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ความรูทั่วไปและระบาดวิทยา

ของโรคไขมาลาเรีย

โรคไขมาลาเรีย 

	 เป็นโรคติดเชื้อโปรโตซัวในกลุ่มพลาสโมเดียม	(Plasmodium spp.)	ซึ่งติดต่อ

สูค่นโดยการกดัของยงุก้นปล่อง	(Anopheles spp.)	เป็นหลกั	นอกจากนีเ้คยมรีายงาน

การติดเชื้อจากคนสู่คน	 ผ่านทางการรับเลือด	 การปลูกถ่ายอวัยวะ	 และจากมารดาสู่

ทารกในครรภ์แต่พบน้อยมาก	โรคไข้มาลาเรยีพบมากในภมูภิาคเขตร้อนชืน้และมกัพบ

การระบาดมากในช่วงฤดูฝน	 ซึ่งยุงก้นปล่องจะวางไข่ในแหล่งน�้าตามธรรมชาติโดย

เฉพาะบริเวณที่อากาศอบอุ่น	ไข่จะฟักเป็นลูกน�้ายุงภายใน	2	–	3	วัน	และมีระยะเวลา

ในการเป็นลูกน�้าอีก	9	–	12	วันก่อนที่จะกลายเป็นยุงตัวเต็มวัย	โดยยุงตัวเมียเท่านั้น

ที่ดูดเลือดคนและสัตว์และสามารถน�าเชื้อมาลาเรียได้	 ผู้ที่รับเชื้อมาลาเรียไปแล้ว							

ส่วนใหญ่จะมีระยะฟักตัวของโรคประมาณ	 10	 –	 14	 วัน	 หรืออาจยาวนานกว่านั้น						

ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อพลาสโมเดียมที่ได้รับ	อาการส�าคัญของโรคไข้มาลาเรีย	คือ	 ไข้	

หนาวสัน่	ปวดศรีษะ	ปวดกล้ามเนือ้	บางรายทีอ่าการรนุแรงอาจมภีาวะแทรกซ้อน	เช่น	

ตับวาย	ไตวาย	ไข้มาลาเรียขึ้นสมอง	ท�าให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง				

อย่างทันท่วงที

วงจรชีวิตของเชื้อมาลาเรีย

	 เชื้อมาลาเรียที่ก่อโรคในคนมี	 5	 ชนิด	 ได้แก่	 P. falciparum, P. vivax,															

P. malariae,	P. ovale	และ	P. knowlesi	 ในประเทศไทยเชื้อที่พบส่วนใหญ่เป็น

ชนิด	P. vivax	และ	P. falciparum	ส่วน	P. knowlesi	พบมากในประเทศมาเลเซีย

และอนิโดนีเซีย	อย่างไรกต็ามประเทศไทยเริม่มรีายงานการพบ	P. knowlesi	ในหลาย

จังหวัด	
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	 วงจรชีวิตมีเพศในยุงพาหะ	จะมี	Sporozoite	อยู่ที่ต่อมน�้าลายยุงซึ่งพร้อมจะ

ถ่ายทอดเชือ้ต่อไป	เมือ่ยงุทีม่เีชือ้มาลาเรยีไปกดัคน	เชือ้ในระยะนีก็้จะเข้าสูก่ระแสเลอืดคน	

และเจริญเป็นวงจรชีวิตแบบไม่มีเพศในคนต่อไป	

	 วงจรชีวิตไม่มีเพศในคน	 เป็นการสืบพันธุ์ของเชื้อมาลาเรียโดยการแบ่งตัวเพิ่ม

จ�านวนโดยไม่มีการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์	 โดยเริ่มจากระยะในเซลล์ตับ	หลังจาก	

Sporozoite	เข้าสูก่ระแสเลอืดคน	เชือ้จะเข้าเซลล์ตับ	และแบ่งตวัเพิม่จ�านวนข้ึนเรือ่ย	ๆ 	

เข้าสู่ระยะ	Schizont	ซึ่งมี	Merozoite	จ�านวนหลายพันตัวจนท�าให้เซลล์ตับนั้นแตก	

ซึง่ใช้เวลาหลงัจากคนได้รบัเชือ้ประมาณ	6	-	16	วนั	เซลล์ตับจงึจะแตกออกและปล่อย	

Merozoite	ออกไป	ซึ่งเชื้อส่วนใหญ่จะเข้าไปอาศัยอยู่ในเม็ดเลือดแดง	

	 ส�าหรับการติดเชื้อ	 P. vivax	 และ	 P. ovale	 เชื้อในระยะ	 Sporozoite													

บางส่วนที่เข้าไปอยู่ในเซลล์ตับ	 จะเข้าไปพักอยู่เงียบๆ	 โดยไม่มีการเจริญหรือแบ่งตัว

นานเป็นสัปดาห์หรือเดือน	จนกระทั่งเป็นปีก่อนจะเจริญและแบ่งตัวอีกครั้ง	ท�าให้เกิด

ไข้กลับซ�้า	(relapse)	เชื้อที่พักตัวอยู่ในตับเรียกว่า	Hypnozoite	

	 ระยะในเม็ดเลือดแดง	Merozoite	 ที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงจะเจริญต่อไปเป็น	

Immature	 trophozoite	 (Ring	 form)	 และ	Mature	 trophozoite	 ตามล�าดับ									

หลงัจากน้ันจะเข้าสู่ระยะ	Schizont	ซึง่มกีารแบ่งตวัของนวิเคลยีสออกไปเป็น	Merozoite	

จ�านวนมากอกีคร้ัง	จนเม็ดเลอืดแดงแตกออกปล่อย	Merozoite	เข้าสู่กระแสเลือด	และ	

ระยะในเซลล์ตับ	
(Exo-erythrocytic	schizogony)

ระยะในเม็ดเลือดแดง	
(Erythrocytic	schizogony)

วงจรชีวิตไม่มีเพศในคน (Schizogony) ซึ่งแบ่งได้อีกเปน 2 ระยะย่อย

วงจรชีวิตของเชื้อพลาสโมเดียม 

แบ่งออกเปน 2 ระยะ ดังนี้

วงจรชีวิตมีเพศในยุงพาหะ (Sporogony)1

2



11แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผูปวยโรคไขมาลาเรีย พ.ศ. 2564

เข้าสู่เมด็เลอืดแดงใหม่ต่อไปเป็นการครบวงจรชวีติไม่มเีพศในคนในระยะเมด็เลอืดแดง	

ซึง่ท�าให้เกดิวงรอบของอาการไข้หนาวส่ันเนือ่งจากเมด็เลอืดแดงแตกในผูป่้วยแตกต่าง

กันออกไปตามชนิดเชื้อที่ได้รับ	คือ		

ใช้เวลาประมาณ	
36	–	48	ชั่วโมง

ใช้เวลาประมาณ	24	ชัว่โมง	จงึท�าให้	
เกิดอาการรุนแรงได้รวดเร็วจาก					

ใช้เวลาประมาณ	

72	ชั่วโมง

ใช้เวลาประมาณ	
42	–	48	ชั่วโมง

ใช้เวลาประมาณ	
50	ชั่วโมง

P. falciparum 

P. knowlesi

P. malariae

P. vivax 

P. ovale

	 หลงัจากเกดิอาการไข้หนาวสัน่	3	-	15	วนั	Merozoite	บางส่วนท่ีเข้าเมด็เลอืดแดง	

จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นระยะมีเพศ	 เรียกว่า	Gametocyte	ซึ่งมีทั้งเพศผู้และเพศเมีย	

หากมียุงก้นปล่องที่เป็นพาหะมากัดคนท่ีมีเชื้อมาลาเรียในระยะนี้อยู่	 ก็จะกลับเข้าสู่

วงจรชีวิตมีเพศในยุงพาหะท�าให้มีการแพร่เชื้อต่อไป	(รูปที่	1)	เชื้อระยะมีเพศไม่ท�าให้

เกิดอาการใด	ๆ 	หากไม่มยีงุมารบัไปก็จะตายและหายไปจากกระแสเลอืดเองใน	1	-	2	เดอืน

วงรอบของเชื้อที่มีระยะสั้น	การวินิจฉัยแยกชนิดเชื้อ
โดยกล้องจุลทรรศน์ท�าได้ยาก	 ดังนั้นหากผู ้ป่วย
อาการรนุแรงเรว็ผดิปกตต้ิองนกึถงึ	P. knowlesi ด้วย	
ทัง้นี	้P. knowlesi	เป็น	Zoonotic	malaria	ทีส่ามารถ	
แพร่เช้ือจากลงิไปสูค่นได้โดยผ่านการถูกยงุก้นปล่องกัด
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ที่มา	www.cdc.gov/parasites/malaria/index.html	

รูปที่ 1 วงจรชีวิตของเชื้อมาลาเรียในระยะต่าง	ๆ
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สถานการณ์ของโรคไขมาลาเรียในประเทศไทย

	 ปัจจบุนั	ประเทศไทยมรีายงานผูป่้วยโรคไข้มาลาเรยีเหลอืปีละไม่ถงึหนึง่หมืน่ราย	

พื้นที่ที่ยังมีโรคไข้มาลาเรียเป็นจังหวัดชายแดนที่มีป่าเขาเช่ือมต่อกับประเทศ									

เพือ่นบ้าน	ซ่ึงมยีงุพาหะอาศยัอยู	่จงัหวัดและอ�าเภอชายแดนจงึเป็นพ้ืนทีเ่ปราะบางต่อ

การแพร่โรค	(รปูที	่2)	อย่างไรกต็าม	ผูป่้วยโรคไข้มาลาเรยีสามารถพบได้ทุกแห่งท่ัวประเทศ	

และเนื่องจากสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียลดลงมีผลให้ภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้มาลาเรีย					

ในประชากรลดลงด้วย	จึงท�าให้พบผู้ป่วยอาการรุนแรงได้บ่อยขึ้น

พื้นที่แพรเชื้อในปปจจุบัน

พื้นที่หยุดการแพรเชื้อมา 1 ป

พื้นที่หยุดการแพรเชื้อมา 2 ป

พื้นที่หยุดการแพรเชื้อมา 3 ป

ที่มา	http://malaria.ddc.moph.go.th

รูปที่ 2	พื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียระดับต่าง	ๆ	ในประเทศไทย	
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 นอกจากนี ้ประเทศไทย	พบปัญหาการด้ือต่อยารกัษามาลาเรยีมาเป็นเวลานาน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อ	P. falciparum	 ซึ่งดื้อต่อยา	 Chloroquine,	Mefloquine,	

และยาในกลุม่	Artemisinin	-	based	combination	therapy	จงึได้มกีารปรับสตูรยา													

ขนานที่หน่ึงที่ใช้รักษามาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม	 โดยเปลี่ยนเป็นการใช้ยาผสม																								

Dihydroartemisinin	-	Piperaquine	ร่วมกับ	Primaquine	แทนตั้งแต่	พ.ศ.	2558	

เป็นต้นมา	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2562	พบว่าประสิทธิผลของการรักษามาลาเรียชนิด					

ฟัลซิปารัม	 ด้วยยา	 Dihydroartemisinin	 -	 Piperaquine	 ในจังหวัดศรีสะเกษและ

อบุลราชธานีลดลงจนต�า่กว่าร้อยละ	90	พร้อมทัง้มหีลักฐานการดือ้ยาในระดบัชีวโมเลกุล	

ในพื้นที่ดังกล่าว	 คณะกรรมการนโยบายและแนวทางการใช้ยารักษาโรคไข้มาลาเรีย			

จึงได้มีมติให้เปลี่ยนสูตรยาที่ใช้ในการรักษามาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม	เฉพาะในจังหวัด

ศรีสะเกษและอุบลราชธานี	เป็นสูตรยาผสมของ	Artesunate	-	Pyronaridine	แทน

ตั้งแต่	พ.ศ.	2562	เป็นต้นมา	ดังนั้นการจ่ายยารักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย	ต้องค�านึง

ถึงสถานการณ์การดื้อยาในพื้นที่ที่ผู้ป่วยติดเชื้อมาด้วย
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อาการทั่วไป 

	 หลังจากถูกยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้มาลาเรียกัด	 อาการเริ่มแรกที่พบได้บ่อย

ทีส่ดุ	คอื	มไีข้	โดยมรีะยะฟักตัว	(ระยะเวลาหลงัจากถกูยงุกัดจนกระทัง่เกดิอาการป่วย)	

แตกต่างกันไปตามชนิดของเชื้อมาลาเรีย	ดังนี้

อาการและประเภทของผูปวย

	 คนที่ได้รับเชื้อเป็นครั้งแรก	 เมื่อมีอาการป่วยในระยะแรกท่ีเริ่มมีไข	้ การจับไข้

จะยงัไม่เป็นเวลา	ร่วมกบัมอีาการไม่เฉพาะอืน่	ๆ 	เช่น	ปวดศรีษะ	ปวดเมือ่ย	อ่อนเพลยี					

เบื่ออาหาร	ในสองสามวันแรก	หลังจากนั้นหากยังไม่ได้รับการรักษา	อาจพบมีไข้เป็น

เวลาโดยมีไข้เป็นพัก	ๆ	ตามช่วงเวลาของเชื้อมาลาเรียที่ท�าให้เม็ดเลือดแดงแตก

เชื้อมาลาเรีย ระยะฟักตัว

P. falciparum 9 – 14 วนั

P. knowlesi 9 – 12 วนั

P. vivax 12 – 17 วนั

P. ovale 16 – 18 วนั

P. malariae 18 – 40 วนั
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	 การป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียมี	4	ลักษณะ	ได้แก่

