

บริเวณที่อยูภายใตแรงกดดันจากกระบวนการคัดเลือก

ตามธรรมชาติหรือมี epitope ที่สําคัญเปนองคประกอบ 

ตัวอยางยีนที่ใหผลการทดสอบ โดย MK test วาอยูภายใต

อทิธพิลดงักลาว เชน PvMSP5 เปนตน สาํหรบัการทดสอบ

อื่นที่อาศัยหลักการคลายกันน�้คือ Hudson-Kreitman-

Aguade test เปนตน219

 3. Tajima Test เปนการคํานวณโดยอาศัย

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ

ความหลากหลายของนิวคลีโอไทดในแตละคูของลําดับ

นิวคลีโอไทดของยีนเดียวกันที่ไดจากแตละหน�วยของ

ประชากรกับตําแหน�งนิวคลีโอไทดที่มีการแทนที่ของนิว
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คลีโอไทดดวยความถี่มากกวา 1 หรือเรียกวา segregating 

site คาที่คํานวณไดเรียกวา Tajima’s D ซึ�งถาคา D มี

คาไมตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญแสดงวายีนที่ทดสอบ

มีวิวัฒนาการแบบเปนกลาง ถาคา D นอยกวาศูนยอยาง

มีนัยสําคัญแสดงวายีนที่ทดสอบอยูภายใตอิทธิพลของ 

directional selection หรือมีการคัดเลือกในเชิงลบ ซึ�งมัก

พบในยีนที่มีหนาที่สรางโปรตีนที่เปนโครงสรางของเซลล

หรือสรางเอนไซมในกระบวนการเมตาโบลิซึมของเซลล 

ในทางตรงขามถาคา Tajima’s D มีคามากกวาศูนยอยาง

มีนัยสําคัญแสดงวายีนดังกลาวอยูภายใตอิทธิพลของการ

คัดเลือกในเชิงบวกหรือ balancing selection220 ซึ�งยีน

ของเชื้อมาลาเรียที่ตรวจพบวาใหคา Tajima’s D มากกวา

ศูนยอยางมีนัยสําคัญ เชน PfMSP3 และ PfAMA1 ใน

สวนที่เปน extracellular domain เปนตน221,222 นอกจากน�้

ยังมีคาอื่นๆ ที่ชวยตรวจสอบสภาวะ balancing selection 

รวมทัง้การคดัเลอืกในเชงิบวก อืน่ๆ เชน Fu and Li’s tests 

ซึ�งอาศัยหลักการคลาย Tajima test แตการเปรียบเทียบ

อาศัยสมการความสัมพันธที่แตกตางกัน223

 4. Wright’s Fst หรอื F statistics เปนการคาํนวณ

คา fixation index โดยเปรียบเทียบคาความแตกตางของ

ความหลากหลายของนิวคลีโอไทดระหวางประชากรตั้งแต 

2 กลุมขึ้นไป ซึ�งสามารถคํานวณไดโดยพิจารณาในแตละ

ตําแหน�งของนิวคลีโอไทดที่มีความหลากหลาย คาที่

คํานวณไดเรียกวา Fst ถาคา Fst มีคาต่ํามากหรือเขาใกล

ศนูย แสดงวายนีหรอืสวนของยนีนัน้อยูภายใตอทิธพิลของ 

balancing selection224 ซึ�งการคํานวณคา Fst สามารถ

ใชตรวจหาสวนของยีน PfMSP1 ที่อยูภายใตอิทธิพล

ของ balancing selection และสามารถตรวจสอบในภาย

หลังถึงความถูกตองในการทํานายน�้ จากขอมูลทางอิมมูน

วทิยาของกลุมประชากรและขอมลูจากการทดลองไดอยาง

สอดคลองกนั ซึ�งการใชการทดสอบอืน่ๆ ไมพบวา PfMSP1 

อยูภายใตอิทธิพลของการคัดเลือกใดๆ ในทางตรงขามคา 

Wright’s Fst อาจไมเหมาะสมในการตรวจสอบความเบี่ยง

เบนจากวิวัฒนาการที่เปนกลางสําหรับยีนอื่น225 ดังนั้น

การเขาใจวิวัฒนาการของแตละยีน การทราบลักษณะการ

แทนทีข่องนวิคลโีอไทด รวมทัง้การเลอืกตวัอยางประชากร

ในการวเิคราะหจงึมคีวามสาํคญัในการเลอืกใชการทดสอบ

ที่เหมาะสม     

 ขอดีของ reverse vaccinology เมื่อเปรียบ

เทียบกับการพัฒนาวัคซีนวิธีเดิมมีหลายประการ กลาว

คือ สามารถตรวจหาแอนติเจนที่มีศักยภาพเปนวัคซีนได

หลากหลายกวาวิธีเดิม พรอมทั้งสามารถตรวจหา T cell 

epitopes ไดหลายตําแหน�งเพื่อเปนองคประกอบของ

วัคซีน นอกจากนั้นยังสามารถเลือกแอนติเจนที่ไมมีความ

หลากหลายหรือแอนติเจนที่มีความหลากหลายนอยเพื่อ

ใชเปนวัคซีน ตลอดจนระยะเวลาที่ใชลดลงอยางมากเมื่อ

เปรียบเทียบกับการพัฒนาวัคซีนวิธีเดิม อยางไรก็ตามใน

การพัฒนาวัคซีนปองกันโรคมาลาเรียโดยอาศัย reverse 

vaccinology ยังมีขอจํากัดหลายประการ เชน ขั้นตอน

การผลิตโปรตีนเพื่อเปนแอนติเจนยังมีขอจํากัดในเชิง

ประสิทธิภาพ และคุณภาพ เน��องจาก genome ของเชื้อ

มาลาเรียมีองคประกอบของเบส adenine และ thymine 

ที่สูงมาก ทําใหการเลือกใช codon สําหรับการสรางกรด

อะมิโน (codon usage) มีความแตกตางจากจุลชีพ (เชน 

แบคทเีรยี) ที่ใชในการผลติโปรตนีลกูผสม เปนตน อยางไร

ก็ตามเทคโนโลยีการสรางโปรตีนจากยีนโดยไมตองอาศัย

การสรางในเซลล (cell-free expression) ถาไดรับการ

พัฒนามากขึ้น ในอนาคตอาจชวยลดขอจํากัดดังกลาว

ได214,226

สารเสริมฤทธิ์ (Adjuvants) 

 ปจจัยสําคัญประการหนึ�งที่สงผลใหวัคซีนมี

ประสทิธภิาพดเีพยีงใด คอืการเลอืกใช adjuvant ทีเ่หมาะสม 

คุณลักษณะของ adjuvant ที่ดีตองสามารถชวยเสริมฤทธิ์ 

(potency) ของแอนติเจนที่เปนองคประกอบของวัคซีน

หรือชวยทําใหแอนติเจนทําหนาที่ไดเต็มที่เพื่อใหสามารถ

กระตุนระบบภูมิคุมกันใหมีการตอบสนองในทิศทางที่

ตองการเพื่อกําจัดหรือลดปริมาณเชื้อกอโรคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นสามารถอยูไดนาน 

โดยไมตองอาศัยการกระตุนซ้ําโดยวิธีอื่นๆ นอกจากน�้ 

adjuvant ที่ดีตองไมทําใหเกิดผลขางเคียงใดๆ หรือมี

ผลขางเคียงที่นอยมาก นอกจากการเลือกใช adjuvant 
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ใหเหมาะสมตามวัตถุประสงคแลว ตองพิจารณาถึง

องคประกอบของ adjuvant ในดานคุณลักษณะทาง

กายภาพ เชน colloid หรอื emulsion เปนตน ซึ�งจะมผีลตอ

การกระจายในรางกายรวมทัง้ขนาดของสารทีเ่ปน adjuvant 

คุณสมบัติการละลายในสวนของไขมันหรือสวนของน้ํา 

ปฏิสัมพันธกับแอนติเจน และการคงสภาพของ adjuvant 

ในภาวะตางๆ โดยทั�วไป adjuvant สามารถจําแนกเปน 

2 ประเภท ไดแก227

 1. adjuvant ที่สามารถกระตุนระบบภูมิคุมกัน 

(immunostimulant) เชน ตัวจับหรือ ligand สําหรับ 

Toll-like receptor (TLR), saponin, cytokine ตางๆ รวม

ทั้ง exotoxin ของแบคทีเรีย เปนตน  สารเหลาน�้สามารถ

กระตุนระบบภูมิคุมกันไดโดยตรง เพื่อเพิ�มการตอบสนอง

ตอแอนติเจนที่เปนองคประกอบของวัคซีน

 2. adjuvant ที่ทําหนาที่เปนตัวนําหรือตัวขนสง 

(vehicle) แอนติเจนรวมทั้งสารอื่นที่เปนองคประกอบของ

วัคซีน เปน adjuvant ที่ทําหนาที่นําเสนอแอนติเจนหรือ 

adjuvant อื่นตอระบบภูมิคุมกันอยางเหมาะสม สารที่

เปน adjuvant ประเภทน�้ เชน mineral salts, emulsion, 

virosomes, liposomes รวมทั้ง microspheres ซึ�งเปน 

polymer ที่ยอยสลายได เปนตน 

 อยางไรก็ตามแมวา adjuvant จะมีความสําคัญ

ตอประสิทธิภาพของวัคซีน แตมีวัคซีนบางประเภทที่ไม

จาํเปนตองอาศยั adjuvant เปนองคประกอบ ไดแก วคัซนี

ที่ใชตัวเชื้อที่ถูกทําใหความสามารถในการกอโรคลดลง 

(attenuated) หรือทําใหหมดคุณสมบัติในการกอโรค 

(inactivated) เปนองคประกอบของวัคซีน

 ในการเลือกใช adjuvant จําเปนตองพิจารณา

ถึงรายละเอียดและผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากขอมูล

ที่ไดจากการศึกษาเบื้องตน เชน unmethylated deoxy-

cytidyl-deoxyguanosine (CpGs) ใหผลการตอบสนอง

ของระบบภมูคิุมในคนและในสตัวทดลองแตกตางกนั ทัง้น�้

อาจเน��องจากความแตกตางของตัวรับ TLR9 มีความแตก

ตางกันระหวาง species และตัวรับ TLR9 ของเซลลตาง

ชนิดใน species เดียวกันยังมีความแตกตางกัน ดังนั้น

ผลของ adjuvant ดังกลาวในสัตวทดลองจึงไมไดบงบอก

ถึงผลขางเคียงที่พึงจะมีขึ้นเมื่อนํามาใชในคน อนึ�งตัวจับ

สําหรับ TLR อาจชักนําใหเกิดปฏิกิริยาตอตานเน�้อเยื่อ

ของตัวเอง (autoimmune responses) รวมทั้งพบวา 

adjuvant บางชนิด เชน Montanide ISA-720 ซึ�งเปน 

water-in-oil emulsion อาจทําใหเกิด sterile abscess ใน

บริเวณที่ฉ�ดวัคซีน228,229 นอกจากน�้ยังพบวาการผสมสาร

บางอยางจะชวยให adjuvant คงสภาพดีขึ้น เชน saponin 

(QS21) มีความไมเสถียรและทําใหเกิดการตอบสนองของ

ระบบภูมิคุมเฉพาะที่อันไมพึงประสงค แตเมื่อผสมกับ 

oil-in-water หรอื liposome ซึ�งเปนสตูรผสมของ adjuvant 

ในกลุม AS01 และ AS02 จะมคีวามเสถยีรมากขึน้ และเพิ�ม

ประสิทธิภาพการตอบสนองของภูมิคุมกันไดดีขึ้น เปน

ที่น�าสังเกตวาแอนติเจนชนิดเดียวกันเมื่อใช adjuvant 

ตางชนิดกันจะทําใหผลการตอบสนองของภูมิคุมกันตาง

กัน เชน แอนติเจน RTS,S ที่เปนองคประกอบของวัคซีน

ปองกันมาลาเรีย เมื่อใช Alum ผสมกับ monophosphosyl 

lipid A (AS04) หรือ Alum ผสมกับ oil-in-water emulsion 

(AS03) เปน adjuvant นั้น แมวาสามารถกระตุนใหมีการ

สรางแอนตบิอดตีอแอนตเิจน RTS,S ไดดมีากแตกลบัไมมี

ผลในการปองกันโรค ในทางตรงขามแอนติเจนชนิดเดียว 

กนัเมือ่ใช adjuvant ทีม่อีงคประกอบของ monophosphosyl 

lipid A และ QS21 ใน oil-in-water emulsion สามารถ

กระตุนใหเกิดภูมิคุมกันตอมาลาเรียได227

 สารเสริมฤทธิ์ที่ ไดรับการรับรองใหใชในคน

ในปจจุบัน มีดังน�้

 1. Alum เปน Aluminum ที่อยูในรูปเจลที่ไม

เปนผลึกเปน adjuvant ที่ใชในวัคซีนหลายชนิดที่ใชกัน

อยางแพรหลาย เชน วัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน 

และบาดทะยัก รวมทั้งวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี 

เปนตน adjuvant ชนดิน�น้บัวามคีวามปลอดภยัสงูสามารถ

ชวยใหเกิดการกระตุนการตอบสนองของแอนติบอดีได

เร็วและมีระดับที่สูง ตลอดจนแอนติบอดีที่สรางขึ้นอยูได

นาน Alum ยังชวยใหแอนติบอดีในวัคซีนมีความเสถียร 

อยางไรกต็าม Alum ไมชวยใหเกดิการกระตุน Th1 cell และ 

CTL ซึ�งมีความสําคัญตอภูมิคุมกันตอจุลชีพที่อยูในเซลล

ดังเชนมาลาเรีย230 
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 2. MF59 มีองคประกอบของ squalene-in-water 