	คือ	การได้รับเชื้อมาลาเรียครั้งแรก

คือ	 มีไข้กลับเป็นซ�้า	 และตรวจพบเชื้อมาลาเรียในเลือดอีกครั้งหลังการรักษา				

โดยไม่ได้รับเชื้อใหม่	 การมีไข้กลับเป็นซ�้านี้พบได้ในการติดเชื้อ	P. vivax	 และ				

P. ovale	 เนื่องจากเชื้อทั้งสองชนิดนี้มีระยะ	Hypnozoite	 ที่หลบซ่อนอยู่ใน

เซลล์ตับซึ่งสามารถเจริญเติบโตและเข้าสู่เม็ดเลือดแดงได้อีก	 ท�าให้เกิดไข้กลับ

เป็นซ�้าแต่มักมีอาการรุนแรงน้อยกว่าการเป็นไข้มาลาเรียในครั้งแรก

คือ	 มีไข้กลับเป็นซ�้า	 ที่เกิดจากระยะเชื้อมาลาเรียในเม็ดเลือดแดงท่ีไม่สามารถ	

ก�าจัดได้หมด	 เนื่องจากได้รับยารักษาโรคไข้มาลาเรียที่ไม่เหมาะสมหรือ

ไม่ครบถ้วนในการรักษา	หรือเป็นเชือ้มาลาเรยีท่ีด้ือต่อยาท่ีใช้รกัษา	เช้ือท่ียงัเหลือ	

อยู่ในกระแสเลือดสามารถเพิ่มจ�านวนขึ้น	ท�าให้ผู้ป่วยกลับมีอาการป่วยได้อีก

คือ	 เกิดอาการไข้มาลาเรียจากการได้รับเชื้อคร้ังใหม่	 โดยอาจเป็นเช้ือชนิดเดิม

หรือชนิดที่ต่างออกไปจากการติดเชื้อครั้งก่อนหน้าก็ได้

1

2

3

4

Primary attack

Relapse

Recrudescence

Reinfection
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ประวัติและอาการที่ตองสงสัยโรคไขมาลาเรีย

	 -	เป็นผู้ที่มีประวัติอาศัย	หรือ	 เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคไข้มาลาเรีย
ภายในระยะเวลา	1	เดือน

	 -	เป็นผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรียในระยะเวลา	1	ปีที่ผ่านมา
	 -	มอีาการไข้	และ/หรอื	ร่วมกบัอาการไม่จ�าเพาะคล้ายกบัโรคตดิเช้ือไวรสัท่ัวไป	

ปวดศีรษะ	 อ่อนเพลีย	 ไม่สบายท้อง	 ปวดเมื่อยกล้ามเน้ือและข้อ	 หนาวสั่น	
เหงือ่ออก	เบ่ืออาหาร	คลืน่ไส้	อาเจียน	ในผูป่้วยเดก็อาจซึม	รบัประทานอาหาร	
ได้น้อยหรือไม่ได้	ซีด	ตับม้ามโต

	 -	กรณีมาลาเรียรุนแรง	ระดับสติสัมปชัญญะลดลงหรือหมดสติ	อ่อนเพลียมาก	
ชัก	เหนื่อยหอบ	หายใจเร็ว	ช็อค	ตาเหลืองตัวเหลือง	ปัสสาวะออกน้อยหรือ
ไม่มีปัสสาวะ	ปัสสาวะสีเข้ม	ซีดมาก

การตรวจทางหองปฏิบัติการ

	 การวินิจฉัยยืนยันการติดเชื้อมาลาเรีย	 สามารถท�าได้โดยการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ	ดังนี้
 1. การตรวจวินิจฉัยหาเช้ือมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic 
Diagnosis for Malaria)
   การตรวจหาเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์เป็นวิธีมาตรฐาน	ที่สามารถ
ระบชุนิดของเชือ้และระยะของเชือ้	รวมทัง้นบัปรมิาณเชือ้มาลาเรยีในเลือดได้	โดยต้อง
ส่งตรวจทัง้ฟิล์มหนาและฟิล์มบางคูก่นั	เนือ่งจากฟิล์มหนาจะมคีวามไวในการตรวจหา
เชือ้มาลาเรยีได้มากกว่าฟิล์มบาง	ประมาณ	20	-	40	เท่า	ส�าหรบัผูเ้ชีย่วชาญแล้วฟิล์มหนา	
จะสามารถตรวจหาเชื้อได้แม้มีเชื้อเพียงปริมาณเล็กน้อย	5	ตัวต่อเลือด	1	ไมโครลิตร	
แต่โดยทั่วไปเฉลี่ย	 เท่ากับ	20	-	100	ตวัต่อเลอืด	1	ไมโครลติร	ท้ังน้ีข้ึนกบัการเตรยีม						

การวินิจฉัยและการตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ
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ฟิล์มเลอืดและผูท้ีท่�าหน้าทีต่รวจ		ในขณะทีฟิ่ล์มบางจะช่วยในการระบชุนดิเชือ้ได้ชดัเจน	
การท�าฟิล์มหนาและบางบนสไลด์แผ่นเดียวกันจะช่วยให้สะดวกต่อผู้ท�าการตรวจ
วนิจิฉยั	และการส่งยนืยนัการตรวจวนิจิฉยั	แต่กอ็าจจะท�าแยกฟิล์มหนาและบางคนละ
แผ่นได้	 โดยต้องระบุชัดเจนว่าเป็นฟิล์มเลือดมาจากผู้ป่วยรายเดียวกันเพื่อการยืนยัน

ผลการตรวจ

 2. การตรวจโดยใช้ชุดตรวจอย่างเร็ว (Rapid Diagnostic Test) 

	 	 	 ปัจจุบันมีชุดตรวจอย่างเร็วที่สามารถตรวจแยกชนิดของ	 P. falciparum 

และ	non-P. falciparum	ในชดุเดยีวกนั	และบางชนดิสามารถแยกเชือ้	P. vivax	และ	

P. ovale	 ได้ด้วย	 ซึ่งชุดตรวจเหล่านี้ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก														

แนะน�าให้ใช้ชดุตรวจอย่างเร็วในมาลาเรยีคลนิกิชมุชน	มาลาเรยีคลนิกิชมุชนชายแดน	

และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล	ทีไ่ม่สามารถตรวจวนิจิฉยัด้วยกล้องจลุทรรศน์ได้	

อย่างไรก็ตาม	ชุดตรวจอย่างเร็วไม่สามารถใช้วินิจฉัย	P. knowlesi	ได้	หากสงสัยต้อง			

ส่งตรวจ	Polymerase	Chain	Reaction	(PCR)	เท่านั้น	

	 	 	 ข้อควรระวัง	ชุดตรวจที่ตรวจหา	Plasmodium falciparum	histidine-	

rich	protein	2	(Pf	HRP2)	ส�าหรับ	P. falciparum	จะให้ผลบวกนานหลายสัปดาห์	

หลังการติดเชื้อเฉียบพลัน	 แม้จะไม่มีเชื้อมาลาเรียที่มีชีวิตอยู่ในกระแสเลือดแล้ว													

จงึไม่สามารถน�ามาใช้ในการติดตามผลการรักษาได้	นอกจากนีก้รณผีลตรวจใหผ้ลลบยงั

อาจเกิดจากปริมาณเชื้อในกระแสเลือดต�่า	

 3. การตรวจทางชีวโมเลกุล 

	 	 	 เช่น	 การตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธ	ี Polymerase	 Chain	 Reaction	

(PCR)	 เพ่ือตรวจวินิจฉัยและยืนยันชนิดเชื้อมาลาเรีย	 ให้ด�าเนินการหรือส่งตรวจใน

สถานบริการที่มีความพร้อม	ในกรณีต่อไปนี้	

	 	 	 1)	 ผู้ที่มีผลการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์สงสัยว่าเป็นชนิด	P. knowlesi 

หรือ	P. malariae 

	 	 	 2)	 ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคไข้มาลาเรีย	แต่การตรวจด้วยวิธีอื่นให้ผลลบ	

	 	 	 3)	 ผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียรุนแรง	(กรณีสงสัย)	

	 	 	 4)	 ผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียเสียชีวิต	(กรณีสงสัย)
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แผนผงัท่ี 1	หลักการใช้ยารกัษาโรคไข้มาลาเรยีตามนโยบายการวนิจิฉยัและดแูลรกัษา

โรคไข้มาลาเรยีภายใต้ยทุธศาสตร์การก�าจดัโรคไข้มาลาเรยี	ประเทศไทย	พ.ศ.	2560	-	2569	

การดูแลรักษา

ผูปวยโรคไขมาลาเรีย

อาการไม�รุนแรง

ไม�มีความเสี่ยง

P. falciparum
(หน�า 22-23)

Primary
infection

Recrudescence

ศร�สะเกษ
อุบลราชธานี จังหวัดอื่นๆ

Artesunate-
Pyronaridine+
Primaquine 
(หน�า 48)

DHA-PIP+
Primaquine 
(หน�า 47-48)

Primary
infection Relapse

P. vivax, P. ovale
(หน�า 23)

Chloroquine+
Primaquine
(หน�า 49)

P. malariae, 
P. knowlesi (หน�า 24)

Chloroquine
(หน�า 49)

กลุ�มเสี่ยงสูงต�อการเกิด
อาการรุนแรงหร�อ

ภาวะแทรกซ�อนB (หน�า 20)

Artesunate iv
(หน�า 31)

ส�งต�อไปรับการรักษา
โรงพยาบาล

อาการรุนแรง
หร�อมีภาวะแทรกซ�อนA (หน�า 20)

ผู�ป�วยโรคไข�มาลาเร�ย

	 ให้ท�าการจ่ายยารกัษาโรคไข้มาลาเรยี	ในผูป่้วยทีม่ผีลการตรวจวนิจิฉยัทางห้อง
ปฏิบัติการยืนยันทุกรายโดยเร็วที่สุด	และติดตามการรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับ
ยาครบถ้วนตามขนานยา	ไม่มอีาการข้างเคียงจากยาทีร้่ายแรง	และหายจากอาการป่วย	
รวมทั้งตรวจเลือดไม่พบเชื้อซ�้า
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-	 มีระดับสติสัมปชัญญะลดลงหรือหมดสติ	

-	 อ่อนเพลยีมาก	จนไม่สามารถนัง่	เดนิ	หรอื

ยืนเองได้	

-	 ชัก	

-	 หอบเหนื่อย	หายใจเร็ว

-	 ตัวเหลืองตาเหลือง	 ระดับ	Bilirubin	สูง	

ร ่วมกับจ�านวนเชื้อมาลาเรียในเลือด

มากกว่า	100,000/µl	

-	 มีภาวะโลหิตจาง	 ร่วมกับจ�านวนเชื้อ

มาลาเรียในเลือดมากกว่า	100,000/µl

-	 มีภาวะช็อค

-	 ปัสสาวะออกน้อย	 หรือไม่มีปัสสาวะ

ภายใน	4	ชั่วโมง	หรือมีภาวะไตวาย	

-	 เลือดออกผิดปกติ	 เช่น	 เหงือก	 จมูก	

อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด

-	 ระดับน�้าตาลในเลือดต�่า

-	 ภาวะเลอืดเป็นกรด	ระดบัแลคเตทสงูหรอื

ระดับไบคาร์บอเนตต�่า	

-	 ปัสสาวะสีเข้ม	(Hemoglobinuria)	

-	 มีภาวะน�้าท่วมปอด

กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะ

แทรกซ้อนหรืออาการรุนแรง

ผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียท่ีมีภาวะ

แทรกซ้อนหรืออาการรุนเเรง

-	 เดก็อายนุ้อยกว่า	1	ปี	หรอืน�า้หนกัน้อยกว่า	

11	กิโลกรัม

-	 เดก็อายตุ�า่กว่า	5	ปีทีม่ไีข้สงูเกนิ	39	องศา

เซลเซียส

-	 หญิงมีครรภ์	 หรือขาดประจ�าเดือนสงสัย

ว่าตั้งครรภ์	

-	 ผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์	G6PD

-	 ผูป่้วยท่ีสงสยัว่ามกีารติดเชือ้	P. knowlesi

-	 ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ�าตัว	 เช่น	 โรคอ้วน,					

โรคพิษสุราเรื้อรัง,	 โรคตับ,	 โรคไต,																	

โรคเบาหวาน,	ความดนัโลหติสงู,	โรคเลอืด,	

โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติ	เป็นต้น

-	 ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถรับประทานยาเม็ดได้	

หรอืรบัประทาน	แล้วอาเจยีน	และยงัอาเจยีน	

อีกเมื่อรับประทานยาซ�้าใน	1	ชั่วโมง

-	 ผู้ที่มีประวัติแพ้ยาต้านมาลาเรีย

-	 ผู้ที่ตรวจพบเชื้อมาลาเรียมากกว่า	2,500	

เซลล์ต่อเม็ดเลือดขาว	 200	 เซลล์	 หรือ	

100,000/µl	 ในกรณีท่ี่ตรวจด้วยฟิล์ม

เลอืดหนา	หรอืพบระยะแบ่งตัว	(Schizont)

BA
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สิ่งที่ตองปฏิบัติในการดูแลรักษาผูปวย

•	 ให้ปรับขนาดยาตามน�้าหนักตัวของผู้ป่วยอย่างเหมาะสม	โดยพิจารณาจาก	Ideal	body	
weight	(ไม่เกิน	80	กก.)

•	 ตรวจภาวะพร่องเอนไซม์	G6PD	(G-6-PD	Deficiency)	หรอืซกัประวัตพิบว่าเคยมปัีสสาวะ	
สีด�าของผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย	P. vivax	และ	P. ovale	ทุกราย	ก่อนให้ยา	Primaquine

	 -	กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะพร่องเอนไซม์	G6PD	ไม่รุนแรง	หากสามารถตรวจ	G6PD	ด้วยวิธี	
เชิงปริมาณ	 (ภาคผนวก)	 หรือกรณีท่ีผู ้ป่วยมีประวัติปัสสาวะสีด�า	 พิจารณาให้ยา														
Primaquine	ในขนาด	45	มก.	ในผู้ใหญ่	(0.75	มก./กก.)	สัปดาห์ละครั้ง	เป็นเวลานาน	
8	สัปดาห์	และติดตามการรักษาในวันที่	3,	5,	และ	7	หลังได้รับยา	เพ่ื่อติดตามภาวะ	
เม็ดเลือดแดงแตก	หากพบภาวะดังกล่าว	ให้หยุดยาทันที

	 -	กรณีที่สถานพยาบาลไม่สามารถตรวจสถานะของเอนไซม์	 G6PD	 และไม่สามารถส่ง						
ตัวอย่างเลือดไปตรวจได้	 เช่น	 ในโรงพยาบาลชุมชนท่ี่ห ่างไกล	 พิจารณาให้ยา																	
Primaquine	ในขนาด	0.25	มก./กก./วนั	นาน	14	วนั	พร้อมกบัแนะน�าให้สงัเกต	อาการ	
หากพบว่ามีปัสสาวะเข้มหรือด�า	 หรือรู้สึกอ่อนเพลีย	 ตัวเหลืองตาเหลือง	 ให้หยุดยา	
Primaquine	ทันที	แล้วมาพบแพทย์

•	 หญิงมีครรภ์	ห้ามจ่ายยา	Primaquine	เป็นอันขาด
•	 ติดตามผลการรักษาตามระยะเวลาท่ี่ก�าหนด	 โดยเจาะเลือดท�าฟิล ์มหนาและ																		

ฟิล์มบางบนสไลด์แผ่นเดียวกันเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียทุกครั้งที่มาติดตามการรักษา
 - P. falciparum,	P. malariae และ	P. knowlesi	ให้นดัตดิตามอาการและตรวจเลอืดซ�า้	

ในวันที่	3,	7,	28,	42	หลังเริ่มให้ยารักษา
 - P. vivax	และ	P. ovale	ให้นัดติดตามอาการและตรวจเลือดซ�้า	ในวันที่	14,	28,	60,	

90	หลังเริ่มให้ยารักษา
•	 การวนิจิฉยัและรักษาโรคไข้มาลาเรยีทีไ่ม่มภีาวะแทรกซ้อนในกลุ่มทีม่คีวามเส่ียงสูงในการเกดิ	

ภาวะแทรกซ้อนหรืออาการรุนแรง	ให้ด�าเนินการในระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป
•	 การวนิจิฉยัและรกัษาโรคไข้มาลาเรยีทีม่ภีาวะแทรกซ้อนหรอือาการรนุแรง	ให้ด�าเนนิการ

ได้ในระดับโรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อม	โรงพยาบาลทั่วไป	โรงพยาบาลศูนย์
•	 ควรจดัให้มบีตัรผูป่้วยโรคไข้มาลาเรยีมอบให้ผูป่้วยทุกราย	เพือ่ตดิตามการรกัษาอย่างต่อเนือ่ง	
•	 ไม่แนะน�าให้รับประทานยาปองกนัมาลาเรยีในประเทศไทย	เนือ่งจากปัญหาเชือ้ดือ้ยาจงึ

ไม่มียาชนิดใดปองกันได้อย่างเด็ดขาด	ควรแนะน�าให้ใช้วิธีปองกันยุงกัดแทน

หากมีข้อสงสัย หรือ ขอค�าปรึกษาเรื่องการใช้ยา ได้ที่ 
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
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การใหยารักษาผูปวยโรคไขมาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซอน

	 การดแูลรกัษาผูท้ีป่่วยโรคไข้มาลาเรยีทีไ่ม่มภีาวะแทรกซ้อน	สามารถท�าได้ตัง้แต่

ระดับมาลาเรยีคลนิกิ	มาลาเรียคลนิิกชมุชน	มาลาเรียคลนิกิชุมชนชายแดน	โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลขึ้นไป	

	 ส่วนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	แต่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

ในการเกิดภาวะแทรกซ้อน	 หรืออาการรุนแรงนั้น	 ให้ส่งต่อไปยังสถานบริการระดับ				

โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป	

 1. โรคไข้มาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

   1.1  ในพืน้ทีท่ีย่งัไม่พบการดือ้ต่อยา Dihydroartemisinin-Piperaquine

      (DHA-PIP)

ยาที่ใช้รักษา:   Dihydroartemisinin-Piperaquine	(Fixed-Dose	Combination)	

ร่วมกับ	Primaquine	

การบริหารยา:		รับประทานยา	 Dihydroartemisinin-Piperaquine	 3	 วัน	 และ	

Primaquine	1	วัน	ดังนี้	

วันนับจากวันที่เริ่มรักษา Day 0 (เริ่ม) Day 1 Day 2

Dihydroartemisinin-Piperaquine	

ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกัน		

ทุกวัน	

1	ครั้ง 1	ครั้ง 1	ครั้ง

Primaquine 1	 คร้ังในวันใดวันหน่ึง	 โดยพิจารณาตาม								

อาการของผู้ป่วยว่าสามารถรับประทานยาได	้																			

ไม่อาเจียน
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 1.2  ในพืน้ท่ีทีพ่บการดือ้ต่อยา Dihydroartemisinin-Piperaquine 

	 	 	 	 (ข้อมูล	ณ	กันยายน	2562	พบเชื้อ	P. falciparum	ดื้อต่อยา	DHA-PIP	

เฉพาะในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี)

ยาที่ใช้รักษา: 		 Artesunate-Pyronaridine	(Fixed-dose	combination)	ร่วมกับ	

Primaquine

การบริหารยา: 	รับประทานยา	Artesunate-Pyronaridine	3	วนั	และ	Primaquine	

1	วัน	ดังนี้

วันนับจากวันที่เริ่มรักษา Day 0 (เริ่ม) Day 1 Day 2

Artesunate-Pyronaridine	

ควรรับประทานยาในเวลาเดยีวกันทกุวนั	

1	ครั้ง 1	ครั้ง 1	ครั้ง

Primaquine 1	 คร้ังในวันใดวันหน่ึง	 โดยพิจารณาตาม												

อาการของผู้ป่วยว่าสามารถรับประทานยาได	้							

ไม่อาเจียน

 2. โรคไข้มาลาเรียชนิดไวแวกซ์หรือโอวาเล่ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

ยาที่ใช้รักษา: 		 Chloroquine	ร่วมกับ	Primaquine	

การบริหารยา: 	Chloroquine	3	วัน	และ	Primaquine	14	วัน	ดังนี้	

วันที่เริ่มรักษา

Day 

0 

(เริ่ม)

Day 

1

Day 

2

Day 

3

Day 

4

Day 

5

Day 

6

Day 

7

Day 

8

Day 

9

Day 

10

Day 

11

Day 

12

Day 

13

Chloroquine 1 

ครั้ง

1 

ครั้ง

1 

ครั้ง

- - - - - - - - - - -

Primaquine 1

ครั้ง

1 

ครั้ง

1 

ครั้ง

1 

ครั้ง

1 

ครั้ง

1 

ครั้ง

1 

ครั้ง

1 

ครั้ง

1 

ครั้ง

1 

ครั้ง

1 

ครั้ง

1 

ครั้ง

1 

ครั้ง

1 

ครั้ง
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 3. โรคไข้มาลาเรียชนิดมาลาริอีและโนเลไซที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ยาที่ใช้รักษา: 		 Chloroquine	
การบริหารยา: 	รับประทานยา	3	วัน	

 4. การรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียชนิดผสมที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
   4.1  ผูป่้วยโรคไข้มาลาเรยีชนดิฟัลซปิารมั ร่วมกบัไวแวกซ์ หรอืโอวาเล่
ยาที่ใช้รักษา: 		 Dihydroartemisinin	-	Piperaquine	ร่วมกับ	Primaquine	
การบริหารยา:		รับประทานยา	 Dihydroartemisinin	 -	 Piperaquine	 วันละครั้ง					

นาน	3	วนั	(วนัที	่0	-	2)	และยา	Primaquine	นาน	14	วนั	(วนัท่ี	0	-	13)	

   4.2  ผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ร่วมกับมาลาริอี
ยาที่ใช้รักษา:			 ยา	Dihydroartemisinin	-	Piperaquine	ร่วมกับยา	Primaquine	

การบริหารยา: 	เช่นเดียวกับผู้ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม	
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การใหยารักษาผูปวยโรคไขมาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซอนแต่เป็น
กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซอนหรืออาการรุนแรง

	 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่เป็นกลุ่มที่มี						
ความเสี่ยงสูงต่ออาการรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อน	 ควรพิจารณารับไว้เป็นผู้ป่วยใน				
เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด	
 1. เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี หรือน�้าหนักน้อยกว่า 11 กก. 
ยาที่ใช้รักษา: 		 ยา	Dihydroartemisinin	-	Piperaquine	
การบริหารยา: 	รบัประทานวันละครั้ง	นาน	3	วัน	ดังนี้

น�้าหนัก (กก.) Dihydroartemisinin- 
Piperaquine  (มก. ต่อวัน)

Dihydroartemisinin- 
Piperaquine  (จ�านวนเม็ดต่อวัน)

น้อยกว่า	8	กก. 20/160 1/2

8	ถึงน้อยกว่า	11	กก. 30/240 3/4
หมายเหตุ  Dihydroartemisinin	 -	 Piperaquine	 1	 เม็ด	 ประกอบด้วย	 Dihydroartemisinin								

ขนาด	40	มก.	และ	Piperaquine	320	มก.

 2. หญิงมีครรภ์เปนกลุ่มที่มีความเส่ียงสูงในการเกิดมาลาเรียรุนแรงและ      
มีผลต่อทารกในครรภ ์
   2.1  หญิงมีครรภ์ที่ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมที่ไม่มีภาวะ

แทรกซ้อน
      2.1.1 หญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไตรมาสที่ 1 
ยาที่ใช้รักษา: 		 Quinine	Sulfate	ร่วมกับ	Clindamycin	
การบริหารยา: 	ให้	Quinine	Sulfate	(300	มก.)	ครัง้ละ	2	เมด็	วนัละ	3	ครัง้	(ทุก	8	ชม.)	

ร่วมกับ	Clindamycin	(300	มก.)	ครั้งละ	1	แคปซูล	วันละ	2	ครั้ง	
(ทุก	12	ชม.)	นาน	7	วัน	และ	ห้ามจ่าย Primaquine เด็ดขาด	ดังนี้	

วันที่เริ่มรักษา
Day 0 
(เริ่ม)

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6

Quinine	
เม็ดละ	300	มก.

3	ครั้ง
ครั้งละ	
2	เม็ด

3	ครั้ง
ครั้งละ	
2	เม็ด

3	ครั้ง
ครั้งละ	
2	เม็ด

3	ครั้ง
ครั้งละ	
2	เม็ด

3	ครั้ง
ครั้งละ	
2	เม็ด

3	ครั้ง
ครั้งละ
2	เม็ด

3	ครั้ง
ครั้งละ	
2	เม็ด

Clindamycin	
แคปซูลละ	
300	มก.