emulsion โดยมีขนาดละอองฝอยเล็กกวา 250 นาโนเมตร 

adjuvant ชนิดน�้ชวยใหมีการสรางแอนติบอดีดีกวา Alum 

โดยมีการสรางแอนติบอดี IgG subclass ตางๆ ไดอยาง

สมดุล สามารถกระตุน helper T cell ไดดีมาก แตไม

สามารถชวยใหมีการกระตุน Th1 lymphocyte ในปจจุบัน

วัคซีนที่ใช adjuvant ชนิดน�้คือ วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ

บางชนิดที่ผลิตในประเทศสวิสเซอรแลนด231

 3. MPL  เปน adjuvant ที่สามารถกระตุน Th1 

cell ที่ไดรับรองใหใชในคนอยางเปนทางการ MPL ได

จาก lipopolysaccharide ของ Salmonella minnesota 

ประกอบดวยสวนที่เปน hydrophilic polysaccharide และ

สวนของ hydrophobic lipid core232,233 ซึ�งสามารถจับกับ

ตัวรับ TLR4 ได adjuvant ชนิดน�้ไดรับการจดลิขสิทธิ์เพื่อ

ใชในวคัซนีปองกนัโรคไวรสัตบัอกีเสบบ ีและวคัซนีปองกนั

เอชพวี ีโดยอยูในตาํหรบั AS04 ซึ�งมเีกลอื aluminum เปน

องคประกอบรวม สําหรับวัคซีนปองกันโรคมาลาเรียที่มี

การทดลองในภาคสนามนัน้ไดมกีารใช adjuvant ชนดิน�้ใน

ตําหรับตางๆ โดยรวมกับ adjuvant อื่นๆ เชน liposome 

และ saponin เปนตน234-236

 สารเสริมฤทธิ์สําหรับวัคซีนปองกันโรคมาลาเรีย 

มีดังน�้

 1. Montanides (ISA51 และ ISA720) เปน 

water-in-oil emulsion ประกอบดวย squalene และ 

mannide-monolate มีคุณสมบัติทางกายภาพคลายกับ 

incomplete Freund’s adjuvant237,238 แตสามารถสลาย

ตัวได Montanides ไดถูกนํามาใชสําหรับวัคซีนปองกัน

มาลาเรยีในตาํหรบั ISA720 โดยใหผลการชวยกระตุนระบบ

ภูมิคุมกันไดดีมาก แตมีขอเสียคือ มีการตอบสนองเฉพาะ

ที่ในตําแหน�งที่ฉ�ดวัคซีนอันไมพึงประสงค รวมทั้งความ

เสถียรของวัคซีนยังไมมากพอ239,240

 2. Saponins มีหลายชนิด ไดแก Quil-A, 

immunostimulating complexes (ISCOM), QS-21, 

AS02 และ AS01 โดย adjuvant กลุมน�้ไดจาก triterpene 

glycosides ทีม่าจากเปลอืกไมชนดิหนึ�ง ซึ�ง saponin ชนดิ

ที่ถูกนํามาทดลองมากที่สุดคือ Quil-A มีองคประกอบของ 

glycosides หลายชนิดซึ�งมีฤทธิ์ในการเปน adjuvant และ

มีสวนที่กอใหเกิดผลขางเคียง241 สําหรับ ISCOM มีองค

ประกอบของ phospholipids, choleslerol และ Quil-A 

สวนที่ทําใหบริสุทธิ์แลวมีโครงสรางคลายกรง (cage-like 

particle) ขนาด 40 นาโนเมตร สามารถดักจับแอนติเจน

ไวภายใน242 สวน QS-21 เปนสวนของ Quil-A ที่ถูก

ทําใหบริสุทธิ์โดยปราศจากผลขางเคียงและสามารถชวย

กระตุนภูมิคุมกันไดมากขึ้นทั้งการสรางแอนติบอดี Th1 

และ CTL ขอเสียของ adjuvant ชนิดน�้คือความไม

เสถยีรทางเคมแีละการกระตุนเฉพาะทีอ่นัไมพงึประสงคใน

ตําแหน�งที่ฉ�ดวัคซีน243

 3. MPL ตําหรับตางๆ และตําหรับผสม เชน 

MPL-SE ประกอบดวย Squalene oil, 3-deacylated 

monophosphoryl lipid A และสารที่เปน carrier ผลิตใน

รปูของ oil-in-water emulsion ซึ�งไดนาํมาใชสาํหรบัวคัซนี

ปองกันโรคลิชมาเน�ย (leishmaniasis)244 สวน AS02 เปน 

oil-in-water emulsion เชนกัน มีองคประกอบของ MPL 

และ QS-21 ซึ�งสามารถชวยใหเกิดการกระตุนทั้งการส

รางแอนติบอดีและ Th1 lymphocyte ที่มีประสิทธิภาพสูง 

สําหรับ AS01 คือ MPL และ QS21 ที่อยูในรูปของ lipo-

some236,245

  4. นิวคลีโอไทดสายสั้น (oligonucleotides) ที่มี

สวนของ unmethylated CpG ทําหนาที่โดยผาน TLR9 

สามารถกระตุน dendritic cell และกระตุนการหลั�ง 

pro-inflammatory cytokines เชน tumor necrosis factor 

alpha (TNF-α), interferon gamma (IFN-γ) และ IL-12 
ซึ�ง CpGs น�้มีฤทธิ์เหน��ยวนํา Th1 และ CTL ใหมีการตอบ

สนองตอแอนติเจนไดดีมาก อยางไรก็ตาม adjuvant ชนิด

น�้ใหผลการตอบสนองที่ตางกันในสัตวตางชนิดกันแมจะมี

ความปลอดภัยสูง246,247

  5. Imidazoquinolines เปนสารสังเคราะหที่ชวย

กระตุน antigen presenting cells (APCs) ชนิดตางๆ และ

การหลั�งของ inflammatory cytokines และ chemokines 

หลายชนิด โดย adjuvant ชนิด imiquimod ทําหนาที่เปน

ตัวจับกับ TLR7 สวน resquimod เปนตัวจับ TLR7/8 โดย 

imiquimod สามารถใชทาเฉพาะที่ซึ�งจะมีผลตอ antigen 
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presenting cell ที่ผิวหนัง235,240

รูปแบบของวัคซีนปองกันมาลาเรีย

 ในการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคมาลาเรียนั้น ได

มีการใชนวัตกรรมรวมสมัยหลายประเภท ซึ�งรูปแบบ

ของวัคซีนที่ตางกันลวนมีขอดี และขอจํากัดแตกตางกัน 

เน��องจากการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคมาลาเรียมีลําดับ

ขั้นตอนตั้งแตการศึกษาในหลอดทดลอง การทดสอบโดย

ใชสัตวทดลองตางๆ และการทดสอบในอาสาสมัคร ซึ�ง

มีขอมูลมากเกินกวาที่จะรวบรวบไดครบถวน ดังนั้น

ในที่น�้จึงครอบคลุมเฉพาะวัคซีนสําหรับปองกันการติด

เชื้อ P.falciparum ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน��อง เปน

ทีต่องการอยางเรงดวนมากกวาวคัซนีปองกนัโรคมาลาเรยี

ชนดิอืน่ เปนวคัซนีทีอ่ยูในระหวางการทดสอบประสทิธภิาพ

ในคนและมีศักยภาพที่ดีในการปองกันโรค ดังนั้นวัคซีน

ในกลุมของ transmission-blocking vaccines ที่ไมให

ผลดีตอผูไดรับวัคซีนโดยตรงจึงยังไมไดรับการทดสอบ

ในภาคสนามอยางชัดเจน ซึ�งประเภทหรือรูปแบบที่เปน

องคประกอบหลักของวัคซีนสามารถจําแนกไดดังน�้

 1. วัคซีนที่มีเชื้อมาลาเรียเปนองคประกอบ 

    (whole parasite vaccines)

 การพัฒนาวัคซีนในอดีตที่ประสบผลสําเร็จใน

การปองกันโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัสไมไดอาศัย

ความรูเกี่ยวกับกลไกการปองกันโรคโดยระบบภูมิคุมกัน

ของรางกายอยางครอบคลุมและขั้นตอนการพัฒนาตลอด

จนการนําวัคซีนไปทดสอบนั้นไมไดอยูภายใตเงื่อนไขและ

ขอจํากัดมากเทาในปจจุบัน แตวัคซีนหลายชนิดที่พัฒนา

ขึ้นจากการใชเชื้อจุลชีพกอโรคที่ทําใหตายแลว (whole 

killed vaccines) เชน วัคซีนปองกันโรคไอกรน โรค

ทยัฟอยด และอหวิาตกโรค เปนตน หรอืวคัซนีที่ไดจากเชือ้

ทีม่ชีวีติแตถกูทาํใหออนกาํลงัหรอืขาดความสามารถในการ

กอโรค (live attenuated vaccines) เชน วัคซีนปองกันโรค

ทยัฟอยด และอหวิาตกโรคทีถ่กูพฒันาตอมา รวมทัง้วคัซนี

ปองกนัโรคโปลโิอ โรคหดั และโรคคางทมู เปนตน ซึ�งวคัซนี

ทีถ่กูพฒันาดวยกระบวนการดงักลาว ใหผลการปองกนัโรค

ที่ดี และมีความคุมคาอยางมากในเชิงสาธารณสุข

 สําหรับการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคมาลาเรียโดย

อาศัยหลักการใชเชื้อมาลาเรียระยะที่เจริญแบบไมอาศัย

เพศในเมด็เลอืดแดงทีต่ายแลวเปนวคัซนีนัน้มรีายงานครัง้

แรกในป ค.ศ. 1941 โดยทําการทดลองในลิง248 นอกจาก

น�ย้งัมกีารใชเชือ้มาลาเรยีทีผ่านการฉายรงัสแีลวเปนวคัซนี

สําหรับทดสอบในลิงและในหนูทดลองอีกหลายครั้งโดยใช

เชือ้มาลาเรยีชนดิทีส่ามารถกอโรคในสตัวที่ใชทดสอบ เชน 

ในกรณ�ของลิงวอก (rhesus macaque) มักใช P.knowlesi 

หรอืในกรณ�ของ P.falciparum มกัทาํการศกึษาในลงิ Aotus 

หรือลิง Saimiri สวนในกรณ�ของหนูทดลองสามารถ

เลือกใชเชื้อมาลาเรียหลายชนิด เชน P.chabaudi, 

P.vinckei, P.yoelii และ P.berghei เปนตน ซึ�งผลการ

ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนจากการใชตัวเชื้อมาลาเรีย

เปนวัคซีนนั้นมีความแตกตางกัน แตผลสวนใหญมักให

ประสิทธิภาพในการปองกันโรคจากการติดเชื้อซ้ําในอัตรา

ทีส่งู โดยบางครัง้อาจใหผลการปองกนัโรคไดอยางสมบรูณ 

อยางไรกต็ามการใชตวัเชือ้มาลาเรยีเปนวคัซนีโดยตรงรวม

กบั adjuvant นัน้ ในอดตีมขีอจาํกดัอยางมากในการเตรยีม

เชื้อใหไดปริมาณมาก ดังนั้นแนวทางการพัฒนาวัคซีนดัง

กลาวจึงไมไดมีการดําเนินการตออยางชัดเจน ซึ�งแมวาใน

ป ค.ศ. 1976 Trager และ Jensen ไดพัฒนาวิธีการเลี้ยง

เชื้อ P.falciparum ไดอยางตอเน��องในหองปฏิบัติการซึ�ง

เปนรากฐานในการผลิตเชื้อมาลาเรียดังกลาวในปริมาณ

มากๆ ได249 แตในระยะเวลาเดียวกันเทคโนโลยีดานการ

ผลิตโปรตีนลูกผสม ซึ�งเปนรากฐานของการพัฒนาวัคซีน

ที่เลือกใชเฉพาะแอนติเจนที่สําคัญที่สามารถกระตุนระบบ

ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อได ดังนั้นการพัฒนาวัคซีนโดยใช