2	ครั้ง
ครั้งละ	

1	แคปซูล

2	ครั้ง
ครั้งละ	

1	แคปซูล

2	ครั้ง
ครั้งละ	

1	แคปซูล

2	ครั้ง
ครั้งละ	

1	แคปซูล

2	ครั้ง
ครั้งละ	

1	แคปซูล

2	ครั้ง
ครั้งละ	

1	แคปซูล

2	ครั้ง
ครั้งละ	

1	แคปซูล

หมายเหต	ุต้องระวังภาวะ	Hypoglycemia	ในผู้ป่วยที่ได้รับยา	Quinine	Sulfacte	
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      2.1.2 หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไตรมาสที่ 2 และ 3 
ยาที่ใช้รักษา: 		 ยา	Dihydroartemisinin	-	Piperaquine	
การบริหารยา: 	รับประทานวนัละครัง้	นาน	3	วนั	และ	ห้ามจ่ายยา Primaquine เดด็ขาด
   2.2  หญิงมีครรภ์ทุกอายุครรภ์ที่ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียชนิดไวแวกซ์ 

หรือ โอวาเล่ หรือมาลาริอี หรือ โนเลไซ
ยาที่ใช้รักษา:   ยา	Chloroquine	
การบริหารยา: 	รบัประทานยา	Chloroquine	นาน	3	วนั	และ	ห้ามจ่ายยา Primaquine 

เด็ดขาด

 3. มารดาที่ก�าลังให้นมบุตร
ยาที่ใช้รักษา: 		 ให้ยาตามชนิดเชื้อที่ตรวจพบ	 เหมือนกับผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่ไม่มี

ภาวะแทรกซ้อน	
การบริหารยา:			ให้ยาตามชนดิเชือ้ทีต่รวจพบ	แต่ไม่จ่าย	Primaquine	ยกเว้นในราย

ที่ได้รับการตรวจแน่ชัดว่ามารดา	 และบุตรไม่มีภาวะพร่องเอนไซม์	
G6PD	จึงสามารถจ่าย	Primaquine	ให้กับมารดาได้	

 4. ผู้ที่มีประวัติปัสสาวะด�าหรือผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
ยาที่ใช้รักษา:  	 ให้ยาตามชนิดเชื้อที่ตรวจพบ	ส�าหรับผู้ป่วยมาลาเรียชนดิทีไ่ม่มีภาวะ

แทรกซ้อน	ยกเว้นการบริหาร	Primaquine
การบริหารยา: 
	 	 	 	 	 	 •	บรหิารยาตามชนดิเชือ้ทีต่รวจพบ	เหมอืนผูป่้วยมาลาเรียชนดิทีไ่ม่มี

ภาวะแทรกซ้อน	แต่
	 	 	 	 	 	 •	ให้	Primaquine	0.75	มก./กก.	 (ไม่เกิน	45	มก.)	สัปดาห์ละครั้ง	

นาน	8	สัปดาห์	ในผู้ป่วยมาลาเรียชนิด	ไวแวกซ์		หรือ	โอวาเล่
	 	 	 	 	 	 •	อาจพิจารณาไม่จ่าย	 Primaquine	 ส�าหรับผู้ป่วยมาลาเรียชนิด								

ฟัลซปิารมั	หากผูป่้วยมภีาวะพร่องเอนไซม์	G6PD	รนุแรง	เนือ่งจาก	
Primaquine	 ที่ให้นี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อ	

ไม่ใช่เพื่อการรักษา
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 5. ผู้ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียชนิด P. knowlesi ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

ยาที่ใช้รักษา:  	 ยา	Chloroquine	

การบริหารยา: 	Chloroquine	นาน	3	วัน	

 6. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานยาเม็ด หรือผู้ป่วยท่ีรับประทานยาแล้ว   

อาเจียน และเมื่อได้รับประทานยาซ�้ายังอาเจียนอีกครั้งภายใน 1 ชม. หลังให้ยา

ยาที่ใช้รักษา: 		 ให้	 Artesunate	 2.4	 มก./กก.	 เข้าหลอดเลือดด�าแล้วตามด้วย													

2.4	มก./กก.	ที่	12	และ	24	ชั่วโมง	(ในกรณีผู้ป่วยน�้าหนักน้อยกว่า	

20	 กก.	 ให้	 Artesunate	 ขนาด	 3	 มก./กก.)	 จากนั้นฉีดเข้าทาง						

หลอดเลือดด�าวันละครั้ง	 จนกว่าจะรับประทานยาเม็ดได้	 จึงเปล่ียน

เป็นยาชนดิรบัประทานส�าหรบัมาลาเรยี	แต่ละชนดิ	โดยให้เริม่นบัวนัแรก	

ทีร่บัประทานยาเมด็ได้เป็นการรกัษาวนัที	่0	และรบัประทานยาต่อเนือ่ง	

จนครบตามสูตรยา	รวมทั้งติดตามการรักษาของมาลาเรียแต่ละชนิด	

 7. ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาต้านมาลาเรีย 

ยาที่ใช้รักษา:  	 ให้เลี่ยงไปใช้ยาในกลุ่มอื่น	ๆ	ที่ผู้ป่วยไม่มีประวัติการแพ้	และปรึกษา

ผู ้เชี่ยวชาญ	 โดยสามารถติดต่อผ่านสายด่วนกรมควบคุมโรค														

โทร	1422	ตลอด	24	ชั่วโมง	

 8. ผู้ที่ตรวจพบเชื้อชนิดฟัลซิปารัมมากกว่า 100,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร 

(หรือประมาณ 2,500 เซลล์ต่อเม็ดเลือดขาว 200 เซลล์ ในกรณีที่ตรวจฟล์มหนา 

หรือ 25 เซลล์ต่อเม็ดเลือดแดง 1,000 เซลล์ ในกรณีที่ตรวจฟล์มบาง) หรือพบเชื้อ

ระยะแบ่งตัว (Schizont) ซึ่งบ่งชี้ว่ามีปริมาณเชื้อ หนาแน่นเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ

แทรกซ้อน

ยาที่ใช้รักษา:  	 ให้รับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลและให้การรักษาแบบผู้ป่วยมาลาเรีย					

รุนแรงเพ่ื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
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การใหยารักษาผูปวยโรคไขมาลาเรียท่ีอาการรุนแรงหรอืมภีาวะแทรกซอน

	 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่อาการรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อน	
ให้ท�าการรกัษาในโรงพยาบาลท่ี่มคีวามพร้อม	เช่น	สามารถให้สารประกอบต่าง	ๆ 	ของเลอืด	
และ/หรือสามารถท�า	 Hemodialysis/	 Peritoneal	 dialysis	 ได้	 เป็นต้น	 และหาก
จ�าเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วย	ให้ฉีด	Artesunate	bolus	หรือ	Quinine	Hydrochloride	
Intravenous	drip	ขนาด	Loading	dose	ก่อนการส่งต่อ	หรอืจ่าย	Dihydroartemisinin-	
Piperaquine	 หรือ	 Artesunate-Pyronaridine	 ในกรณีไม่มียาฉีดและผู้ป่วยยัง
สามารถรับประทานยาได้			

แผนผังที่ 2 การรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่มีอาการรุนแรง

ผู�ป�วยโรคไข�มาลาเร�ยอาการรุนแรง

Conscious Alteration 
of conscious

ให�ยารักษา
ตามแนวทาง
(หน�า 30)

ตรวจพบ 
localizing signs

ตรวจไม�พบ
localizing signs

ตรวจหา
สาเหตุร�วมอื่นๆ 

ภาวะที่พบบ�อยใน 
ผู�ป�วยโรคไข�มาลาเร�ย ได�แก� 

Hypoglycemia และ 
Cerebral malaria 
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แผนผังที่ 3	การรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่รักษาล้มเหลวชนิดไวแวกซ์

ผู�ป�วยโรคไข�มาลาเร�ย P. vivax ที่ได�รับ
Chloroquine และ Primaquine

ติดตามการรักษาหลังจากเร�่มได�รับยา

วันที่ 7 
อาการเลวลง หร�อ

ยังตรวจพบเช�้อในเลือด
(สงสัย blood stage 
ดื้อต�อ Chloroquine)

วันที่ 8-28
ไม�มีภาวะแทรกซ�อน 
อาการปกติ แต�ยัง

ตรวจพบเช�้อในเลือด

วันที่ 29 เป�นต�นไป
ไม�มีภาวะแทรกซ�อน 

อาการปกติ 
แต�ตรวจพบเช�้อในเลือด

มีประวัติเสี่ยง
อาศัยหร�อเข�าไป

ในพื้นที่เสี่ยง
ต�อการเกิดโรค

ไม�มีประวัติ
อาศัยหร�อเข�าไป
ในพื้นที่เสี่ยงต�อ

การเกิดโรค

รับประทานยา 
Chloroquine

ไม�ครบ
หร�อไม�ถูกต�อง 

ให� Chloroquine 
3 วัน รับประทาน 

Primaquine
(15 mg ต�อวัน) 
ต�อเน่ืองจนครบ 

14 วัน

สงสัย reinfection
ให�ยาซ�ำ 

Chloroquine 3 วัน 
และ Primaquine 
(15 mg ต�อวัน) 
จนครบ 14 วัน 

รับประทานยา 
Chloroquine 
ครบถูกต�อง 
(สงสัย blood 
stage ดื้อต�อ 
Chloroquine)

ให� DHA-PIP 3 วัน 
รับประทาน 
Primaquine

(15 mg ต�อวัน) 
ต�อเน่ืองจนครบ 

14 วัน

รับประทานยา 
ไม�ครบ/ไม�ถูกต�อง 

ให� Chloroquine 3 วัน และ 
Primaquine (15 mg ต�อวัน) 

จนครบ 14 วัน 

ให� Artesunate iv ตาม
ด�วย DHA-PIP จนครบ 
3 วัน และ Primaquine 

(15 mg ต�อวัน) 
จนครบ 14 วัน เมื่อผู�ป�วย
อาการดีข�้นและสามารถ

รับประทานยาได�

รับประทานยา ครบถูกต�อง ให� 
Chloroquine 3 วัน และ Primaquine 

(30 mg ต�อวัน) จนครบ 14 วัน 
***ผู�ป�วยต�องมีผลการตรวจระดับ 

G6PD ปกติเท�านั้น 
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การรักษาเฉพาะ 

	 1.	 ให้ยาฉีด	Artesunate	เข้าหลอดเลือดด�าเป็นยาขนานแรก	โดย

	 	 	 -	ให้ฉีดยาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย	24	ชั่วโมงแรก

	 	 	 -	การฉีดยา	 ให้ฉีดเป็น	 Bolus	 Injection	 ห้ามให้ Infusion หรือ               

Continuous drip 

	 	 	 -	Artesunate	 ท่ี่เปิดใช้แล้ว	 หากมียาเหลือจากการฉีดห้ามเก็บไว้ใช้											

ต่อ	เนื่องจากคุณสมบัติการคงตัวไม่ดี

	 	 	 -	เมือ่ผู้ป่วยอาการดีขึน้และรบัประทานได้แล้ว	ให้เปลีย่นเป็นยารบัประทาน	

Dihydroartemisinin-Piperaquine	หรือ	Artesunate-Pyronaridine	

นาน	3	วัน	ร่วมกับ	Primaquine	(หากไม่มีข้อห้าม)

	 2.	 ถ้าไม่มียาฉีด	Artesunate	ให้ยา	Quinine	Hydrochloride	intravenous	

drip	เข้าหลอดเลือดด�าแทน

	 	 	 -	ให้ยาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย	24	ชั่วโมงแรก

	 	 	 -	การให้	Quinine	Hydrochloride	ต้องให้แบบ	Infusion	ใน	2	-	4	ชัว่โมง	

ห้ามให้ Bolus injection	เพราะอาจเกิด	Cardiotoxic	adverse	effects	

เช่น	หัวใจเต้นผิดจังหวะ	รวมทั้งต้อง	ระวังภาวะ	Hypoglycemia	ด้วย

	 	 	 -	เมือ่ผู้ป่วยอาการดีขึน้และรบัประทานได้แล้ว	ให้เปลีย่นเป็นยารบัประทาน	

Dihydroartemisinin-Piperaquine	หรือ	Artesunate-Pyronaridine	

นาน	3	วัน	ร่วมกับ	Primaquine	(หากไม่มีข้อห้าม)
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ขนาดยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียมีอาการรุนแรง 

 • แนะน�าให้เลอืกใช้ยาฉดี Artesunate มากกว่า Quinine Hydrochloride 
เนื่องจาก	 Artesunate	 สามารถลดอัตราการตายในผู้ป่วยมาลาเรียรุนแรง
ได้มากกว่า	Quinine	Hydrochloride

 • ยาขนานแรก: Artesunate	 2.4	 มก./กก.	 เข้าหลอดเลือดด�าแบบ	 Bolus	
injection	ทันที	ตามด้วย	2.4	มก./กก.	ที่	12	และ	24	ชั่วโมง	(ในกรณีผู้ป่วย
น�้าหนักน้อยกว่า	 20	 กก.	 ให้	 Artesunate	 ขนาด	 3	 มก./กก.)	 จากนั้นฉีด					
วันละคร้ัง	จนกว่าผูป่้วยรบัประทานยาได้	จึงเปลีย่นเป็น	Artemisinin-based	
Combination	Therapy	(ACT)	รับประทานนาน	3	วัน

 • ยาขนานทีส่อง (กรณ ีไม่มยีาฉีด Artesunate): Quinine	Hydrochloride	
ขนาด	20	มก./กก.	Intravenous	drip	ใน	4	ชั่วโมง	ตามด้วย	10	มก./กก.	
Intravenous	drip	 เข้าหลอดเลือดด�าใน	2	 -	4	ชั่วโมง	ทุก	8	ชั่วโมง	 เมื่อ						
รับประทานยาได้	 จึงเปลี่ยนเป็น	 Artemisinin-based	 Combination							
Therapy	(ACT)	รับประทาน	นาน	3	วัน	หรือ	Quinine	Sulphate	ร่วมกับ	
Doxycycline	 หรือ	 Quinine	 Sulphate	 ร่วมกับ	 Clindamycin	 หรือ										
Artesunate	ร่วมกับ	Doxycycline	หรือ	Artesunate	ร่วมกับ	Clindamycin	
ชนิดรับประทาน	7	วัน

  หมายเหต	ุArtemisinin-based	Combination	Therapy	(ACT)	หมายถึง	
ยาผสมซึง่มยีาในกลุม่	Artemisinin	เป็นส่วนประกอบ	ร่วมกับยาต้านเช้ือมาลาเรยี	
อื่นๆ

	 •	ในกรณีทีผู่ป่้วยมภีาวะตบัท�างานผดิปกต	ิหรอืไตวาย	หรอือาการทัว่ไปเลวลง
	 	 -	ไม่จ�าเป็น	ต้องปรับลดขนาดยา	Artesunate	
	 	 -	หากให้	Quinine	Hydrochloride	ต้องปรบัขนาดยาในวนัที	่3	โดยลดเหลอื	

2/3	หรือ	ครึ่งหนึ่งของ	Maintenance	dose
	 •	ห้ามให้	Doxycycline	ในหญงิมคีรรภ์	หญงิให้นมบุตร	และเดก็อายนุ้อยกว่า	8	ปี
	 •	การให้ยารับประทานในขณะผู้ป่วยมีไข้สูง	 ผู้ป่วยอาจอาเจียนท�าให้ได้รับ

ยาไม่เต็มขนาด	ควรลดไข้ให้ผู้ป่วยก่อน	 เช่น	 รับประทานยาพาราเซตามอล	
หรือเช็ดตัว

	 •	ให้วินิจฉัยหาสาเหตุร่วมอื่น	ๆ	และ	Co-infection	ร่วมด้วยหากมีข้อบ่งชี้
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การใหยารักษาผูปวยโรคไขมาลาเรียกลุ่มการรักษาลมเหลว

 การรักษาล้มเหลว	หมายถึง	หลังจากให้การรักษาด้วยยาตามสูตรต่าง	ๆ	แล้ว

ตรวจพบข้อใดข้อหนึ่ง	ต่อไปนี้	

	 1.	 มอีาการทางคลนิกิเลวลงในวนัใดกต็าม	และตรวจพบเช้ือชนดิเดมิซ�า้ในฟิล์มเลอืด	

	 2.	 มีอาการ/อาการแสดงกลับซ�้าขึ้นมาใหม่	แต่อาการไม่รุนแรง

	 3.	 ไม่มีอาการ/อาการแสดงแล้ว	 แต่ตรวจพบเช้ือชนิดเดิมซ�้าในฟิล์มเลือด

ภายในวันที่	28	หลังเริ่มได้ยา

	 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่รักษาล้มเหลวนี้	 ให้การรักษาโดยการใช้

ยาขนานทีส่อง	(Second	Line	Treatment)	และเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุจะส่งต่อผูป่้วย

กลุ่มนี้มารับการรักษาที่โรงพยาบาล	

 1. การรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่รักษาล้มเหลวชนิดฟัลซิปารัม 

   1.1  กลุ่มท่ีมีอาการเลวลงในวันใดก็ตาม และตรวจพบเชื้อเดิมซ�้าใน   

ฟล์มเลือด 

	 	 	 	 	 	 ให้ท�าการรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียท่ีมีอาการรุนแรง	

และเมื่อผู้ป่วยสามารถรับประทานได้	 ให้เปลี่ยนเป็นยารับประทานสูตรใดสูตรหนึ่งท่ี

แตกต่างจากยาขนานแรก	ต่อไปนี้	

	 	 	 	 	 	 A.	 Artesunate	-	Pyronaridine	

	 	 	 	 	 	 B.	 Artemether	-	Lumefantrine	

	 	 	 	 	 	 C.	 Quinine	 Sulfate	 ร่วมกับ	 Clindamycin	 หรือ	 Doxycycline	

หรือ	Tetracycline

	 	 	 	 	 	 D.	 Atovaquone	-	proguanil	
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A. การใช้ยาขนานที่สองสูตร Artesunate - Pyronaridine 

ยาที่ใช้รักษา: 		 Artesunate-Pyronaridine	ร่วมกับ	Primaquine

การบริหารยา: 	รบัประทานยา	Artesunate	-	Pyronaridine	3	วนั	และ	Primaquine	

1	วัน	ดังนี้

วันนับจากวันที่เริ่มรักษา Day 0 (เริ่ม) Day 1 Day 2

Artesunate-Pyronaridine	โดยต้อง

รับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน

1	ครั้ง 1	ครั้ง 1	ครั้ง

Primaquine 1	 คร้ังในวันใดวันหน่ึง	 โดยพิจารณาตาม								

อาการของผู้ป่วยว่าสามารถรับประทานยาได	้			

ไม่อาเจียน

B. การใช้ยาขนานที่สองสูตร Artemether - Lumefantrine

การบริหารยา: 	รับประทานวันละ	2	ครั้ง	นาน	3	วัน	ร่วมกับยา	Primaquine	1	วัน

C. การใช้ยาขนานที่สองสูตร Quinine Sulfate ร่วมกับ Clindamycin หรือ 
Doxycycline หรือ Tetracycline

การบริหารยา: 	Quinine	Sulfate	ขนาด	600	มก.	(8.3	มก.เบส/กก.)	วันละ	3	ครั้ง	

ร่วมกับ	 Clindamycin	 10	 มก./กก.วันละ	 2	 ครั้ง	 นาน	 7	 วัน														

หรือ	Doxycycline	ขนาด	3	มก./กก.	วันละครั้ง	(หรือวันละ	2	ครั้ง)	

นาน	7	 วัน	หรือ	 Tetracycline	ครั้งละ	 4	มก./กก.	 วันละ	 4	ครั้ง						

นาน	7	วัน	และ	Primaquine	1	วัน

D. การใช้ยาขนานที่สองสูตร Atovaquone - Proguanil
การบริหารยา: 	รับประทานวันละครั้ง	นาน	3	วัน	และ	Primaquine	1	วัน

   1.2  ผู้ป่วยมีอาการ/อาการแสดงกลับซ�้า แต่ไม่มีอาการรุนแรง 
	 	 	 	 	 	 ให้ประเมนิความครบถ้วน	(Drug	compliance)	ของการรบัประทาน
ยาขนานทีห่น่ึง	หากรบัประทานครบ	ให้จ่ายยาขนานทีส่อง	หากรบัประทานยาไม่ครบ
หรือไม่แน่ใจ	ให้ท�าการรักษาใหม่ด้วยสูตรยาขนานที่หนึ่ง		
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   1.3  ผู้ป่วยไม่มีอาการ/อาการแสดง แต่ตรวจพบเชื้อชนิดเดิมซ�้าใน     
ฟล์มเลือดภายใน 28 วัน หลังเริ่มให้ยา
	 	 	 	 	 	 ให้ประเมนิความครบถ้วน	(Drug	compliance)	ของการรบัประทาน
ยาขนานทีห่น่ึง	หากรบัประทานครบ	ให้จ่ายยาขนานทีส่อง	หากรบัประทานยาไม่ครบ
หรือไม่แน่ใจ	ให้ท�าการรักษาใหม่ด้วยสูตรยาขนานที่หนึ่ง	

 2. การรกัษาผูป่้วยโรคไข้มาลาเรยีทีร่กัษาล้มเหลวชนดิไวแวกซ์ (แผนผงัที ่3) 
   2.1  มอีาการเลวลงในวนัใดก็ตาม พร้อมกับตรวจพบเชือ้เดิมซ�า้ในฟล์มเลอืด 
	 	 	 	 	 	 ให้ท�าการรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียท่ีมีอาการรุนแรง	
และตามด้วยสูตรยา	ดังนี้	
ยาที่ใช้รักษา:			Dihydroartemisinin-Piperaquine	ร่วมกบัยา	Primaquine	ซ่ึ่งเป็น

ยาขนานที่สอง	ในการรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียชนิดไวแวกซ์กลุ่มที่
รักษาล้มเหลว		

การบริหารยา: 	รับประทานวันละครั้งนาน	3	วัน	โดยวันแรกของการรักษาให้นับเป็น						
วันที่	 0	 และให้ยาติดต่อกันจนครบ	3	 วัน	 (วันที่	 0	 -	 2)	 ร่วมกับยา	
Primaquine	ในวันที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นจนครบ	14	วัน		

   2.2  ผู้ป่วยมีอาการ/อาการแสดงกลับเปนซ�้า แต่ไม่มีอาการรุนแรง 
	 	 	 	 	 ให้ประเมินความครบถ้วน	 (Drug	compliance)	ของการรับประทาน
ยาขนานทีห่น่ึง	หากรบัประทานครบ	ให้จ่ายยาขนานทีส่อง	หากรบัประทานยาไม่ครบ
หรือไม่แน่ใจ	ให้ท�าการรักษาใหม่ด้วยสูตรยาขนานที่หนึ่ง	
   2.3  ผูป่้วยไม่มีอาการ/อาการแสดง แต่ตรวจพบเชือ้ในฟล์มเลอืดภายใน 
28 วัน หลังเริ่มให้ยา
	 	 	 	 	 	 ให้ประเมินความครบถ้วนของการรับประทานยาขนานท่ีหนึ่ง	 หาก				
รับประทานครบ	 ให้จ่ายยาขนานที่สอง	 หากรับประทานยาไม่ครบหรือไม่แน่ใจ												
ให้ท�าการรักษาใหม่ด้วยสูตรยาขนานที่หนึ่ง	

 3. การรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรยีท่ีรกัษาล้มเหลวชนดิมาลารอิ ีและโนเลไซ 
	 	 	 ให้ท�าการรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่รักษาล้มเหลวชนิด									
ไวแวกซ์	แต่ไม่จ่ายยา	Primaquine
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การติดตามผลการรักษา

	 การติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียทุกรายมีความจ�าเป็น	 เพื่อให้
มัน่ใจว่าผูป่้วยได้รบัยาครบถ้วนตามขนานยา	ไม่มอีาการข้างเคยีงร้ายแรงจากยาท่ีรกัษา	
หายจากอาการป่วย	รวมทัง้ตรวจเลอืดไม่พบเชือ้ซ�า้	แสดงให้เหน็ว่าผูป่้วยหายขาดจาก
โรคและจะไม่แพร่เชื้อต่อไปสู่ชุมชน	โดยมีแนวทางการติดตาม	ดังนี้
 
วันแรกที่พบผูปวย (วันที่ 0) 

	 1.	 เจาะเลือดท�าฟิล์มหนาและฟิล์มบาง	 เพื่อตรวจหาเช้ือมาลาเรียด้วย
กล้องจลุทรรศน์	และให้หยดเลอืดใส่กระดาษกรองเพือ่ส่งตรวจ	PCR	ยนืยนั
ชนิดเชื้อมาลาเรีย	และเฝาระวังการดื้อยาที่ใช้ในการรักษา

	 2.	 ให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อหน้าทันที	 โดยให้ยาตามแนวทางการดูแลรักษา
โรคไข้มาลาเรีย	รอดูอาการอย่างน้อย	30	นาที	หากผู้ป่วยมีอาการอาเจียน
หลังจากรับประทานยาภายใน	 30	 นาที	 ให้ยาชนิดและขนาดเดิมซ�้าอีก						
ครัง้หน่ึง	หากผูป่้วยยงัอาเจยีนหลงัจากรบัประทานยาครัง้ทีส่อง	ภายใน	30	นาท	ี
ให้รับไว้รักษาในโรงพยาบาล

	 3.	 ให้สุขศึกษาผู้ป่วย	ญาติ	 หรือผู้ดูแล	 เรื่องการรับประทานยาต่อหน้า	 และ					
รับประทานยาให้ครบตามแนวทางการดูแลรักษาโรคไข้มาลาเรียต่อที่บ้าน	

การนัดติดตามผลการรักษา 

 • P. falciparum, P. malariae, P. knowlesi นดัตดิตามอาการและตรวจเลอืดซ�า้	
ในวันที่	3,	7,	28,	42

 • P. vivax	และ	P. ovale	นัดติดตามอาการและตรวจเลือดซ�้า	ในวันที่	14,	
28,	60,	90
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	 ให้สอบถามอาการป่วย	และท�าการเจาะเลอืดซ�า้	โดยท�าฟิล์มหนาและฟิล์มบาง							
เพ่ือตรวจหาเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ในทุกครั้งที่มาติดตามการรักษา	 และ						
ให้หยดเลือดใส่กระดาษกรองด้วยเพื่อส่งตรวจ	PCR	กรณีที่มีการพบเชื้อซ�้า	
	 	 -	หากผลการตรวจฟิล์มเลือดยังพบเชื้อซ�้าในวันที่	 3	 และผู้ป่วยมีอาการ								

เลวลง	ให้ถือว่าการรกัษาล้มเหลว	ต้องรบัไว้รกัษาในโรงพยาบาลและให้การ
รักษาแบบโรคไข้มาลาเรียที่มีอาการรุนแรง