ตวัเชือ้มาลาเรยีเปนองคประกอบของวคัซนีจงึไมไดรบัการ

พัฒนาอยางชัดเจน

 การใชเชื้อมาลาเรียทั้งตัวเปนองคประกอบของ

วคัซนีนัน้นอกจากจะใชเชือ้ตายหรอืเชือ้ทีผ่านการฉายรงัสี

แลวยังมีการใชเชื้อมาลาเรียที่มีชีวิตเพื่อทําใหเกิดการติด

เชื้อในรางกายของโฮสต โดยพบวาหนูทดลองหรือลิงบาง

ชนิดเมื่อทําใหเกิดการติดเชื้อเพียงเล็กนอยแลวใหยาฆา

เชื้อมาลาเรียตามมาในภายหลัง (infection-cure model) 

ซึ�งผลการศกึษาพบวาวธิดีงักลาวสามารถกระตุนใหหนเูกดิ
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ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อมาลาเรียสายพันธุเดียวกันกับที่ใช

เปนวัคซีน (homologous parasite) ไดอยางสมบูรณ ใน

ขณะที่ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นสามารถปองกันการติดเชื้อตาง

สายพันธุ (heterologous parasite) ไดเพียงบางสวน ทั้งน�้

ภูมิคุมกันดังกลาวจะปองกันการติดเชื้อตางสายพันธุไดดี

เพยีงใดขึน้กบัความใกลชดิทางพนัธกุรรมของเชือ้ที่ใชเปน

วคัซนีและเชือ้ที่ใชทดสอบประสทิธภิาพการปองกนัโรคของ

วัคซีน นอกจากน�้ยังพบวาชวงเวลาที่ใหยาตานมาลาเรีย

ภายหลังการติดเชื้อมีความสําคัญอยางมากตอภูมิคุมกัน

ที่เกิดขึ้น รวมทั้งพบวาปริมาณของเชื้อที่ใชเพื่อกอให

เกิดการติดเชื้อซึ�งมีความสัมพันธกับปริมาณแอนติเจนที่

โฮสตจะไดรับเพื่อการกระตุนระบบภูมิคุมกันอยางเหมาะ

สม250-252 สําหรับการศึกษาในอาสาสมัครซึ�งไมเคยติดเชื้อ

มาลาเรียมากอน โดยการฉ�ดเชื้อ P.falciparum ระยะที่

เจริญในเม็ดเลือดแดงแบบไมอาศัยเพศประมาณ 30 เซลล

เขาไปในอาสาสมัครจํานวน 5 ราย หลังจากนั้นจึงใหยา 

chloroquine เพื่อฆาเชื้อกอนที่เชื้อจะแบงตัวเพิ�มจํานวน

มากจนสามารถกอโรคได ทําเชนน�้ซ้ํา 3 ครั้ง หลังจากนั้น

จึงทําการทดสอบโดยฉ�ดเชื้อระยะและสายพันธุเดียวกัน

เขาไปในอาสาสมัครพบวาอาสาสมัครสวนใหญไมพบการ

ติดเชื้อเลยแมจะทําการตรวจสอบโดยวิธี PCR ในขณะ

ที่อาสาสมัคร 1 ราย มีการติดเชื้อเกิดขึ้นแตระยะเวลา

ตรวจพบเชือ้เกดิขึน้ชากวาปกต ิเมือ่ทาํการวเิคราะหระบบ

ภมูคิุมกนัของผูทีเ่กดิภมูติานทานตอการตดิเชือ้พบวาอาสา

สมัครเหลาน�้มีการตอบสนองของ T cell อยางชัดเจน โดย

พบการเพิ�มขึ้นของ CD4+ และ CD8+ T cells รวมทั้ง

ปริมาณ IFN-γ มีคาเพิ�มขึ้นอยางมาก ในขณะที่ IL-4 และ 

IL-10 ไมมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากน�้ยังพบวาปริมาณ 

nitric oxide synthase ใน mononuclear cells ที่อยูใน

กระแสเลือดมีคาสูงมาก ในทางตรงขามไมพบการเพิ�มขึ้น

ของแอนติบอดีที่จําเพาะตอเชื้อมาลาเรียในอาสาสมัคร

เหลาน�้เลย ผลการทดสอบน�้แสดงวาการตอบสนองของ

ระบบภูมิคุมกันแบบ cell-mediated immune response 

โดยปราศจากการสรางแอนติบอดีสามารถทําใหเกิด

ภมูคิุมกนัตอเชือ้มาลาเรยีระยะทีเ่จรญิแบบไมอาศยัเพศใน

เมด็เลอืดแดงไดอยางมปีระสทิธภิาพ253 ในทาํนองเดยีวกนั

ไดมีการทดสอบโดยใชระยะ sporozoite จากยุงเปนวัคซีน 

พบวาอาสาสมัครที่ไดรับเชื้อจากยุงกนปลองทั้งสิ้น 3 ครั้ง 

พรอมกับไดรับประทานยา chloroquine อยูตลอดชวงที่

ศึกษา หลังจากนั้นจึงงดรับประทานยา chloroquine เปน

เวลา 1 เดือน อาสาสมัครเหลาน�้จึงไดรับการทดสอบ

ความสามารถในการปองกันการติดเชื้อมาลาเรีย โดยให

ยุงที่มีเชื้อสายพันธุเดิมกัด พบวาอาสาสมัครทุกรายที่ได

รบัวคัซนีดวยวธิดีงักลาวไมเกดิการตดิเชือ้มาลาเรยีในภาย

หลังการทดสอบเลย จากการวิเคราะหการตอบสนองตอ

ระบบภมูคิุมกนัในอาสาสมคัรกลุมน�พ้บวามกีารเพิ�มขึน้ของ

เซลลที่สราง cytokine ชนิดตางๆ อยางมาก โดยเฉพาะ

อยางยิ�งมีการเพิ�มขึ้นของ CD3+ CD45R0+ memory T 

cells พรอมกับการตอบสนองของ CD4+ และ CD8+ T 

lymphocytes อยางชัดเจน ในทางตรงขามการตอบสนอง

ของแอนติบอดีนั้นเกิดขึ้นมีเพียงเล็กนอย254

 เน��องจากขอมูลการใช sporozoite ที่ผานการ

ฉายรังสีเปนวัคซีนในอาสาสมัครไดมีการตรวจสอบหลาย

ครั้งโดยพบวาวัคซีนในรูปแบบน�้สามารถปองกันการติด

เชื้อมาลาเรียไดอยางสมบูรณในอาสาสมัครมากถึงรอยละ 

94 ทั้งน�้ sporozoite ที่ผานการฉายรังสีจะยังคงมีชีวิตและ

สามารถลุกลามเขาไปเจริญในเซลลตับไดหลายสัปดาห

หรอืหลายเดอืน แตไมสามารถแบงเซลลตอไปได ภาวะดงั

กลาวทําใหเกิดการสรางภูมิคุมกันตอระยะ sporozoite ได

อยางมปีระสทิธภิาพโดยอาศยั cytotoxic CD8+ T cell และ

แอนติบอดี แตโดยทั�วไปประสิทธิภาพของวัคซีนน�้มีระยะ

เวลาเพยีงประมาณ 1 ป ดงันัน้แมวาผูที่ไดรบัวคัซนีทีอ่าศยั

ในเขตปรากฏโรคมาลาเรียแมจะไดรับการกระตุนจากการ

ไดรับ sporozoite จากยุงในธรรมชาติ แตการกระตุนดวย

วคัซนีดงักลาวยงัมคีวามจาํเปนจงึนบัเปนขอจาํกดัประการ

หนึ�งของวัคซีนชนิดน�้อันเน��องจากกระบวนการผลิตวัคซีน 

ที่ไมสามารถผลิต sporozoite ไดมากพอสําหรับประชากร

จํานวนมาก อยางไรก็ตามไดมีการพัฒนาวัคซีนโดยใช 

sporozoite ที่ผานขั้นตอนการปรับเปลี่ยนทางพันธุกรรม

โดยการกําจัดยีนบางชนิดที่เกี่ยวของกับการเจริญและการ

แบงตวัของเชือ้มาลาเรยี เชน ยนี UIS3, UISE4 และ P3bp 

เปนตน ซึ�ง sporozoite เหลาน�้ยังคงมี เมตาโบลิซึมของ
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เซลลคงเดิมแตไมสามารถเจริญและแบงตัวในเซลลตับตอ

ไปซึ�งในปจจุบันไดมีการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน

รูปแบบน�้ภายใตชื่อ SanariaTM PfSPZ vaccine255

 2. วัคซีนที่ใชโปรตีนลูกผสมเปนองคประกอบ 

(recombinant protein vaccines)

 หลักการพัฒนาวัคซีนโดยใชโปรตีนลูกผสมเปน

องคประกอบของวัคซีนตองอาศัยองคความรูทางดาน

พยาธิกําเนิดระดับโมเลกุลของการติดเชื้อ เพื่อการยับยั้ง

ขั้นตอนตางๆ ที่จุลชีพกอพยาธิสภาพในโฮสต เชน การ

ยับยั้งปฏิสัมพันธระหวางตัวรับ และตัวจับขณะที่จุลชีพ

จะเขาสูเซลลของโฮสต หรือยับยั้งเมตาโบลิซึมของจุลชีพ 

เปนตน การคัดเลือกเปาหมายที่จะทําการยับยั้ง การ

คัดเลือกเปาหมายในการเหน��ยวนําใหเกิดการตอบสนอง

ของระบบภูมิคุมกันที่มีผลในการยับยั้งกระบวนการกอโรค

หรอืการทาํลายจลุชพี และการพฒันาระบบนาํสงแอนตเิจน

ในวคัซนี รวมทัง้รปูแบบของแอนตเิจนเพือ่ใหเกดิภมูคิุมกนั

ที่จําเพาะตอแอนติเจนที่เปนองคประกอบของวัคซีน ซึ�ง

ลวนมีความสําคัญและสงผลตอประสิทธิภาพของวัคซีน

 เน��องจาก genome ของเชื้อมาลาเรียโดยเฉพาะ

อยางยิ�ง P.falciparum มีองคประกอบของเบส adenine 

และ thymine สูงถึงรอยละ 80 ทําใหการใช codon เพื่อ

สรางกรดอะมิโนมีความแตกตางอยางมากกับ expression 

vector ที่ใชในการผลิตโปรตีนลูกผสม การปรับเปลี่ยน 

codon โดยการสังเคราะหยีนใหมเพื่อใหเหมาะสมกับ

การผลิตโปรตีนดังกลาวจึงอาจมีความจําเปน นอกจากน�้

การมี glycosylation sites ในโปรตีนลูกผสมยังมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการตอบสนองทางระบบภูมิคุมกันภาย