	 	 -	หากผลการตรวจฟิล์มเลือดยังพบเชื้อซ�้าในวันที่	3	(กรณี	P. falciparum, 
P. malariae	และ	P. knowlesi	แต่ไม่มอีาการ/อาการแสดง	ให้นดัตดิตาม
อย่างใกล้ชิด

	 	 -	หากยงัพบเชือ้	ต้ังแต่วนัที	่7	เป็นต้นไป	(กรณี	P. falciparum, P. malariae 
และ	P. knowlesi)	ให้ถือว่าเป็นการรักษาที่ล้มเหลว	และให้พิจารณาปรับ
สูตรยารักษาเป็นขนานที่สอง

	 	 -	หากยงัพบเชือ้	ในวนัที	่14	(กรณ	ีP. vivax	และ	P. ovale)	ให้ถอืว่าเป็นการ

รักษาที่ล้มเหลว	และให้พิจารณาปรับสูตรยารักษาเป็นขนานที่สอง

อาการที่ควรแนะน�าใหผูปวยกลับมาพบแพทย์ทันทีโดยไม่ตองรอ
ใหถึงวันนัด

ไข้สูง 

อ่อนเพลียมาก

รับประทานยา

แล้วอาเจียน

หอบเหนื่อย หายใจเร็ว Alteration of conscious

ปัสสาวะด�า (Dark urine)

ปัสสาวะออกน้อย

juandice

รับประทานอาหาร/

ดื่มน�้าไม่ได้ อาเจียนมาก
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Tafenoquine 

	 เป็นยาในกลุ่ม	8-aminoquinoline	ที่ออกฤทธิ์ยาว	เนื่องจากมี	Half-life	ยาว

ประมาณ	2	สัปดาห์	 สามารถออกฤทธิ์ต่อเชื้อมาลาเรียได้ทุกระยะรวมทั้งระยะที่เชื้อ

หลบซ่อนอยูใ่นตับ	(Hypnozoite)	ยานีไ้ด้รบัการขึน้ทะเบียน	ในประเทศสหรฐัอเมรกิา

และออสเตรเลยี	และได้รบัการขึน้ทะเบยีนในประเทศไทยแล้วเมือ่เดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	2562	

โดยสามารถใช้ในผู้ป่วยทีม่อีายมุากกว่า	16	ปี	เพือ่ใช้ในการรกัษาผูป่้วยโรคไข้มาลาเรยี

ชนิด	P. vivax	และ	P. ovale แทนยา	Primaquine	โดยจ่ายร่วมกับ	Chloroquine	

มวีตัถปุระสงค์เพ่ื่อก�าจดัเชือ้ในระยะ	Hypnozoite	เน่ืองจากยาออกฤทธิย์าว	จงึสามารถ	

รับประทานเพียงครั้งเดียว	 (Single	 dose)	 ท�าให้ไม่มีปัญหาจากการรับประทาน

ยาไม่ครบ	เมื่อเทียบกับ	Primaquine	ซึ่งต้องรับประทานยานานถึง	14	วัน

 

 การจ่ายยา Tafenoquine

	 สามารถจ่ายยาในผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียจากเช้ือ	 P.vivax	 และ	 P.ovale	 ท่ี						

อายุมากกว่า 16 ปีเท่านั้น	ในขนาด	300	มก.	รับประทานครั้งเดียว	โดยจ่ายร่วมกับ	

Chloroquine	ดังนี้	

วันนับจากวันที่เริ่มรักษา Day 0 (เริ่ม) Day 1 Day 2

Chloroquine 1	ครั้ง	

(600	มก.)

1	ครั้ง	

(600	มก.)

1	ครั้ง	

(300	มก.)

Tafenoquine* 1	ครั้ง

	(300	มก.)

- -

หมายเหตุ ห้ามให้	Tafenoquine	ในหญิงมีครรภ์เด็ดขาด

ยาใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปไดในการใชในประเทศไทย 
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 อาการข้างเคียงที่ส�าคัญ

	 เช่นเดียวกับ	 Primaquine	 ที่ท�าให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน	

(Acute	 hemolytic	 anemia)	 ในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์	 G6PD	 นอกจากนี้

เนื่องจาก	 Tafenoquine	 ออกฤทธิ์ยาว	 จึงเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดในการจ่ายยา

ในผู ้ป่วยท่ี่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD หากแพทย์จะท�าการจ่ายยาดังกล่าว												

ต้องท�าการตรวจระดับเอนไซม์	 G6PD	 ในผู้ป่วยโดยใช้การตรวจเชิงปริมาณ	 (G6PD	

quantitative	test)	เพื่อให้ทราบระดับ	เอนไซม์	G6PD	ที่แน่ชัดเท่านั้น	และพิจารณา

การจ่ายยาดังนี้		

หมายเหต	ุกรณท่ีีสถานพยาบาลไม่สามารถตรวจระดับเอนไซม์	G6PD	ในเชิงปรมิาณได้	

ห้ามจ่ายยา	Tafenoquine	โดยเด็ดขาด

ระดับเอนไซม์ G6PD > 6 U/gHb (>70% ของระดับปกติ)
จ่ายยา Tafenoquine 300 มก. ครั้งเดียว

ระดับเอนไซม์ G6PD อยู่ระหว่าง 4 - 6 U/gHb (30% - 70% 

ของระดบัปกต)ิ จ่ายยา Primaquine 15 มก. วนัละครัง้ นาน 14 วนั

ระดับเอนไซม์ G6PD < 4 U/gHb (<30% ของระดับปกติ) 

จ่ายยา Primaquine 45 มก. สัปดาห์ละครั้ง นาน 8 สัปดาห์ 
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ภาคผนวก

การนับปริมาณการติดเชื้อมาลาเรียในเลือด

 1. การนับปริมาณเชื้อมาลาเรียในฟล์มหนา	 (จากคู ่มือการปฏิบัติงาน										

การตรวจวนิจิฉยัเชือ้มาลาเรียด้วยกล้องจลุทรรศน์และการควบคมุคุณภาพ	MM-SOP-11) 

	 	 	 ความหนาแน่นของเช้ือมาลาเรยีเป็นข้อมลูทีใ่ช้ประเมนิความรนุแรงของการ

ติดเชือ้และการตอบสนองต่อการรกัษา	การนับจ�านวนเชือ้มาลาเรยีจะนบัเฉพาะระยะ

ไม่มีเพศ		แต่การรายงานผลผู้ป่วยพบเชื้อ	P. falciparum	จะต้องรายงานการพบเชื้อ

ระยะมีเพศด้วย	(ถ้าพบ)	กรณีพบการติดเชื้อมากกว่าหนึ่งชนิด	ต้องรายงานชนิดเชื้อที่

พบทุกชนิด	 แต่การนับความหนาแน่นของเชื้อให้นับรวมกัน	 การนับปริมาณเชื้อ

มาลาเรียในเลอืดจะค�านวณและรายงานเป็นจ�านวนเชือ้ต่อปรมิาตรเลอืด	1	ไมโครลติร	

(Number	of	parasites/µL	of	blood	(thick	film))	วิธีนี้เป็นการตรวจหาความหนา

แน่นของเชื้อมาลาเรีย	เมื่อนับเม็ดเลือดขาว	(WBC)	ครบ	200	ตัว	นอกจากนี้ยังต้อง

ทราบจ�านวนเมด็เลือดขาวในเลอืด	1	µL	ด้วย	ถ้าไม่ทราบ	hemogram	ให้สมมตุว่ิาผูป่้วย	

มีเม็ดเลือดขาว	 8,000	 ตัว	 	 ก่อนเร่ิมนับจ�านวนเชื้อ	 ต้องตรวจหาเชื้อมาลาเรียใน									

ฟิล์มหนาก่อน	 โดยตรวจอย่างน้อย	 100	 วงกล้อง	 ที่ก�าลังขยายของกล้องจุลทรรศน์

เท่ากับ	1,000	เท่า

	 	 	 การนับจ�านวนเชื้อให้นับเฉพาะเชื้อระยะไม่มีเพศ	 (trophozoites	 และ	

schizont)	 โดยการติดเชื้อมากกว่าหนึ่งชนิด	 ให้นับเชื้อระยะไม่มีเพศของเชื้อทุกชนิด

รวมกัน	พร้อมทัง้รายงานชนิดเชือ้ทีพ่บทกุชนิด	

	 	 	 การหยุดนับจ�านวนเชื้อมาลาเรียให้ใช้เกณฑ์ดังนี้	

	 	 	 -	เมื่อนับจ�านวนเชื้อได้มากกว่าหรือเท่ากับ	100	ตัวต่อ	200	เม็ดเลือดขาว	

สามารถหยุดนบัและรายงานผลเป็นจ�านวนเช้ือต่อเมด็เลอืดขาว	200	เซลล์

	 	 	 -	ถ้านับเชื้อมาลาเรียได้น้อยว่า	100	ตัวต่อ	200	เม็ดเลือดขาว	ให้นับเชื้อ

ต่อไปจนนับเม็ดเลือดขาวได้ครบ	500	เซลล์
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	 	 	 นับจ�านวนเชื้อมาลาเรียและเม็ดเลือดขาวทั้งหมดในวงกล้องสุดท้าย	แม้ว่า

จะนับจ�านวนเม็ดเลือดขาวได้เกิน	200	หรือ	500	เซลล์	เช่น	เมื่อนับถึงวงกล้องสุดท้าย

แล้วได้จ�านวนเมด็เลอืดขาวรวม	210	เซลล์	กต้็องใช้เลข	210	ส�าหรบัการค�านวณ	ตามสตูร

จ�านวนเชื้อต่อเลือด	1	ไมโครลิตร	(µL)		=	 จ�านวนเชื้อ	x	จ�านวนเม็ดเลือดขาว/µL*

จ�านวนเม็ดเลือดขาวที่นับได้

	 	 	 หมายเหตุ	 :	 หากไม่ทราบค่าที่แท้จริงให้ใช้ค่าประมาณของเม็ดเลือดขาว

ปกติ	คือ	8,000	เซลล์	/เลือด	1	ไมโครลิตร

	 	 	 ตัวอย่าง:	 เมื่อนับจ�านวนเม็ดเลือดขาวรวมทั้งหมดได้	 210	 เซลล์	 และนับ

จ�านวนเช้ือได้	105	ตวั	แต่ไม่ทราบค่าเม็ดเลอืดขาวต่อไมโครลติรเลอืด	จะค�านวณความ

หนาแน่นของเชื้อได้	ดังนี้

จ�านวนเชื้อต่อเลือด	1	µL					=	 105x8,000
210

=		4,000

 2. การนบัเชือ้มาลาเรยีในฟล์มบาง (Number of parasites/µL of blood 

(thin film)) 

   เล่ือนฟิล์มบางไปบริเวณปลายสไลด์	 เลือกบริเวณท่ีเม็ดเลือดแดงเรียงตัว

สม�า่เสมอ	อาจซ้อนทบักนัได้เลก็น้อย	โดยมจี�านวนเมด็เลือดแดงได้ประมาณ	250	เซลล์

ต่อวงกล้อง	โดยนับเฉพาะเมด็เลอืดแดงทีต่ดิเชือ้	และเลือ่นนบัต่อเนือ่งวงต่อวง	อย่าให้

ซ้อนทับกัน	 ให้นับได้อย่างน้อย	20	วงกล้อง	 เมื่อครบ	20	วงกล้อง	จะได้จ�านวนเม็ด

เลอืดรวมทัง้หมดประมาณ	5,000	เซลล์	ให้หยดุนับ	และบันทึกผลจ�านวนเมด็เลือดแดง	

ทีต่ดิเชือ้	น�าค่าทีไ่ด้มาค�านวณจ�านวนเชือ้ท้ังหมดต่อเลอืด	1	ไมโครลติรตามสตูรต่อไปนี้	

จ�านวนเชื้อต่อเลือด	1	µL		=	 จ�านวนเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ	x	จ�านวนเม็ดเลือดแดงต่อเลือด	1	µL

จ�านวนวงกล้อง	x	250

	 	 	 หมายเหตุ	 :	 หากไม่ทราบค่าที่แท้จริงให้ใช้ค่าประมาณของเม็ดเลือดแดง

ปกติ	คือ	5,000,000	เซลล์	/เลือด	1	ไมโครลิตร
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การตรวจเอนไซม์ G6PD ณ สถานที่ให้บริการตรวจรักษา (Point of care) 

	 ภาวะพร่องเอนไซม์	G6PD	มีสาเหตุมาจากการกลายพันธุ์ของยีน	G6PD	ที่อยู่

บนโครโมโซม	X	โดยอาจมีการแสดงออกของการกลายพันธุ์ที่แตกต่างกัน	ตั้งแต่ระดับ

เอนไซม์ที่ท�างานได้เป็นปกติหรือไม่แสดงอาการใด	 ๆ	 จนถึงแสดงอาการของภาวะ			

โลหิตจางอย่างเฉียบพลันและรุนแรงเมื่อได้รับสารก่ออนุมูลอิสระหรือยาบางชนิด									

ที่ส�าคัญส�าหรับการรักษาโรคไข้มาลาเรียคือ	Primaquine	และยาในกลุ่มเดียวกัน	

	 เนือ่งจากผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรยีทีต่รวจพบเชือ้	P. vivax หรอื	P. ovale จะต้อง