หลังไดรับวัคซีน เชน โปรตีนลูกผสม MSP1 ในสวน 

C-terminus ขนาด 42 กโิลดาลตนั (PfMSP142), PfAMA-1 

และ PfEBA175 ที่มี glycosylation sites สามารถกระตุน

ใหมีการสรางแอนติบอดีไดดีมาก และแอนติบอดีดังกลาว

สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อมาลาเรียในหลอดทดลอง

ได ในขณะที่การปรับเปลี่ยน glycosylation sites ใน

โปรตีนเหลาน�้อาจสงผลลบตอการกระตุนระบบภูมิคุมกัน

ของโฮสต เชน อาจทําใหการตอบสนองของแอนติบอดี

ลดลง เปนตน256

 การปรับเปลี่ยนกรดอะมิโนที่เปนองคประกอบใน

โปรตีนลูกผสม อาจสงผลลบตอการตอบสนองของระบบ

ภูมิคุมกัน เชน อาจทําใหการจับกันระหวางแอนติเจน

และ HLA class I และ class II เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจ

ทําใหเกิดการกระตุน regulatory T cell จนเกิดการยับยั้ง

การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันได นอกจากน�้ epitope 

ในแอนติเจนอาจอยูในตําแหน�งซอนเรนหรือ cryptic 

epitope เชน ถูกบดบังดวยโครงสราง 3 มิติของโปรตีน 

จึงไมสามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันได ซึ�งเมื่อทําให

โครงสรางของโปรตีนที่บดบัง epitope เปลี่ยนสภาพไป

อาจทําให cryptic epitope สามารถกระตุนระบบภูมิคุมกัน

ไดดี นอกจากน�้การเปลี่ยนแปลงในลําดับกรดอะมิโนบาง

ตําแหน�งยังอาจมีผลตอการเกิด altered peptide ligand 

antagonism หรือ T cell mimotope ทําใหไมเกิดการก

ระตุนระบบภูมิคุมกันหรือการกระตุนเกิดขึ้นในทิศทางที่

ไมทําใหเกิดภูมิคุมกันที่ปองกันการติดเชื้อ เชน เปลี่ยน

การกระตุน CD4+ T cell ในทิศทาง pro-inflamanatory 

(Th1) เปน anti-inflamanatory (Th2) เปนตน ซึ�งไดกลาว

ไวแลวขางตน256

 นับตั้งแตมีการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคมาลาเรีย

โดยอาศยัการผลติโปรตนีลกูผสมซึ�งมหีลายชนดินัน้ มเีพยีง

บางชนิดที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน��องถึงปจจุบัน ดังน�้ 

 2.1  วัคซีน RTS,S     

 วัคซีนชนิดน�้เริ�มตนจากความรวมมือระหวาง 

Water Reed Army Institute of Research (WRAIR) กับ 

GlaxoSmithKline (GSK) ในการพัฒนาวัคซีนปองกัน

โรคมาลาเรีย โดยเริ�มตนในป ค.ศ. 1984 โปรตีนที่เลือก

เปนองคประกอบหลักของวัคซีนคือ circumsporozoite 

protein หรือโปรตีน CS เน��องจากมีองคความรูเกี่ยวกับ

โปรตนีชนดิน�อ้ยางมากทัง้ในดานโครงสราง บทบาทหนาที ่

และการสนองของระบบภูมิคุมกันของโฮสตตอโปรตีนดัง

กลาว สําหรับรูปแบบของโปรตีนที่ผลิตอาศัยการสราง

โปรตีนลูกผสมใน Escherichia coli ทั้งน�้โปรตีนที่ผลิตขึ้น

นั้นครอบคลุมโปรตีน CS หลายสวนและมีการผลิตใหมี

โครงสรางทีห่ลากหลาย257 แตจากการทดสอบในหองปฏบิตัิ

การในระยะแรก พบวามีโปรตีนลูกผสมเพียงไมกี่ชนิด
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ที่มีศักยภาพในการเปนวัคซีนและมีการประเมิณผลของ

วัคซีนจนถึง Phase IIb ในอาสาสมัครชาวไทยและเคนยา 

ผลการศกึษาดงักลาวรายงานไวในป ค.ศ. 1994 และ 1996 

ตามลาํดบั258,259 ซึ�งผลที่ไดกลบัพบวาวคัซนีจากโปรตนี CS 

ไมมีประสิทธิภาพในการปองกันโรคมาลาเรียอยางชัดเจน 

ดังนั้นการพัฒนาวัคซีนดังกลาวจึงยุติลง จนกระทั�ง GSK 

ประสบความสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไวรัส

ตับอักเสบบี โดยใช HBsAg (S antigen) โปรตีนลูกผสมที่

ผลติในยสีต Saccharomyces cerevisae เปนองคประกอบ

ของวคัซนี ซึ�งเมือ่ HBsAg หรอื S protein ทีถ่กูสรางขึน้จะ

รวมตัวกันเองเปน virus-like particle ภายในยีสต260 จาก

ประสบการณดังกลาว GSK จึงกลับมาผลิตวัคซีนปองกัน

โรคมาลาเรีย โดยผลิตโปรตีนลูกผสมที่มีองคประกอบของ 

tetrapeptide repeats (NANP) ของโปรตีน CS ซ้ํากัน 16 

ชุด และโปรตีน HBsAg เรียกวาวัคซีน R16-HBsAg แต

จากการทดสอบประสทิธภิาพของวคัซนีในอาสาสมคัรกลบั

พบวาวัคซีนดังกลาวกระตุนระบบภูมิคุมกันไดนอยมาก261 

ในขณะเดยีวกนัวคัซนีชนดิใหมทีม่อีงคประกอบครอบคลมุ

บริเวณ tetrapeptide repeats ซึ�งมี B cell epitopes จนถึง

สวน C-terminus ของโปรตีน CS ซึ�งประกอบ ดวย T cell 

epitopes อยางนอย 3 epitopes ไดถูกพัฒนาขึ้นภายใต

ชื่อวัคซีน RTS,S โดย R หมายถึง NANP repeats สวน 

T บงบอกวามี T cell epitopes ของโปรตีน CS เปนองค

ประกอบที่เชื่อมกับ HBsAg หรือ S protein สําหรับ S ตัว

สุดทายแสดงวามี S protein ที่ไมไดเชื่อมกับโปรตีน CS 

ดังกลาวเปนองคประกอบรวมในวัคซีน 

 ในการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน RTS,S ใน

อาสาสมัคร Phase I/IIa เพื่อศึกษาความปลอดภัย ความ

สามารถในการกระตุนระบบภูมิคุมกันและประสิทธิภาพ

ของวัคซีนไดดําเนินการในป ค.ศ. 1995 พบวาอาสาสมัคร 

2 รายใน 8 รายที่ไดรับวัคซีน RTS,S รวมกับ Alum และ 

MPL สามารถถูกกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ

มาลาเรียไดเปนผลสําเร็จ ในขณะที่อาสาสมัคร 6 ราย ที่

ไดรบัวคัซนี RTS,S รวมกบั Alum ไมเกดิภมูคิุมกนัตอการ

ติดเชื้อเลย262 ในระยะตอมาไดมีการพัฒนา adjuvant ใหม

อีกหลายขนาน จึงมีการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน

จากการเปลี่ยน adjuvant ชนิดตางๆ พบวาอาสาสมัครที่

ไดรับวัคซีน RTS,S/AS04 จํานวน 1 รายใน 8 ราย เกิด

ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อมาลาเรีย สวนกลุมที่ไดรับวัคซีน 

RTS,S/AS03 จํานวน 2 รายใน 7 รายที่มีภูมิคุมกันเกิด

ขึ้น ซึ�งดอยกวาประสิทธิภาพของวัคซีน RTS,S/AS02A 

(ตารางที่ 1) ที่ใหผลในการปองกันโรคในอาสาสมัคร

มากถึง 6 ใน 7 ราย ตอมาในการทดสอบประสิทธิภาพ

ของวัคซีน RTS,S/AS02A  phase I/IIa หลายครั้งพบ

วาผูไดรับวัคซีนรอยละ 40 เกิดภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ

มาลาเรีย263-265 ตอมาไดมีการทดสอบประสิทธิภาพของ

วัคซีนดังกลาวใน phase IIb ในกลุมผูใหญในประเทศ

แกมเบีย โดยใหวัคซีน 3 ครั้ง คือ เดือนที่ 0, 1 และ 5 

ซึ�งจากการเฝาติดตามประสิทธิภาพของวัคซีนตอเน��อง

หลังจากนั้น 15 สัปดาห พบวารอยละ 34 ของผูที่ไดรับ

วัคซีนมีภูมิคุมกันตอการติดเชื้อมาลาเรีย และหลังจาก

นั้นประสิทธิภาพของวัคซีนจะลดลง แตเมื่อทําการกระตุน

ดวยการฉ�ดวัคซีนอีกครั้งในเดือนที่ 19 พบวารอยละ 47 

ของผูที่ไดรับวัคซีนเกิดภูมิคุมกันตอการติดเชื้อมาลาเรีย

จากการติดตามเปนเวลา 9 สัปดาห นอกจากน�้ยังพบวา

ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นไมไดจําเพาะตอสายพันธุที่แตกตางกัน

ของ P.falciparum และยังสามารถตรวจพบแอนติบอดี

ตอโปรตีน CS และ HBsAg เปนเวลานานถึง 5 ป266,267

 จากการพบวาประสิทธิภาพของวัคซีน RTS,S/

AS02A ไดผลดีในผูใหญจึงไดมีการทดสอบประสิทธิภาพ

ของวัคซีนในเด็กโดยใชขนาดของวัคซีนลดลงครึ�งหนึ�ง

เรียกวา RTS,S/AS0D ในการทดสอบประสิทธิภาพของ

วัคซีนในเด็กอายุ 1 ถึง 4 ป ในประเทศโมแซมบิกจํานวน 

2,022 ราย โดยใหวัคซีนในเดือนที่ 0, 1 และ 2 ซึ�งจาก

การติดตามเปนเวลา 6 เดือน ภายหลังวัคซีนครั้งสุดทาย

พบวาเด็กที่ ไดรับวัคซีนมีจํานวนครั้งของอาการของ

โรคมาลาเรียลดลงรอยละ 29 และอุบัติการณของภาวะ

มาลาเรียที่รุนแรงลดลงรอยละ 58 และเมื่อติดตามตอไป

เปนเวลา 18 เดือนพบวาอุบัติการณดังกลาวลดลงเหลือ

รอยละ 35 และ 49 ตามลําดับ ซึ�งเมื่อติดตามตอไปเปน

เวลา 45 เดือน พบวาอุบัติการณเหลาน�้ยังคงลดลงเหลือ

รอยละ 26 และ 38 ตามลําดับ รวมทั้งพบวาอุบัติการณ
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RTS,S/AS02A 50 50 50 0.5 oil-in-water emulsion

RTS,S/AS02D 25 25 25 0.5 oil-in-water emulsion

RTS,S/AS01B 50 50 50 0.5 liposome-based

RTS,S/AS01E 25 25 25 0.5 liposome-based

ตารางที่ 1  องคประกอบของวัคซีน RTS,S รูปแบบตางๆ ที่ใชในภาคสนาม

 Formulation RTS,S MPL QS21 Final volume  Adjuvant system  

   (μg) (μg)  (μg) (ml)

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 257)

การพบเชื้อในกระแสเลือดของผูที่ไดรับวัคซีนมีคาต่ํากวา

ผูที่ไมไดรับวัคซีนรอยละ 34268,269 ในการผนวกวัคซีน 

RTS,S/AS0D กับโปรแกรมการฉ�ดวัคซีนปองกันโรค

สาํหรบัเดก็ โดยฉ�ดรวมกบัวคัซนีปองกนัโรคคอตบี ไอกรน 

บาดทะยัก และ Haemophilus influenzae type b (Hib) 

ในเด็กโมแซมบิก เมื่อมีอายุ 8, 12 และ 16 สัปดาห พบวา

วคัซนีดงักลาวมคีวามปลอดภยั ไมมผีลกระทบตอการตอบ

สนองของวคัซนีใน expanded program on immunization 

(EPI) เมื่อใหรวมกันและยังคงประสิทธิภาพในการปองกัน

โรคมาลาเรียไดถึงรอยละ 66 เมื่อติดตามเปนเวลา 3 เดือน

หลังไดรับวัคซีนเข็มสุดทาย ผลดังกลาวสอดคลองกับการ

ศึกษาในลักษณะเดียวกันในเด็กประเทศแทนซาเน�ย270

 ในระหวางการทดสอบวัคซีน RTS,S/AS02 ซึ�ง 

adjuvant อยูในรูปของ oil-in-water emulsion นั้นได

รับการประเมินวัคซีน RTS,S/AS01 ควบคูไปดวยโดย 

adjuvant อยูในรูปของ liposome ซึ�ง adjuvant ทั้ง 2 มี

องคประกอบของ MPL และ QS21 ในปริมาณเทากัน พบ

วาวัคซีน RTS,S/AS01B สามารถกระตุนใหเกิดการตอบ

สนองของ T cell อยางจําเพาะตอโปรตีน CS ในทิศทาง

ของ Th1 ไดมากกวาวัคซีน RTS,S/AS02A อยางมี

นัยสําคัญในลิงทดลอง271 ซึ�งผลดังกลาวมีความสอดคลอง

กับการทดสอบในอาสาสมัคร phase IIa และพบวาวัคซีน 

RTS,S/AS01B สามารถกระตุนการสรางแอนติบอดี 

รวมทั้งการตอบสนองของ CD4+ T cell ที่จําเพาะตอ

โปรตนี CS ในระดบัทีม่ากกวาการใชวคัซนี RTS,S/AS02A 

นอกจากน�ย้งัพบวาวคัซนี RTS,S/AS01B ใหผลการปองกนั

โรคไดสูงถึงรอยละ 50 ในขณะที่วัคซีน RTS,S/AS02A ให

ผลเพียงรอยละ 32272 ผลเปรียบเทียบดังกลาวยังมีความ

สอดคลองกับการศึกษาในภาคสนามในผูใหญในประเทศ

เคนยา และผลของวัคซีนในเด็กอายุ 18 เดือนถึง 4 ป ใน

ประเทศกาบอง ซึ�งวัคซีนในเด็กที่ใชคือ RTS,S/AS01E 

ที่มีขนาดลดลงครึ�งหนึ�งจากวัคซีนที่ใชในผูใหญ ขอมูล

เหลาน�้ลวนใหผลสนับสนุนถึงประสิทธิภาพที่ดีกวาของ 

RTS,S/AS01สําหรับการศึกษาวัคซีน RTS,S/AS01E 

ในเด็กเล็กอายุ 5 ถึง 17 เดือนในประเทศเคนยาและ

แทนซาเน�ย พบวาจากการติดตามเปนเวลา 8 เดือน 

หลังไดรับวัคซีนเข็มสุดทายพบวาสามารถปองกันการ

ติดเชื้อมาลาเรียไดรอยละ 53 ซึ�งความสําเร็จเหลาน�้ไดมี

การประเมินผลทดสอบโดยใหรวมกับวัคซีนอื่นๆ ใน EPI 

พรอมกับการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนใน phase 

III ซึ�งไดเริ�มในป ค.ศ. 2009 โดยจะเปนการประเมินใน

ลักษณะ double-blind ซึ�งคาดวาจะเปนศึกษาในจํานวน

ประชากรขนาดใหญคือในเด็กอายุนอยกวา 2 ขวบ จํานวน 

16,000 ราย ใน 7 ประเทศที่อยู ในแอฟริกา ซึ�ง

ผลประเมินจะไดรับขอสรุปในป ค.ศ. 2011 น�้ 257 

ถาประสิทธิภาพของวัคซีน RTS,S/AS01Eใหผลในการ

ลดจํานวนผูที่มีอาการของโรคมาลาเรียไดถึงรอยละ 50 

ภายใน 1 ป หลังไดรับวัคซีนยอมใหประสิทธิภาพใน

การควบคุมโรคไดทัดเทียมกับการควบคุมโรคมาลาเรีย

ดวยวิธีอื่น เชน การใชมุงชุบยาฆาแมลง (insecticide 

treated bed nets) หรือการใหยารักษาโรคมาลาเรียเปน

ระยะในทารก (intermittent preventive treatment) ทําให



วัคซีน540 วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย บทที่ 41 วัคซ�นป�องกันโรคมาลาเร�ยวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

องครวมของการควบคุมโรคมาลาเรียประสบผลสัมฤทธิ์

มากขึ้น

 2.2 วัคซีนปองกันโรคมาลาเรียระยะเจริญแบบไม

อาศัยเพศในเม็ดเลือดแดงจากโปรตีนลูกผสม

 องคประกอบสําคัญที่ทําใหผูที่ไดรับเชื้อมาลาเรีย

เกิดภูมิคุมกันในรูปของ clinical immunity นั้นเน��องมา

จากบทบาทของแอนติบอดีตอระยะตาง ๆ ที่เจริญแบบ

ไมอาศัยเพศในเม็ดเลือดแดง แตปจจุบันยังไมทราบวา

โปรตีนใดของเชื้อมาลาเรียเหลาน�้ที่มีผลใหเกิดการสราง

แอนติบอดีที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อมาลาเรียหรือ

ผูติดเชื้อตองมี HLA แบบใดจึงจะเกิดการสรางภูมิคุมกัน

ดังกลาวได อยางไรก็ตามนับตั้งแตมีการพัฒนาการเลี้ยง

เชือ้มาลาเรยี P.falciparum ไดอยางตอเน��องในหองปฎบิตัิ

การ รวมกบัการประยกุตใชเทคโนโลยทีางอณชูวีวทิยาและ

การผลิตโปรตีนลูกผสม ทําใหมีการคนพบโปรตีนหลาย

ชนิดที่มีศักยภาพในการเปนองคของวัคซีนที่สําคัญดังน�้

 2.2.1 วัคซีนโปรตีนลูกผสมจาก merozoite 

surface protein 1 สวนของ MSP1 ที่ไดรับความสนใจ

ในการพัฒนาวัคซีน คือ บริเวณ C-terminus ของโปรตีน

ซึ�งมี epidermal growth factor-like domain ที่สราง

พันธะ disulfide เปน 2 loops เรียกวา MSP1
19 

ซึ�งมีขนาด 

19 กโิลดาลตลั ไดมกีารผลติโปรตนีลกูผสมจากโปรตนีสวน

น�ข้องเชือ้ P.falciparum สายพนัธุ 3D7 และ FVO เชือ่มกบั 

T cell epitopes ของ tetanus toxoid ในรปูของ Alhydrogel 

แตจากการทดสอบในอาสาสมัคร phase I พบวาวัคซีนน�้

กระตุนระบบภูมิคุมกันไดนอยมาก ดังนั้นในภายหลังจึง

มีการพัฒนาวัคซีนโดยนําสวน C-terminus ที่ครอบคลุม

บริเวณ MSP1
42
ซึ�งมี MSP1

19
 และ MSP1

33
ที่มี 2 รูป 

แบบเขามาเปนองคประกอบของวัคซีน โดยใช AS02 เปน 

adjuvant เมือ่ทาํการทดสอบในอาสาสมคัร phase I พบวา

วัคซีนดังกลาวมีความปลอดภัยและสามารถกระตุนระบบ

ภมูคิุมกนัไดด ีและเมือ่ทดสอบในเดก็ชาวเคนยาอายตุัง้แต 

1 ถึง 3 ป พบวาใหผลสอดคลองกัน แตอยางไรก็ตามเมื่อ

ทดสอบวัคซีนดังกลาวใน phase IIb ในเด็กชาวเคนยาเชน

กนั พบวาแมผูไดรบัวคัซนีจะมกีารสรางแอนตบิอดจีาํเพาะ

ตอโปรตีน MSP1 แตกลับไมพบวามีประสิทธิภาพในการ

ปองกันโรคเลย ซึ�งสอดคลองกับการทดสอบในหองปฏิบัติ

การพบวาแอนติบอดีที่เกิดขึ้นไมสามารถยับยั้งการเจริญ

ของเชือ้มาลาเรยีในเมด็เลอืดแดงเลย ดงันัน้วคัซนีดงักลาว

จึงยังไมไดรับการพัฒนาตอไปอยางชัดเจน จนกวาการแก

ปญหาเหลาน�้จะลุลวงไปได273-275

 2.2.2 วคัซนีโปรตนีลกูผสมจาก apical membrane 

antigen1 วัคซีนน�้ใช E.coli และ Pichia pastoris เพื่อ

ผลิต AMA1 จาก P.falciparum สายพันธุ 3D7 ในสวน 

ectodomain ทางดาน N-terminus ซึ�งครอบคลมุประมาณ 

2 ใน 3 ของโปรตีนทั้งหมด โดยใช AS02A และ AS01 

เปน adjuvant จากการศึกษาในอาสาสมัคร phase I/IIa 

พบวาวัคซีนมีความปลอดภัย สามารถกระตุนภูมิคุมกันที่

มีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อในหองปฏิบัติการ แตไมเกิด

การปองกนัการตดิเชือ้มาลาเรยี ตอมาในการศกึษา phase 

II ในเด็กอายุ 1 ถึง 6 ป ในประเทศมาลีพบวาเด็กที่ไดรับ

เชื้อสายพันธุเดียวกับวัคซีน มีอุบัติการณของอาการของ

โรคมาลาเรียลดลงอยางมีนัยสําคัญ แสดงวาภูมิคุมกันที่

เกดิขึน้มคีวามจาํเพาะตอสายพนัธุของเชือ้มาลาเรยี ดงันัน้

ตอมาจงึมกีารพฒันาวคัซนีทีม่สีวนประกอบของโปรตนีจาก

ทั้งสายพันธุ 3D7 และ FVO ซึ�งจากการศึกษาในเด็กอายุ 

2 ถึง 3 ป ในประเทศมาลียังใหผลการปองกันโรคไมดี แต

จากการศึกษาในอาสาสมัครโดยใชวัคซีน AMA1 รวมกับ 

adjuvant ตางๆ พบวา AS02A สามารถกระตุนอาสาสมคัร

ใหมีการสรางแอนติบอดีที่จําเพาะตอ AMA1 ในระดับที่สูง

เทียบเทาที่พบในผูที่มี clinical immunity ที่อาศัยในเขต

แพรระบาดของมาลาเรีย และพบวาแอนติบอดีดังกลาว

สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อมาลาเรียในเม็ดเลือดแดง

ไดดี ซึ�งวัคซีนน�้อยูระหวางการศึกษาในประเทศมาลี276-279

 2.2.3 วัคซีนโปรตีนลูกผสมจาก merozoite 

surface protein 2  โปรตนีลกูผสม MSP2 สามารถผลติ ได

ครอบคลมุครบทกุสวนของโปรตนีโดยใช  E.coli วคัซนีทีม่ี

องคประกอบดังกลาวไดจาก P.falciparum สายพันธุ 3D7 

แมวาจากการศกึษาในอาสาสมคัรโดยใชโปรตนีชนดิน�ร้วม

กับโปรตีน CS หรือรวมกับสวน N-terminus ของโปรตีน 

MSP1 และ RESA ในอาสาสมัคร โดยใช Montanide 

ISA720 เปน adjuvant ไมพบวาแอนติบอดีน�้จะมีผลตอ



วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย วัคซีน  541บทที่ 41 วัคซ�นป�องกันโรคมาลาเร�ยวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

การปองกันโรคและไมมีผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ

เม็ดเลือดแดงในหองปฏิบัติการ280,281 แตจากการทดสอบ

วัคซีนดังกลาวในเด็กที่อาศัยในปาปวนิวกิน�อายุ 6 ถึง 9 ป 

ใน phase I/IIb ที่ไมไดรับยาตานมาลาเรีย ในระหวางการ

ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน พบวากลุมที่ไดรับวัคซีน

มีปริมาณเชื้อมาลาเรียในกระแสเลือดต่ํากวากลุมที่ไมได

รับวัคซีนอยางมีนัยสําคัญ และพบวา P.falciparum ที่มี

ยีน MSP2 ในรูปแบบของ 3D7 ซึ�งเปนแบบเดียวกับที่ใช

เปนองคประกอบของวคัซนี มอีบุตักิารณต่าํลงอยางมาก283 

แสดงวาวัคซีนดังกลาวมีผลจําเพาะตอรูปแบบของโปรตีน 

MSP2 ในปจจุบันจึงไดมีการผนวกโปรตีน MSP2 อีกรูป

แบบหนึ�งคือ FC27 เปนองคประกอบของวัคซีนเพื่อให

ครอบคลุม MSP2 ทั้ง 2 รูปแบบ 

 2.2.4 วัคซีนโปรตีนลูกผสมจากโปรตีนหลาย

ชนิด ปจจุบันวัคซีนที่มีองคประกอบของโปรตีนตางชนิด

กันของ P.falciparum ระยะที่เจริญแบบไมอาศัยเพศใน

เมด็เลอืดแดงและอยูในระหวางการศกึษาประสทิธภิาพของ

วัคซีนในอาสาสมัครที่สําคัญไดแก 1) วัคซีน PfCP2.9 มี

องคประกอบของโปรตีน AMA-1 ในสวนของ domain 

3 และโปรตีน MSP1 ในสวน C-terminus 19 กิโลดาล

ตัน หรือ MSP1
19
 ผลิตขึ้นในยีสต P.pastoris โดยใช 

Montanide ISA720 เปน adjuvant และ 2) วัคซีน GMZ2 

ประกอบดวยโปรตีน GLURP บริเวณซึ�งไมมี repeats 

และไมมีความหลากหลายในลําดับกรดอะมิโนระหวาง

สายพันธุ เชื่อมกับสวน C-terminus ของโปรตีน  MSP3 

โปรตีนลูกผสมดังกลาวผลิตใน Lactococus lactis โดยใช 

Alum เปน adjuvant จากการศึกษาเบื้องตนพบวาวัคซีน 

CP2.9 สามารถกระตุนใหมีการสรางแอนติบอดีที่จําเพาะ

ตอ AMA1 และ MSP1
19
 และมีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อ

มาลาเรียในเม็ดเลือดแดง แตจากการศึกษาในอาสาสมัคร

ใน phase I อีก 2 ครั้ง กลับไมพบผลการยับยั้งการเจริญ

ของเชื้อมาลาเรียดังกลาวชัดเจน แมวาผูไดรับวัคซีนจะมี

การสรางแอนติบอดีตอโปรตีนทั้ง 2 ชนิดในระดับที่สูง ดัง

นั้นวัคซีนชนิดน�้จึงไมไดรับการทดสอบตอไป284,285 สําหรับ

วัคซีน GMZ2 ซึ�งกลการทําลายเชื้อมาลาเรียอาศัย ADCI 

จากการศึกษาในอาสาสมัคร phase I พบวาวัคซีนน�้

สามารถกระตุนใหมกีารสรางแอนตบิอดตีอโปรตนี GLURP 

และ MSP3 ในระดับที่สูงและทําปฏิกิริยากับแอนติเจนบน

ผิวของ merozoite แตการศึกษาดังกลาวไมไดประเมินวา

แอนติบอดีที่เกิดขึ้นมีบทบาทในกลไก ADCI หรือไม286

 จากการศกึษาประสทิธภิาพของวคัซนีจากโปรตนี

ลูกผสมเหลาน�้ทําใหเกิดองคความรูเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาวัคซีน ที่ตองคํานึงถึงปจจัยหลัก 3 ประการ ไดแก 

1) รูปแบบการตอบสนองของภูมิคุมกันที่มีบทบาทในการ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อมาลาเรีย ซึ�งสามารถประเมินได

จากการทดสอบแอนตบิอดทีีเ่กดิขึน้ในหองปฏบิตักิาร เชน 

การยับยั้งการลุกลามของ merozoite เขาสูเม็ดเลือดแดง

โดยแอนติบอดีตอ MSP1 และ AMA1 หรือแอนติบอดีที่

เกิดขึ้นไปกระตุน monocyte ใหหลั�ง cytokines ที่มีฤทธิ์

ทําลายเชื้อมาลาเรียดวยกลไก ADCI เปนตน 2) ปริมาณ

หรือระดับของภูมิคุมกันที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตามการที่

วัคซีนกระตุนการสรางแอนติบอดีในระดับต่ําอาจทําใหไม

พบผลของวัคซีนในการปองกันโรคทั้งที่แอนติบอดีที่เกิด

ขึ้นอาจมีบทบาทในการยับยั้งหรือทําลายเชื้อมาลาเรีย แต

ดวยปริมาณที่นอยจึงไมเห็นผลชัดเจน ดังนั้นการกระตุน

ใหมีการสรางภูมิคุมกันดังกลาว ดวยการใช adjuvant ที่

เหมาะสมรวมทั้งตองคํานึงถึงโครงสราง 3 มิติของโปรตีน

ที่มีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหมีการสรางแอนติบอดี

ที่มีคุณภาพในการปองกันโรคจึงมีความสําคัญ 3) ความ

จําเพาะของการตอบสนอง ซึ�งขึ้นอยูกับโครงสราง 3 มิติ 

ดังกลาวขางตน ซึ�งในโปรตีนที่มีศักยภาพในการเปนองค

ประกอบของวัคซีน เชน โปรตีน  MSP1 และ AMA1 นั้น

ตองอาศัยการสรางพันธะ disulfide เพื่อใหเกิดโครงสราง 

3 มิติ ดังนั้นการเกิดพันธะ disulfide ในรูปแบบที่ไมเหมาะ

สมอาจกระตุนใหมีการสรางแอนติบอดีที่ไมมีคุณภาพ 

นอกจากน�้ epitope อาจมีองคประกอบมาจากสวนของ

โปรตีนที่ไมตอเน��องกัน (discontinuous epitope) ทําให

แอนติบอดีตอการติดเชื้อมาลาเรียสายพันธุหนึ�งอาจไม

ตอบสนองตอ epitope จากสายพันธุที่ตางไป ในกรณ�ของ

แอนติบอดีตอ PfMSP1
19
 พบวามีผลยับยั้ง merozoite 

ไมใหลกุลามเขาเมด็เลอืดแดง (inhibiting antibodies) หรอื

อาจใหผลตรงขามคือไปยับยั้งการทํางานของแอนติบอดี
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ที่สามารถยับยั้ง merozoite ทําใหแอนติบอดีดังกลาว

ไมสามารถยับยั้งการลุกลามของ merozoite เขาสูเม็ด

เลือดแดงไดตอไป (blocking antibodies) แอนติบอดี

เหลาน�้อาจเกิดขึ้นจากการตอบสนองตอ conformation-

dependent B cell epitopes โดยบาง epitopes อาจเกดิจาก

การมวนตวัเขาใกลชดิกนัระหวาง domain ทีอ่ยูหางออกไป 

ดังนั้นแอนติบอดีที่จําเพาะตอ allotype เหลาน�้อาจแยงจับ

กบัเปาหมาย โดยผลจาก steric hindrance ทาํให inhibiting 

antibodies ไมสามารถทําหนาที่ได หรือการแทนที่ของก

รดอะมิโนในบางตําแหน�ง อาจสงผลตอแอนติบอดีในการ

ทําหนาที่ปองกัน (inhibitory) ยับยั้ง (blocking) หรือไมมี

ผลใดๆ เลย (neutral) อยางไรก็ตามในการวิเคราะหความ

หลากหลายของ PfMSP1
19
 ในตัวอยาง P.falciparum 

จากหลายภูมิภาค พบความคงที่ของลําดับกรดอะมิโนใน 

EGF-like domain คอนขางสูงโดยพบการแทนทีเ่พยีงบาง

ตําแหน�งเทานั้น257

 3. วัคซีนจากเปปไทดสังเคราะห (synthetic 

peptide vaccines)

 ขอดีของเปปไทดสังเคราะหในการเปนองคประกอบ

ของวัคซีน คือ สามารถกําหนดองคประกอบและลําดับ

กรดอะมิโนไดอยางอิสระและชัดเจนโดยอาศัยขอมูล

ลําดับนิวคลีโอไทดของยีนหรือฐานขอมูลโปรตีน นอก

จากน�้เปปไทดสังเคราะหยังมีความเสถียรในอุณหภูมิ

หอง สามารถผลิตใหมีความบริสุทธิ์สูงโดยปราศจากสิ�ง

เจือปน โดยเฉพาะอยางยิ�งจุลชีพกอโรคตางๆ ไมจําเปน

ตองอาศัยฐานการผลิตขนาดใหญ สามารถออกแบบใหมี 

epitopes ตางๆ ที่ตองการได เพื่อใหเกิดการกระตุนระบบ

ภูมิคุมกันในทิศทางที่กําหนด และยังมีความเหมาะสมใน

การปรับแตงโครงสรางตามตองการ อยางไรก็ตามขั้น

ตอนสําคัญคือการทราบวา epitope ใดสามารถกระตุนให

เกิดภูมิคุมกันที่สามารถปองกันการติดเชื้อได หลังจาก

นั้นจึงนําเปปไทดที่ไดไปเชื่อมกับโปรตีนตัวนํา (protein 

carrier) สําหรับวัคซีนปองกันโรคมาลาเรียจากการติด

เชื้อ P.falciparum ที่ไดรับการพัฒนาในรูปของเปปไทด

สังเคราะหมีดังน�้

 3.1 circumsporozoite peptide vaccines วัคซีน

ชนิดน�้อาศัยบริเวณ tetrapeptide repeats ของโปรตีน CS 

เปนองคประกอบหลัก เน��องจากแอนติบอดีตอ epitopes 

เหลาน�้สามารถจับกับผิวของ sporozoite ทําใหขัดขวาง

การเคลื่อนที่ของระยะดังกลาว รวมทั้งการยับยั้งไมให 

sporozoite ลุกลามเขาสูเซลลตับ นอกจากน�้แอนติบอดี

ตอ repeats ยงัสามารถยบัยัง้การเคลือ่นทีข่อง sporozoite 

ที่ผิวหนังในตําแหน�งที่ยุงกัด และขัดขวางการลุกลาม

ของ sporozoite เขาสูกระแสเลือด ดังนั้นการทราบวา 

sporozoite จะใชเวลาอยูบริเวณผิวหนังเปนเวลานาน

หลายชั�วโมงกอนการแพรกระจายไปยังระบบไหลเวียน 

ภายหลงัการกดัของยงุทีม่เีชือ้นัน้ จงึเปนไปไดทีแ่อนตบิอดี

ตอโปรตีน CS จะทําหนาที่กําจัดหรือลดปริมาณ sporo-

zoite ลงไดตั้งแตระยะแรกที่เชื้อเขาสูรางกาย การกระ

ตุนใหมีการสรางแอนติบอดีที่มีฤทธิ์ยับยั้ง sporozoite ใน

ปริมาณมากนั้นตองอาศัยการกระตุน CD4+ T cells ให

หลัง cytokines เพื่อชวยใหเกิด B cell differentiation 

และพัฒนาการของ CD8+ memory T cells นอกจากน�้ 

cytokines เหลาน�้ เชน IFN-γ ยังมีฤทธิ์ยับยั้งพัฒนาการ

ของ exo-erythrocytic stage ซึ�งพบไดในเซลลตบั รวมทัง้

เซลลบริเวณผิวหนัง และเซลลในตอน้ําเหลืองในระยะแรก

ของการตดิเชือ้ โดยกระตุนการสราง inducible nitric oxide 

synthase (iNOS) และกระตุนการสราง nitric oxide ใน

เซลลทีม่เีชือ้มาลาเรยีอยูภายใน287,288 ทัง้น�้ในวคัซนีมกีารนาํ 

T cell epitopes และ B cell epitopes ที่จําเปนในการ

กระตุนระบบภมูคิุมกนัดงักลาวเปนองคประกอบ โดยอาศยั

องคความรูพื้นฐานจากการตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน

ในผูที่ไดรบัวคัซนีที่ใช sporozoite ทีผ่านการฉายรงัสเีอก็ซ 

และสามารถปองกันการติดเชื้อในภายหลังไดเปนหลัก 

สําหรับรูปแบบของเปปไทดที่เปนองคประกอบของวัคซีน

ในกลุมน�้ที่ไดรับการพัฒนาและใหผลการศึกษาที่ดีมีดังน�้

 3.1.1 วัคซีนที่มีองคประกอบของเปปไทดเปน

แขนง (branched peptide vaccines)  ในอดีตมีการ

ใชวัคซีนเปปไทดสังเคราะหทดลองในอาสาสมัครซึ�ง

ประกอบดวย repeats ในโปรตีน CS ของ P.falciparum 

เรียงกัน 3 ชุด รวมกับการใช tetanous toxoid เปน 

adjuvant เรียกวา (NANP)
3
-TT conjugate vaccine นั้น
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แมวาสามารถกระตุนใหเกิดการตอบสนองของแอนติบอดี