ได้รับยา	 Primaquine	 (หรือ	 Tafenoquine	 หากมีการน�ามาใช้ในประเทศไทยใน

อนาคต)	เพือ่เป็นการก�าจัดเชือ้ในระยะทีห่ลบซ่อนอยู่ในตบั	(Hypnozoite)	เพือ่ปองกนั	

การเป็นโรคไข้มาลาเรียกลับเป็นซ�้า	 (Relapse)	 และช่วยตัดการแพร่เช้ือมาลาเรีย									

ในชุมชน		

	 อย่างไรก็ตาม	 การใช้ยา	 Primaquine	 ที่ต้องรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา							

14	วัน	และ	Tafenoquine	ซึ่งเป็นยาที่มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ในระยะยาว	(ค่าครึ่งชีวิต	

14	-	28	วัน)	แม้รับประทานเพียงครั้งเดียว	อาจมีผลข้างเคียงจากยาในผู้ป่วยที่มีภาวะ

พร่องเอนไซม์	G6PD	ท�าให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเป็นอันตรายถึงชีวิตได้	จึงต้อง

มีการตรวจระดับของเอนไซม์	 G6PD	 ในผู้ป่วยก่อนรับประทานยานี้	 โดยเฉพาะยา									

Tafenoquine	จ�าเป็นต้องตรวจหาระดับเอนไซม์	G6PD	อย่างแม่นย�าในเชิงปริมาณ	

	 การตรวจระดบัเอนไซม์	G6PD	ควรท�า	ณ	จดุทีใ่ห้บรกิารตรวจรกัษาโรคไข้มาลาเรีย	

เพือ่ให้ทราบภาวะพร่องเอนไซม์	G6PD	ก่อนตดัสนิใจจ่ายยาให้กบัผูป่้วย	ซึง่ในปัจจบัุน

มีชุดทดสอบที่สามารถตรวจได้อย่างรวดเร็ว	ณ	จุดบริการ	ดังนี้

 1. ชุดตรวจเอนไซม์ G6PD เชิงคุณภาพ 

	 	 	 สามารถใช้ทดสอบเพื่อการคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์	 G6PD	 ได้อย่าง		

คร่าว	 ๆ	 โดยผลการทดสอบจะแสดงด้วยสีบนชุดทดสอบ	 หากผู้ป่วยมีภาวะพร่อง

เอนไซม์	G6PD	จะไม่ขึ้นสีใด	ๆ	บนชุดทดสอบ	ดังรูปที่	3
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รูปที่ 3	ผลการตรวจภาวะพร่องเอนไซม์	G6PD	เชิงคุณภาพ

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 ชุดทดสอบประเภทนี้มีข้อจ�ากัด	 คือการอ่านผลที่แสดงเป็น
แถบสีใช้การอ่านด้วยสายตาว่าปรากฎสีขึ้นมาหรือไม่	 ท�าให้อาจเกิดการอ่านคลาด
เคลื่อนได้	โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์	G6PD	ไม่มาก	การแสดงผลอาจ
ไม่ชัดเจน
 2. ชุดตรวจเอนไซม์ G6PD เชิงปริมาณ
	 	 	 G6PD	quantitative	biosensor	(Point-of-care	STANDARDTM)	G6PD	
test	 เป็นชุดตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์	G6PD	 เชิงปริมาณชนิดใหม่	 สามารถ
ตรวจ	 G6PD	 activity	 ได้พร้อมกับวัดปริมาณฮีโมโกลบิน	 และค�านวณปริมาณของ	
G6PD	 activity	 ในหน่วยของ	U/gHb	 สามารถใช้เลือดท่ีเจาะจากปลายนิ้วหรือจาก
หลอดเลือดด�าเพ่ือการตรวจคัดกรอง	 เหมาะส�าหรับใช้ในกรณีท่ีต้องการทราบค่า
เอนไซม์เป็นแบบตวัเลข	โดยเฉพาะผูป่้วยทีจ่ะได้รบั	Tafenoquine	ต้องได้รบัการตรวจ
ระดับเอนไซม์	G6PD	ในเชิงปริมาณเท่านั้น	โดยผลการทดสอบจะแสดงเป็นค่าระดับ

เอนไซม์บนเครื่องอ่านผล	ดังรูปที่	4

รูปที่ 4 ชุดตรวจเอนไซม์	G6PD	เชิงปริมาณ	เครื่องจะรายงานค่า	enzyme	G6PD	

ในหน่วย	U/gHb	บนหน้าจอ



43แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผูปวยโรคไขมาลาเรีย พ.ศ. 2564

   หลักการของชุดตรวจเอนไซม์	 G6PD	 คือ	 Glucose-6-phosphate												

dehydrogenase	(G6PD)	เร่งปฏกิริยิาออกซเิดชัน่ของ	glucose-6-phosphate	(G6P)	

ให้เปลี่ยนไปเป็น	 6-phosphogluconate	 และรีดิวซ์	 nicotinamide	 adenine									

dinucleotide	phosphate	(NADP)	ให้เป็นรดิีวซ์ฟอร์มของ	nicotinamide	adenine	

dinucleotide	phosphate	(NADPH)	และเมือ่ท�าปฏกิิรยิากบั	5-bromo-4-chloro-

3-indolyl-phosphate	(BCIP)	และ	nitro	blue	tetrazolium	(NBT)	โดยปฏิกิริยา	

diaphorase	reaction	จะเกิดสีม่วง	ความเข้มของสีที่เกิดขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ	

G6PD	activity	โดย	SD	Biosensor	STANDARD	G6PD	test	ถูกออกแบบมาให้วัด

ความเข้มของสีม่วงทีเ่กดิข้ึนในเชงิปรมิาณ	เทยีบกบัปรมิาณของฮโีมโกลบนิ	(Hb)	และ

แสดงผลเป็น	G6PD	enzymatic	activity	ต่อ	Hb	1	กรัม	(U/gHb)	ดังรูปที่	5

Color
(สีม�วง)

รูปที่ 5 ปฏิกิริยาในการทดสอบด้วยวิธี	SD	Biosensor	STANDARD	G6PD	test
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แบบตดิตามผลการรักษาผูปวยโรคไขมาลาเรีย 

 

สถานท่ีตรวจรักษา 

วันที่ตรวจ..........................................................................  

ช่ือสถานที่ตรวจ..................................................ที่อยู เลขที่……................................หมูบาน…………………………………….ตําบล.........................................…………………………………………………………. 

ตําบล..................................................................อําเภอ.............................................จังหวัด………………………………….......................................................…………………………………………………………. 

ขอมูลผูปวย 

ช่ือผูปวย..............................................................อายุ..............ป   เพศ o ชาย  o หญิง    น้ำหนัก.............................กก. 

ที่อยูผูปวย เลขที่……………หมูบาน ........................................ตําบล..................................... อําเภอ............................ จังหวัด ................................ เบอรติดตอ……………………………………………….  

เลขบัตรประจําตัวประชาชน :...............................................................................................o อันดับฟลม:...................o HN:.................................................... ……………………………………………… 

ผลการตรวจ 

ชนิดเช้ือที่ตรวจพบ  o Pf    o Pm    o Pv   o Po   o Pk   o Mix…………...  ตรวจโดย:  o  ACD   o PCD  

ผลการตรวจ G6PD           o ปกติ   o พรอง 

ยารักษา 

o DHA - PIP    o ขนาดเด็ก 20/160  มก.จํานวน……… เม็ด              o         ขนาดผูใหญ 40/320 มก.           จาํนวน………เม็ด     

o Artesunate-Pyronaridine   จํานวน…………… เม็ด              o Primaquine …………มก.            จํานวน……… เม็ด     

o Chloroquine       จํานวน…………… เม็ด            o Artesunate IV     จํานวน………หลอด      

o ATS+MQ(FD-ACT)     จํานวน…………… เม็ด              o Mefloquine     จํานวน………เม็ด     

o Tetracycline              จํานวน…………..  เม็ด              o Quinine IV      จํานวน………หลอด     

o Atovaquone-proguanil             จํานวน…………..  เมด็              o Quinine          จํานวน………เม็ด 

o Artemether-Lumefantrine        จํานวน…………..  เมด็           o ยาอ่ืน (ระบุ)………...........................จํานวน………เม็ด/หลอด 

 

วันท่ีนัด 
D0…/.../… D3…/.../… D7…/.../… D14 …/.../… D28 …/.../… D42 …/.../… D60 …/.../… D90 …/.../… 

หมายเหตุ 

วันที่ผูปวยมา 
…/.../… …/.../… …/.../… …/.../… …/.../… …/.../… …/.../… …/.../… 

 

อุณหภูมิรางกาย(ºC)          

จํานวนเชื้อ : จํานวน 

Trophozoites/เม็ดเลือดขาว 

         

อาการขางเคยีง:  

วันที่ ___/___/___ O คลื่นไส O อาเจียน  O ปวดศีรษะ O ปวดเมื่อยรางกาย  O ทองเสีย O ผิวหนังเปนผื่น O อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………….  

วันที่ ___/___/___ O คลื่นไส O อาเจียน  O ปวดศีรษะ O ปวดเมื่อยรางกาย  O ทองเสีย O ผิวหนังเปนผื่น O อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………….  

วันที่ ___/___/___ O คลื่นไส O อาเจียน  O ปวดศีรษะ O ปวดเมื่อยรางกาย  O ทองเสีย O ผิวหนังเปนผื่น O อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………….  

ดําเนินการ:  

1. แนะนําการกินยา o D0  o D1  o D2  o D3  o D4  o D5  o D6  o D7  o D8  o D9   o D10  o D11  o D12  o D13    

2. อาเจียนภายใน 30 นาที หลงัจากกินยาในวันแรกหรือไม  o ใช  o ไมใช  ถาใชผูปวยไดรับยาซ้ำหรือไม         o ใช     o ไมใช     

3. ทําฟลมเลือดหนาและบางในแผนเดียวกัน 2 แผน  o D0   o D3   o D7   o D14   o D28   o D42   o D60   o D90  

4. เก็บเลือด 3 หยดบนกระดาษกรอง     o D0   o D3   o D7   o D14   o D28   o D42   o D60   o D90  

ระบุเหตุผลที่ติดตามผูปวยไมครบ..................................................................................................................................................................................................................................... 

ชื่อเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ..........................................................................................................................................................วันที่ ..……..……................................................  

แบบตดิตามผลการรักษาผูปวยโรคไขมาลาเรีย 

 

สถานท่ีตรวจรักษา 

วันที่ตรวจ..........................................................................  

ช่ือสถานที่ตรวจ..................................................ที่อยู เลขที่……................................หมูบาน…………………………………….ตําบล.........................................…………………………………………………………. 

ตําบล..................................................................อําเภอ.............................................จังหวัด………………………………….......................................................…………………………………………………………. 

ขอมูลผูปวย 

ช่ือผูปวย..............................................................อายุ..............ป   เพศ o ชาย  o หญิง    น้ำหนัก.............................กก. 

ที่อยูผูปวย เลขที่……………หมูบาน ........................................ตําบล..................................... อําเภอ............................ จังหวัด ................................ เบอรติดตอ……………………………………………….  

เลขบัตรประจําตัวประชาชน :...............................................................................................o อันดับฟลม:...................o HN:.................................................... ……………………………………………… 

ผลการตรวจ 

ชนิดเช้ือที่ตรวจพบ  o Pf    o Pm    o Pv   o Po   o Pk   o Mix…………...  ตรวจโดย:  o  ACD   o PCD  

ผลการตรวจ G6PD           o ปกติ   o พรอง 

ยารักษา 

o DHA - PIP    o ขนาดเด็ก 20/160  มก.จํานวน……… เม็ด              o         ขนาดผูใหญ 40/320 มก.           จาํนวน………เม็ด     

o Artesunate-Pyronaridine   จํานวน…………… เม็ด              o Primaquine …………มก.            จํานวน……… เม็ด     

o Chloroquine       จํานวน…………… เม็ด            o Artesunate IV     จํานวน………หลอด      

o ATS+MQ(FD-ACT)     จํานวน…………… เม็ด              o Mefloquine     จํานวน………เม็ด     

o Tetracycline              จํานวน…………..  เม็ด              o Quinine IV      จํานวน………หลอด     

o Atovaquone-proguanil             จํานวน…………..  เมด็              o Quinine          จํานวน………เม็ด 

o Artemether-Lumefantrine        จํานวน…………..  เมด็           o ยาอ่ืน (ระบุ)………...........................จํานวน………เม็ด/หลอด 

 

วันท่ีนัด 
D0…/.../… D3…/.../… D7…/.../… D14 …/.../… D28 …/.../… D42 …/.../… D60 …/.../… D90 …/.../… 

หมายเหตุ 

วันที่ผูปวยมา 
…/.../… …/.../… …/.../… …/.../… …/.../… …/.../… …/.../… …/.../… 

 

อุณหภูมิรางกาย(ºC)          

จํานวนเชื้อ : จํานวน 

Trophozoites/เม็ดเลือดขาว 

         

อาการขางเคยีง:  

วันที่ ___/___/___ O คลื่นไส O อาเจียน  O ปวดศีรษะ O ปวดเมื่อยรางกาย  O ทองเสีย O ผิวหนังเปนผื่น O อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………….  