ไดในครั้งแรกที่ไดรับวัคซีน แตเมื่อใชวัคซีนดังกลาวเพื่อ

กระตุนซ้ํากลับไมพบการสรางแอนติบอดีที่เพิ�มขึ้นจาก

เดิมอยางชัดเจน (ไมเกิด anamnestic response) ดังนั้น

จึงมีการพัฒนาวัคซีนจากเปปไทดสังเคราะหในลักษณะ

ของ multiple antigen peptide (MAP) โดยมีแกนกลาง

ประกอบดวย non-cationic polylysine core matrix ซึ�ง

สามารถเชื่อมกับเปปไทดหลายสาย ในลักษณะการแตก

แขนง (branched peptide)289 องคประกอบของเปปไทด

ที่ใชเปนวัคซีนที่มีศักยภาพในการพัฒนาตอไปมีดังน�้

 3.1.1.1 วัคซีน (TIB)
4
MAP ประกอบดวย NANP 

เรียงซ้ํากัน 3 ชุด เปนสวนของ B cell epitope สําหรับ 

T cell epitope ประกอบดวย NANPNVDP 2 ชดุ คั�นระหวาง 

B cell epitopes ซึ�งเปนองคประกอบของ tetrapeptide 

repeats ในโปรตีน CS เชนกัน ทําหนาที่กระตุน T helper 

epitope เพือ่ใหเกดิการตอบสนองของระบบภมูคิุมกนัผาน 

Th1 จากการทดลองในลิงและหนูทดลอง พบวาวัคซีนใน

รูปแบบน�้สามารถกระตุนใหเกิด anamnestic response 

ไดดี290 สําหรับการทดสอบ phase I ในคนโดยใชวัคซีน 

(T1B)
4
MAP และใช Alum รวมกับ QS21 พบวาการ

ตอบสนองของแอนติบอดีในระดับที่สูงทัดเทียมกับที่ใช 

sporozoite ที่ผานการฉายรังสีเอ็กซ เปนวัคซีนเกิดขึ้น

ในอาสาสมัครที่มี HLA ที่จําเพาะ คือ DQB1*0603, 

DRB1*0401 และ DRB1*1101 ซึ�งพบเพียงประมาณ

รอยละ 25 ถึง 35 ของประชากรทั�วไป ในขณะที่

อาสาสมัครที่มี HLA แบบอื่นมีการตอบสนองของ

แอนติบอดีในระดับต่ํา291 อยางไรก็ตามผูที่มีการสราง

แอนติบอดีในระดับที่สูงจะพบการตอบสนองของ CD4+ 

T cell ผานทาง Th1 ชัดเจน และแอนติบอดีที่เกิดขึ้น

เปนชนิด IgG1 และ IgG3 ทั้งน�้การใช adjuvant QS21 

จะทําใหการตอบสนองตอวัคซีนมีประสิทธิภาพมากกวา

การใช Alum เพียงอยางเดียว นอกจากน�้ในการทดสอบ

ซ้ําในอาสาสมัครกลุมอื่นพบวาผลของวัคซีนยังคงเปน

เชนเดิม เมื่อทําการทดสอบโดยใชซีรั�มจากผูไดรับวัคซีน

ใหทําปฏิกิริยากับ sporozoite พบวาแอนติบอดีที่จําเพาะ

ตอ NANP ที่เกิดขึ้นสามารถเกิด cross-link ที่ผิวของ 

sporozoite ในลักษณะของ precipitin ที่สวนทายของ 

sporozoite ซึ�งเปนการทําลาย sporozoite ในที่สุด291

 3.1.1.2 วัคซีน (T1BT*)
4
-P3C ประกอบดวย

เปปไทด T1B เชื่อมกับ universal T cell epitope หรือ 

CST.3 epitope ทีอ่ยูทางดาน C-terminus ของโปรตนี CS 

ซึ� งมีลําดับกรดอะมิโนดังน�้  20 ตัว292 ดังนั้นแตละ

แขนงของเปปไทดมีกรดอะมิโน 48 ตัว เชื่อมกับ lysine 

ที่ทําหนาที่เปนแกนกลาง ดวยพันธะ oxime ซึ�งมีทั้ง

สิ้น 4 แขน โดยแกนกลางดังกลาวจะถูกปรับเปลี่ยนดวย 

lipopeptide palmitoyl-S-glyceryl cysteine (P3C) 

ซึ�งทําหนาที่เปน Toll-like receptor 2 (TLR2) agonist 

ซึ�ง TLR-2 เปนโปรตีนที่อยูบนเยื่อหุมเซลลหลายชนิด ทํา

หนาทีต่รวจหาสิ�งแปลกปลอมโดยเฉพาะจลุชพีกอโรคตางๆ 

และสงสัญญาณไปยังเซลลในระบบภูมิคุมกันใหเกิดการ

ตอบสนองตอไป ดังนั้น P3C จึงทําหนาที่เปน adjuvant 

ดังนั้นวัคซีน (T1BT*)
4
 –P3C จึงไมจําเปนตองใช 

adjuvant อื่น โดยสามารถกระตุนหนูทดลองใหสราง

แอนติบอดีตอ tetrapeptide repeats และ sporozoite ได

ในระดับที่สูงและอยูไดนาน การศึกษาประสิทธิภาพของ

วัคซีน Phase I พบวาอาสาสมัครสวนใหญสามารถสราง

แอนติบอดีที่มีคุณสมบัติในการทําลาย sporozoite ไดดี

และอยูไดนานเชนกัน และยังพบวามีการตอบสนองของ 

CD4+ T cell ในระดับที่สูง สอดคลองกับการตอบสนอง

ของแอนติบอดีซึ�งสวนใหญเปน IgG1 และ IgG3 รวมทั้ง

การพบการหลั�ง IFN-γ ในระดับที่สูง และพบการตอบ

สนองของ CD4+ memory T cell ที่จําเพาะตอ T cell 

epitope ในวคัซนีไดด ีดงันัน้การสงัเคราะหเปปไทดทีม่อีงค

ประกอบและโครงสรางทีเ่หมาะสม สามารถใชเปนวคัซนีที่

มปีระสทิธภิาพในการกระตุน CD4+ T cell ไดดทีดัเทยีมกบั

การใช sporozoite ทีผ่านการฉายรงัสเีอก็ซเปนวคัซนี291,293

 3.1.2 วัคซีนที่มีองคประกอบของเปปไทดเปน

สายตรง (linear peptide vaccines)

 3.1.2.1 วัคซีน 48 mers linear T1BT* peptide 

เน��องจากการสังเคราะหเปปไทดที่ซับซอนดังกลาวขางตน

ในปรมิาณมากมขีอจาํกดั ดงันัน้จงึมกีารทดลองใชเปปไทด

สายตรงทีม่กีรดอะมโินเปนองคประกอบ 48 ตวั ในลกัษณะ 
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T1BT* รวมกับ Montanide ISA720 เปน adjuvant หนู

ทดลองที่ไดรับวัคซีนดังกลาวสามารถสรางแอนติบอดีตอ 

repeats ในโปรตีน CS และทําปฏิกิริยากับ sporozoite ได

อยางมีคุณภาพ อยางไรก็ตามพบวาแอนติบอดีที่สรางขึ้น

สวนใหญเกิดจากการกระตุนผาน Th2 เปนชนิด IgG1 ซึ�ง

ไมมีคุณสมบัติ opsonization ดังนั้นแอนติบอดีดังกลาวจึง

อาจมีผลตอ sporozoite โดยตรง อยางไรก็ตามการศึกษา

ประสิทธิภาพของวัคซีนจากเปปไทดในรูปแบบน�้ยังมีอยู

อยางจํากัดและยังไมมีการศึกษาตอในอาสาสมัคร291

 3.1.2.2  วัคซีนเปปไทดสังเคราะหสายยาวที่มี

กรดอะมิโนทางดาน C-terminus ของโปรตีน CS (long 

synthetic peptides, CS LSP vaccine) นอกจากบทบาท

ของแอนติบอดีในการทําลาย sporozoite แลว การทําลาย

เชื้ อมาลาเรี ยระยะที่ อยู ในตับมีบทบาทสํ าคัญตอ

ประสิทธิภาพของวัคซีนปองกันโรคมาลาเรีย โดยอาศัย 

CD8+ T cells และ cytokines ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ�ง 

IFN-γ ซึ�งวัคซีน CS LSP มีกรดอะมิโนเปนองคประกอบ

ที่มีความยาวมากกวา 100 ตัว โดยลําดับกรดอะมิโน

ดังกลาวครอบคลุม T cell epitopes ในสวน C-terminus 

ของโปรตีน CS เมื่อทําการทดลองฉ�ดวัคซีนดังกลาวใน

หนูพบวามีการกระตุน CD8+ cytotoxic T lymphocytes 

ที่สามารถทําลายเซลลเปาหมายที่มีโปรตีน CS อยูภายใน 

รวมทั้งมีการสราง IFN-γ ในปริมาณมากทัดเทียมกับการ

ฉ�ดวัคซีนที่มี sporozoite ที่ผานการฉายรังสีเอ็กซเปน

องคประกอบ และหนเูหลาน�ม้ภีมูคิุมกนัตอการทดสอบการ

ติดเชื้อ sporozoite ได สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพ

ของวัคซีน CS LSP ในอาสาสมัคร phase I พบวามี

การกระตุน CD8+ T cell ที่จําเพาะตอโปรตีน CS ของ 

P.falciparum อยางชัดเจน ดังนั้นแนวโนมในการพัฒนา

วัคซีนโดยใชเปปไทดสังเคราะหเปนองคประกอบจึงมี

ความเปนไปไดในเชิงประสิทธิภาพของวัคซีนในอนาคต291

 3.2 erythrocytic stage peptide vaccines 

เน��องจากแอนติเจนที่มีศักยภาพในการเปนองคประกอบ

ของวัคซีนที่มีผลตอระยะที่เชื้อมาลาเรียเจริญโดยไมอาศัย

เพศมีหลายชนิด ดวยกลไกการทําลายเชื้อที่แตกตางกัน 

อยางไรก็ตามแอนติเจนในกลุมน�้ที่ไดรับการพัฒนาในรูป

ของเปปไทดสังเคราะหและมีการศึกษาอยางตอเน��องถึง

ระดับการทดลอง phase I ในอาสาสมัครมี 2 ชนิด ดังน�้

 3.2.1 วัคซีนเปปไทดสังเคราะหสายยาวจาก 

glutamate-rich protein (GLURP LSP vaccine) มี

องคประกอบกรดอะมิโนจากดาน N-terminus ของโปรตีน 

GLURP ซึ�งมีความคงที่ในทุกสายพันธุของ P.falciparum 

และมี B cell epitopes เปนองคประกอบ โดยสามารถ

กระตุนใหเกิดการสรางแอนติบอดีชนิด IgG1 และ IgG3 

ที่มีบทบาทในกระบวนการ antibody dependent cellular 

inhibition หรือ ADCI ทั้งน�้แอนติบอดีตอ GLURP ไม

สามารถยับยั้งกระบวนการลุกลามของ merozoite เขาสู

เมด็เลอืดแดง แตทาํหนาทีร่วมกบั monocyte ในการยบัยัง้

การเจรญิของเชือ้มาลาเรยี เชนเดยีวกบัทีพ่บในการนาํซรีั�ม

จากผูมี clinical immunity ตอมาลาเรีย จากการทดสอบ

ประสิทธิภาพของวัคซีน GLURP LSP โดยใช Alum หรือ 

Montanide ISA720 เปน adjuvant พบวาวัคซีนดังกลาว

มีความปลอดภัยและสามารถกระตุนการตอบสนองของ 

T cell และ B cell ตอโปรตีนดังกลาวในระดับที่สูง ตลอด

จนพบการสราง IFN-γ จาก mononuclear cells ใน

กระแสเลือด ทั้งน�้แอนติบอดีที่เกิดขึ้นสวนใหญเปน IgG1 

ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเชื้อมาลาเรีย โดย

กระบวนการ ADCI ดังนั้นวัคซีนดังกลาวจึงมีศักยภาพใน

การพัฒนาตอไป294-296

 3.2.2 วัคซีนเปปไทดสังเคราะหสายยาวจาก 

merozoite surface protein-3 (MSP3 LSP vaccine) 

จากการวิเคราะหการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันในผู

ที่มี clinical immunity พบวา ในสวน C-terminus ของ 

PfMSP-3 มีลําดับกรดอะมิโน 70 ตัว ที่มีคุณสมบัติเปน 

B cell epitopes สําหรับแอนติบอดีชนิด IgG1 และ IgG3 

และ T cell epitopes ชนิด Th1 ดังนั้นจึงใชบริเวณดัง

กลาวผลิตเปปไทดสังเคราะห เพื่อเปนองคประกอบของ

วัคซีน MSP3 LSP โดยใช Alum หรือ Montanide ISA720 

เปน adjuvant พบวาวัคซีนที่มี Alum เปน adjuvant ไม

ทําใหเกิดผลขางเคียงในบริเวณที่ฉ�ดวัคซีน ในขณะที่ให

ประสิทธิภาพในการกระตุนการสรางแอนติบอดีตอ MSP3 

การตอบสนองของ T cell และการสราง IFN-γ ไดดี
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ทัดเทียมกับการใช Montanide ISA720 เปน adjuvant ซึ�ง

แอนตบิอดทีีเ่กดิขึน้มคีวามจาํเพาะตอ MSP3 และสามารถ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อมาลาเรียไดดวยกลไก ADCI เชน

เดียวกับที่พบในอาสาสมัครที่ไดรับวัคซีน GLURP LSU 

ดังกลาวขางตน297-299

 3.3 multistage malaria peptide vaccines 

วัตถุประสงคของการใชแอนติเจนจากหลายระยะของเชื้อ

มาลาเรียเพื่อเปนองคประกอบของวัคซีนนั้น เพื่อใหการ

ตอบสนองของผูไดรบัวคีซนีมผีลตอการควบคมุหรอืทาํลาย

เชื้อไดหลายระยะ โดยคาดวาประสิทธิภาพของวัคซีนจะ

ดีกวาการใชแอนติเจนเพียงชนิดเดียว วัคซีนที่ไดรับการ

พัฒนาในกลุมน�้ที่สําคัญมี 2 ประเภทดังน�้

 3.3.1 SPf66 vaccine เปนโพลีเมอรของเปปไทด

สังเคราะห ประกอบดวย tetrapeptide repeats (NANP) 

จากโปรตีน CS เชื่อมกับบางสวนของโปรตีน MSP1 และ

โปรตีนอีก 2 ชนิดที่มีขนาด 35 และ 55 กิโลดาลตัน แมวา

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนในลิงจะใหผลการ

ปองกันโรคมาลาเรียในบางสวน รวมทั้งการทดลองในคน 

ตั้งแต phase I ถึง III ในอเมริกาใตใหผลการปองกันโรค

ประมาณรอยละ 30 ของประชากรที่ไดรบัวคัซนี แตจากการ

ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนดังกลาวในแอฟริกา และ

ประเทศไทยกลับพบวาวัคซีน SPf66 ไมใหผลการปองกัน

โรคมาลาเรียเลย300-302

 3.3.2 malaria peptide virosomes การพัฒนา

วัคซีนชนิดน�้อาศัย virosomes ซึ�งเปน unilamellar 

liposomal vesicles ขนาด 150 นาโนเมตรที่ประกอบดวย 

hemagglutinin (HA) glycoproteins ของไวรัส influenza 

บนผิวของ virosome ซึ�งจะชวยใหการนําเสนอแอนติเจน

เขาสู antigen presenting cells ไดงายและมีประสิทธิภาพ

ดี ดังนั้น virosomes จึงทําหนาที่เปนทั้งตัวนําสงโปรตีน

หรอื protein carrier และเปน adjuvant303-305 วคัซนีปองกนั

โรคมาลาเรียประเภทน�้มีองคประกอบของเปปไทดของ

โปรตีน CS และ semi-conserved domain III ของ apical 

membrane antigen 1 หรือ AMA1 ซึ�งประกอบดวย

กรดอะมิโน 49 ตัว รวมกับ phosphatidylethanolamine 

บรรจุใน virosomes ดังกลาว จากการศึกษาในอาสาสมัคร

พบวาวัคซีนดังกลาวสามารถกระตุนใหอาสาสมัครสราง

แอนติบอดีตอโปรตีน CS และมีผลยับยั้งการลุกลามของ 

sporozoite เขาสูเซลลตับไดประมาณรอยละ 44 และ

แอนติบอดีดังกลาวอยูไดนานถึง 1 ป หลังจากการฉ�ด

วคัซนี 3 ครัง้ ในเดอืนที ่0, 2 และ 6 ในขณะเดยีวกนัผูไดรบั

วคัซนีดงักลาวสวนหนึ�งสามารถสรางแอนตบิอดตีอโปรตนี 

AMA-1 นอกจากน�้ยังพบวาการตอบสนองของแอนติบอดี

ตอโปรตีนทั้ง 2 ชนิด ไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมที่

ไดรบัวคัซนีทีม่โีปรตนีชนดิเดยีวเปนองคประกอบหรอืกลุม

ที่ไดรับวัคซีนทั้ง 2 ชนิดพรอมกัน306,307

 การพฒันาวคัซนีโดยใชเปปไทดเปนองคประกอบ

ของวัคซีนไดรับการพัฒนาอยางมากในชวงทศวรรษที่

ผานมาทั้งในดานโครงสรางของเปปไทด การเลือกใช 

adjuvant ที่ เหมาะสม การตรวจสอบและประเมิน

ประสิทธิภาพของการตอบสนองของผูไดรับวัคซีนตอการ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อมาลาเรียอยางเปนระบบ ไดนํามา

ซึ�งองคความรูที่มีศักยภาพในการพัฒนาวัคซีนรูปแบบน�้

ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นในอนาคต

การควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทยกับผลตอ

ประสิทธิภาพของวัคซีนในอนาคต

 การควบคมุโรคมาลาเรยีในประเทศไทยซึ�งดาํเนนิ

การโดยกระทรวงสาธารณสุขไดใชมาตรการตางๆรวมกัน

ตั้งแตเฝาการระวังโรค โดยการตรวจหาผูปวยทางตรง 

(active case detection ) การคนหาผูปวยทางออม 

(passive case detection ) การใหการวินิจฉัยและรักษา

ในระยะแรกของการติดเชื้อโดยการกระจายสถานบริการ

ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีการแพรระบาดของโรคมาลาเรีย 

การเฝาระวังการดื้อยา การสอบสวนแหลงแพรเชื้อ การ

กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงพาหะ การใชมุงชุบยาฆาแมลง 

และมาตรการอื่นๆ รวมกัน สงผลใหจํานวนผูปวย

ดวยโรคมาลาเรียในประเทศไทยลดลงอยางมากในชวง

หลายปทีผ่านมา ทัง้น�ก้ารแพรกระจายของโรคมาลาเรยีใน

ประเทศไทยยงัคงเปนปญหาตามชายแดนระหวางประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ�งไทยและพมา อยางไรก็ตามในชวง 5 ป

ที่ผานมาจํานวนผูปวยดวยโรคมาลาเรียบริเวณชายแดน
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ไทยและมาเลเซียกลับเพิ�มสูงขึ้นหลังจากการลดลง

อยางมากในชวงกอนหนาน�้ ในขณะที่จํานวนผูปวย

บริเวณชายแดนไทยและพมาโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัด

ตากมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก เมื่อทําการวิเคราะห

ลําดับนิวคลีโอไทดของยีนที่สรางโปรตีนที่มีศักยภาพเปน

องคประกอบของวัคซีน ไดแก PvAMA1, PvMSP1, 

PvMSP4, PvMSP5, PfCSP และ PfMSP2 โดย

เปรียบเทียบประชากรเชื้อมาลาเรียจากจังหวัดตาก

และจากจังหวัดยะลาและนราธิวาส พบวา ประชากร 

P.falciparum และ P.vivax  มีความหลากหลายสูง184 

ในขณะที่ประชากรเชื้อมาลาเรียทั้งสองชนิดจากจังหวัด

ยะลาและนราธิวาสมีความหลากหลายต่ํามาก ทั้งที่พบวา

จํานวนผูปวยเพิ�มขึ้นจากเดิมในชวง 5 ปที่ผานมาอยาง

ชัดเจน ซึ�งจากการวิเคราะหทางพันธุกรรมประชากร

พบวาสาเหตกุารพบความหลากหลายของยนีทีส่รางโปรตนี

ที่มีศักยภาพในการเปนองคประกอบของวัคซีนเหลาน�้มี

คาต่ําโดยพบเพียงไมกี่รูปแบบนั้น เกิดจากภาวะคอขวด 

(bottleneck effect)184 อันเปนผลจากการควบคุมโรคที่ดี

ในอดีต การเพิ�มขึ้นของจํานวนผูปวยในชวง 5 ปหลังอัน

เน��องมาจากการควบคุมโรคในพื้นที่เหลาน�้มีขอกําจัดจาก

ปจจัยความปลอดภัยของเจาหนาที่และประชากรในพื้นที่

ทําใหจํานวนผูปวยกลับเพิ�มขึ้น ในทางตรงขามประชากร

เชื้อมาลาเรียในจังหวัดตากยังคงความหลากหลายใน

ระดับสูงนั้นมีหลายปจจัย รวมทั้งปญหาการเคลื่อนยาย

ประชากรระหวางพรมแดนของประเทศทําใหเชื้อมาลาเรีย

มีโอกาสเกิด intragenic recombination สงผลใหความ

หลากหลายของยีนเหลาน�้คงอยูในระดับสูง ประชากรเชื้อ

มาลาเรยีทีม่ยีนีทีม่คีวามหลากหลายต่าํยอมไมเปนอปุสรรค

ตอการพัฒนาวัคซีนในขณะที่เชื้อมาลาเรียที่มีความหลาก

หลายสูงยอมเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพของวัคซีน ดัง

นั้นประสิทธิภาพของวัคซีนจะดีขึ้นตองมีการควบคุมโรค

มาลาเรียดวยมาตรการอื่นๆ อยางไดผลเพื่อใหเกิดภาวะ

คอขวดในประชากรของเชื้อมาลาเรียอันจะเอื้อประโยชน

ตอประสิทธิภาพของวัคซีนในอนาคต184
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