วันที่ ___/___/___ O คลื่นไส O อาเจียน  O ปวดศีรษะ O ปวดเมื่อยรางกาย  O ทองเสีย O ผิวหนังเปนผื่น O อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………….  

วันที่ ___/___/___ O คลื่นไส O อาเจียน  O ปวดศีรษะ O ปวดเมื่อยรางกาย  O ทองเสีย O ผิวหนังเปนผื่น O อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………….  

ดําเนินการ:  

1. แนะนําการกินยา o D0  o D1  o D2  o D3  o D4  o D5  o D6  o D7  o D8  o D9   o D10  o D11  o D12  o D13    

2. อาเจียนภายใน 30 นาที หลงัจากกินยาในวันแรกหรือไม  o ใช  o ไมใช  ถาใชผูปวยไดรับยาซ้ำหรือไม         o ใช     o ไมใช     

3. ทําฟลมเลือดหนาและบางในแผนเดียวกัน 2 แผน  o D0   o D3   o D7   o D14   o D28   o D42   o D60   o D90  

4. เก็บเลือด 3 หยดบนกระดาษกรอง     o D0   o D3   o D7   o D14   o D28   o D42   o D60   o D90  

ระบุเหตุผลที่ติดตามผูปวยไมครบ..................................................................................................................................................................................................................................... 

ชื่อเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ..........................................................................................................................................................วันที่ ..……..……................................................  
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28 
 

เอกสารอธิบายความสำคญัของการรบัประทานยาตอหนา การรับประทานยาใหครบ 

และการตดิตามผลการรักษา 
 
 เมื่อทานไดรับการตรวจพบเช้ือมาลาเรีย ทานจะไดรับการรักษาดวยยาตานเชื้อมาลาเรีย ซ่ึงยาดังกลาว เปนยา
รักษามาลาเรียที่ดีที่สุดที่ใชในการรักษาทาน สามารถฆาเช้ือไดอยางรวดเร็ว สังเกตไดจากอาการที่ดีขึ้นหลังจากที่ไดรับยา  
โดยทานสามารถกินยาตอหนาเจาหนาที่ ผูใหญบาน อาสาสมัคร ญาติ หรือคนรูจักของทานได หลังจากนั้นจะมีการติดตาม
ผลการรักษาโดยเจาหนาที่ของสถานตรวจบำบัดที่มีการตรวจดวยกลองจุลทรรศน ในวันที่ 3, 7, 28, และ 42 กรณีพบเชื้อ
มาลาเรียชนิดฟลซิปารัม มาลาริอี หรือโนเลไซ และติดตามในวันที่ 14, 28, 60, และ 90 กรณีพบเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ 
หรือ โอวาเล 
ทำไมตองรับประทานยาตอหนา และรับประทานยาใหครบ 
 1. เพื่อใหมั่นใจวา ทานไดรับประทานยาครบทุกเม็ด  
 2. เพื่อใหผูสังเกตการรับประทานยา สังเกตอาการหลังรับประทานยา หากเกิดอาการแพยา ผูสังเกตการ
รับประทานยาจะแจงเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่จะสงตอทานไปรักษาที่โรงพยาบาลไดอยางทันทวงที 
 3. หากทานรับประทานยาไมครบ จะทำใหรักษาไมหายขาด และทำใหการรักษาทานดวยยาชนิดเดิมไมไดผล 
เนื่องจากเชื้อเกิดการดื้อตอยา 
ทำไมตองติดตามผลการรักษา 
 1. เพื่อใหมั่นใจวา ไมพบเชื้อมาลาเรียในตัวทาน และทานจะหายขาดจากโรคไขมาลาเรีย  
 2. หากพบเชื้อมาลาเรียในตัวทาน เจาหนาที่จะดำเนินการรักษาตามขั้นตอนไดอยางทันทวงที 
 3. หากตัวทานมีเชื้อมาลาเรีย แมไมแสดงอาการ ทานสามารถแพรเชื้อมาลาเรียใหแกผูอื่นได เมื่อถูกยุงกัด 
 

สำหรับเจาหนาที่ 
  เจาหนาที่อธิบายความสำคัญของการรับประทานยาตอหนา และการรับประทานยาใหครบ ใหผูปวยทราบ  
 เจาหนาที่แจงใหผูปวยทราบวา หลังจากมีการติดตามการรับประทานยาตอหนาแลว จะมีการติดตามผลการรักษา
โดยเจาหนาที่ของสถานตรวจบำบัดที่มีการตรวจดวยกลองจุลทรรศน ตามวันที่กำหนด 

 

       .............................................................          ........................................... 
 (..............................................) 
      ลายมือชื่อเจาหนาที ่               วัน/เดอืน/ป 
 
 

สำหรับผูปวย 
 ทานเขาใจถึงความสำคัญของการรับประทานยาตอหนา และรับประทานยาใหครบ 
 ทานทราบวา หลังจากมีการติดตามการรับประทานยาตอหนาแลว จะมีการติดตามผลการรักษาโดยเจาหนาที่ของ
สถานตรวจบำบัดที่มีการตรวจดวยกลองจุลทรรศนในวันที่ 3, 7 และ 28 
  
         .............................................................                 ............................................ 
    (..............................................) 
 ลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือของผูปวย                วัน/เดอืน/ป 
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ขนาดของยารักษาโรคไข้มาลาเรีย

ตารางท่ี 1	 ขนาดของ	 DHA-PIP	 ในการรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม							

ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

น�้าหนัก (กก.)

Dihydroartemisinin-

Piperaquine

(มก. ต่อวัน)

Dihydroartemisinin- 

Piperaquine

(จ�านวนเม็ดต่อวัน)

5	ถึงน้อยกว่า	8	กก.	 20/160 ½ 

8	ถึงน้อยกว่า	11	กก.	 30/240 ¾ 

11	ถึงน้อยกว่า	17	กก.	 40/320 1

17	ถึงน้อยกว่า	25	กก.	 60/480 1 ½ 

25	ถึงน้อยกว่า	36	กก.	 80/640 2

36	ถึงน้อยกว่า	60	กก.	 120/960 3

60	ถึงน้อยกว่า	80	กก. 160/1,280 4

มากกว่า	80	กก.	 200/1,600 5

หมายเหต	ุ -		Dihydroartemisinin-Piperaquine	1	 เม็ด	ประกอบด้วย	Dihydroartemisinin	

ขนาด	40	มก.	และ	Piperaquine	320	มก.	

	 -	 ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับอาหารท่ีมีไขมันสูง	 เนื่องจากจะเพ่ิมการดูดซึมของ	

Piperaquine	และอาจท�าให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้

	 -	 ผู้ป่วยที่มีน�้าหนักน้อยกว่า	 11	 กิโลกรัม	 หรืออายุน้อยกว่า	 1	 ปี	 ให้ท�าการรักษา							

โดยแพทย์เท่านั้น
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ตารางที่ 2	ขนาดของ	Artesunate-Pyronaridine	ในการรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย

ชนิดฟัลซิปารัม	ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	

น�้าหนัก (กก.)

Artesunate-

Pyronaridine 

(มก. ต่อวัน)

Artesunate-

Pyronaridine 

(จ�านวนเม็ดต่อวัน)

น�้าหนักตัวน้อยกว่า	20	 ห้ามจ่ายยา

20	ถึงน้อยกว่า	24 60/180 1

24	ถึงน้อยกว่า	45 120/360 2

45	ถึงน้อยกว่า	65 180/540 3

มากกว่า	65 240/720 4

หมายเหต	ุ -		Artesunate-Pyronaridine	 1	 เม็ด	 ประกอบด้วย	 Artesunate	 60	 มก.	 และ								

Pyronaridine	180	มก.

	 -	ผู้ป่วยน�้าหนักตัวน้อยกว่า	20	กิโลกรัม	ให้พิจารณารักษาด้วยยาขนานอื่นๆ	แทน

ตารางที่ 3	ขนาดของ	Primaquine	ในการรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม

ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

น�้าหนัก (กก.)
Primaquine (15 มก.) 

(เม็ด)
Primaquine (7.5 มก.) 

(เม็ด)

น�้าหนักตัวน้อยกว่า	11	กก.	

(อายุน้อยกว่า	1	ปี)
ห้ามจ่ายยา ห้ามจ่ายยา

11	ถึงน้อยกว่า	15	กก.	 ห้ามจ่ายยา ห้ามจ่ายยา

15	ถึงน้อยกว่า	25	กก.	 - 1 ½ 

25	ถึงน้อยกว่า	50	กก.	 1 -

มากกว่า	50	กก.	 2 -

หมายเหต	ุ -	Primaquine	มีขนาด	7.5	และ	15	มก.	ต่อเม็ด



49แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผูปวยโรคไขมาลาเรีย พ.ศ. 2564

ตารางที่ 4	 ขนาดของ	 Chloroquine	 และ	 Primaquine	 ในการรักษาผู ้ป่วย																	

โรคไข้มาลาเรียชนิดไวแวกซ์	หรือโอวาเล่ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

น�้าหนัก (กก.)

Day 0 Day 1 Day 2 Day 3-13 รวมยาที่จ่าย

C 

(เม็ด)

P(15)

(เม็ด)

P(7.5)

(เม็ด)

C 

(เม็ด)

P(15)

(เม็ด)

P(7.5)

(เม็ด)

C 

(เม็ด)

P(15)

(เม็ด)

P(7.5)

(เม็ด)

P(15)

(เม็ด)

P(7.5)

(เม็ด)

C 

(เม็ด)

P(15)

(เม็ด)

P(7.5)

(เม็ด)

น�า้หนกัน้อยกว่า	11	กก.	

(อายุน้อยกว่า	1	ปี)		

2 ห้ามจ่ายยา	 1 ห้ามจ่ายยา	 1 ห้ามจ่ายยา ห้ามจ่ายยา 4 ห้ามจ่ายยา

11	ถึงน้อยกว่า	15	กก.		 2 ห้ามจ่ายยา	 1 ห้ามจ่ายยา	 1 ห้ามจ่ายยา ห้ามจ่ายยา 4 ห้ามจ่ายยา

15	ถึงน้อยกว่า	25	กก.		 3 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 5 - 14

25	ถึงน้อยกว่า	50	กก.	 4 - 1 ½ 1 - 1 ½ 1 - 1 ½ - 1 ½ 6 - 21

มากกว่า	50	กก.	 4 1 - 4 1 - 2 1 - 1 - 10 14 -

หมายเหตุ :  -		C	=	Chloroquine	ขนาด	150	mg	base	ต่อเม็ด

	 -	 P	=	Primaquine	ขนาด	7.5	และ	15	มก.	ต่อเม็ด

 - กรณีผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD	 ให้จ่าย	Primaquine	 (0.75	มก./กก.)					

สัปดาห์ละครั้ง	นาน	8	สัปดาห์

ตารางที่ 5	ขนาดของ	Chloroquine	ในการรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียชนิดมาลาริอี

และโนเลไซที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

น�้าหนัก (กก.)
วันที่ 0

(เม็ด)

วันที่ 1

(เม็ด)

วันที่ 2

(เม็ด)

รวมยาที่จ่าย

(เม็ด)

น�้าหนักน้อยกว่า	11	กก.	 2 1 1 4

11	ถึงน้อยกว่า	15	กก.	 2 1 1 4

15	ถึงน้อยกว่า	25	กก.	 3 1 1 5

25	ถึงน้อยกว่า	50	กก.	 4 1 1 6

มากกว่า	50	กก.	 4 4 2 10

หมายเหตุ :		-		Chloroquine	ขนาด	150	mg	base	ต่อเม็ด
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ตารางที่ 6	การใช้ยา	Artemether-Lumefantrine	

น�้าหนัก (กก.)

Artemether-

Lumefantrine 

(มก. ต่อวัน)

Artemether-

Lumefantrine 

(จ�านวนเม็ดต่อวัน)

น�้าหนักน้อยกว่า	15	กก.	 20/120 1

15	ถึงน้อยกว่า	25	กก.	 40/240 2

25	ถึงน้อยกว่า	35	กก.	 60/360 3

มากกว่า	35	กก.	 80/480 4

หมายเหตุ : 	-		Artemether-Lumefantrine	1	เม็ด	ประกอบด้วย	Artemether	ขนาด	20	มก.	

และ	Lumefantrine	ขนาด	120	มก.

ตารางที่ 7	การใช้ยา	Atovaquone-Proguanil	

น�้าหนัก (กก.)

Atovaquone-

Proguanil 

(มก. ต่อวัน)

Atovaquone-

Proguanil 

 (จ�านวนเม็ดต่อวัน)

5	-	8	กก. 125/50  ½ 

9	-	10	กก. 187.5/75  ¾ 

11	-	20	กก. 250/100 1

21	-	30	กก. 500/200 2

31	-	40	กก. 750/300 3

มากกว่า	40	กก. 1,000/400 4

หมายเหตุ :	-		Atovaquone-Proguanil	 1	 เม็ดประกอบด้วย	 Atovaquone	 ขนาด	 250	 มก.						

และ	Proguanil	ขนาด	100	มก.
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