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 อ�ส�สมคัรส�ธ�รณสขุนัน้ได้ชือ่ว่�เป็นผูท้ีเ่สยีสละในก�รทำ�ง�น

ด้�นส�ธ�รณสขุ	และเป็นผูท้ีมี่ส่วนสำ�คัญในก�รเผยแพร่คว�มรูเ้รือ่งไข้ม�ล�เรยี	

ให้แก่ประช�ชน	เพือ่ให้ประช�ชนมคีว�มรู	้คว�มเข้�ใจเรือ่งไข้ม�ล�เรยีส�ม�รถ	

ปฏิบัติตัวในก�รป้องกันตนเองรวมทั้งครอบครัวและชุมชนให้ปลอดภัยจ�ก			

ไข้ม�ล�เรียอันนำ�ไปสู่ก�รมีสุขภ�พดีถ้วนหน้�

	 หนงัสอื	“ความรูเ้รือ่งไข้มาลาเรยีสำาหรบัอาสาสมคัรสาธารณสขุ” 

ฉบับนี้ได้จัดทำ�เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู ้เรื่องไข้ม�ล�เรียให้แก่อ�ส�สมัคร

ส�ธ�รณสขุ	เพือ่ให้นำ�ไปถ่�ยทอดให้แก่ประช�ชนในพืน้ทีต่่อไป	ทัง้นีไ้ด้มกี�ร

จัดทำ�เนื้อห�ให้ทันสมัยและเหม�ะสม	 โดยคณะผู้จัดทำ�ได้นำ�ไปทดสอบกับ

กลุม่ตวัอย่�งซึง่เป็นอ�ส�สมคัรส�ธ�รณสขุ	เพือ่ให้แน่ใจว่�เนือ้ห�ของหนงัสอื

ฉบับนี้มีคว�มเหม�ะสมกับกลุ่มผู้ใช้อย่�งแท้จริง

	 คณะผูจ้ดัทำ�ขอขอบคุณ	อ�ส�สมัครส�ธ�รณสขุจ�กอำ�เภอพนม	

จังหวดัสรุ�ษฎร์ธ�น	ีและอำ�เภอโป่งนำ�้ร้อน	จงัหวดัจนัทบรุ	ีทีร่่วมให้ข้อคิดเหน็	

ในเนื้อห�ของหนังสือ	 รวมทั้งนักวิช�ก�รจ�กสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด	

เจ้�หน้�ทีศ่นูย์ควบคมุโรคตดิต่อนำ�โดยแมลง	ซึง่มส่ีวนร่วมในก�รจดัทำ�เนือ้ห�

และร่วมทดสอบหนังสือ

คณะผู้จัดทำ�

กรกฏ�คม	2555

คำ�นำ�
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	 	 ส�เหตุของไข้ม�ล�เรีย

	 ไขม้�ล�เรยี	เปน็โรคตดิตอ่ท่ีเกดิจ�กเชือ้โปรโตซวัพล�สโมเดียม	ซึง่เปน็เชือ้โรคทีอ่�ศยั

ในเลือด	และมีม�น�นกว่�	50,000	ปีแล้ว	ไข้ม�ล�เรียมีคว�มชุกชุมต�มบริเวณที่เป็นป่�เข�และ

มีแหล่งน้ำ�	 ในปัจจุบันถือเป็นโรคประจำ�ถิ่นที่ยังเป็นปัญห�ท�งด้�นส�ธ�รณสุข	 ซึ่งมีผลกระทบต่อ

สุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน

 ไข้ม�ล�เรีย	 ยังมีชื่อเรียกอื่นๆ	 ที่แตกต่�งกันไปต�มลักษณะอ�ก�ร	 หรือฤดูก�ล						

เกิดโรค	เช่น	ไข้จับสั่น	ไข้ป่�	ไข้ดง	ไข้ดอกสัก	ไข้ร้อนเย็น	ไข้ป้�ง	เป็นต้น	

	 ไข้ม�ล�เรียท่ีเรียกว่�ไข้จับส่ัน	เน่ืองจ�กลักษณะก�รเป็นไข้	คือ	ผู้ป่วยมีอ�ก�รหน�วส่ัน	

เป็นพักๆ	 และในบ�งครั้งช�วบ้�นเข้�ไปค้�งคืนในป่�ดง	 เม่ือกลับออกม�เป็นไข้	 จึงเรียกว่�ไข้ป่�			

ไข้ดง	ส่วนก�รเรียกว่�ไข้ร้อนเย็น	เนื่องจ�กมีอ�ก�รหน�วๆ	ร้อน	สำ�หรับท�งภ�คเหนือ	ผู้ป่วยเป็น

ไข้ในช่วงฤดูที่ดอกสักบ�นจึงเรียกว่�	 ไข้ดอกสัก	 หรือเรียกต�มคว�มผิดปกติของร่�งก�ย	 เข่น							

มีอ�ก�รม้�มโต	จึงเรียกว่�ไข้ป้�ง	

รูปที่ 1 ยุงก้นปล่องพ�หะนำ�เชื้อม�ล�เรีย
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	 ก�รติดต่อของไข้ม�ล�เรีย

	 ไข้ม�ล�เรียติดต่อได้โดยมียุงก้นปล่องตัวเมียเป็นตัวนำ�เชื้อม�ล�เรียจ�กผู้ป่วยไปสู่อีก
คนหนึ่ง	 โดยเริ่มจ�กยุงก้นปล่องกัดผู้ป่วยที่เป็นไข้ม�ล�เรีย	 แล้วดูดเลือดที่มีเชื้อม�ล�เรียเข้�ไป		
หลังจ�กนั้นเชื้อม�ล�เรียจะใช้เวล�เจริญเติบโตอยู่ในตัวยุงประม�ณ	 10-12	 วัน	 จนอยู่ในระยะที่
ทำ�ให้เกิดโรคได้	
	 เมื่อยุงที่มีเชื้อม�ล�เรียนั้นไปกัดคน	 ก็จะปล่อยเชื้อม�ล�เรียจ�กต่อมน้ำ�ล�ยเข้�สู่คน	
จึงทำ�ให้คนที่ถูกยุงกัดเป็นไข้ม�ล�เรีย	 โดยทั่วไปอ�ก�รเริ่มแรกของไข้ม�ล�เรียเกิดขึ้นหลังจ�ก					
ถูกยุงก้นปล่องกัดประม�ณ	10-14	วัน

 

รูปที่ 2	วงจรก�รติดต่อของไข้ม�ล�เรีย

	 ชนิดเชื้อม�ล�เรีย

		 เชื้อม�ล�เรียเป็นเชื้อโปรโตซัวพล�สโมเดียม	 ซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียว	 เชื้อม�ล�เรียมี
ทั้งหมด	5	ชนิด	ในประเทศไทยมี	2	ชนิดที่สำ�คัญ	คือ
	 1.	พล�สโมเดียมฟัลซิป�รัม	หรือ	พีเอฟ	(P.f.)	เป็นเชื้อชนิดรุนแรง	ทำ�ให้ป่วยหนัก	
อ�จมีอ�ก�รม�ล�เรียขึ้นสมอง	ถ้�รักษ�ไม่ทันอ�จถึงต�ยได้
	 2.	พล�สโมเดียมไวแวกซ์	หรือ	พีวี	(P.v.)	เป็นเชื้อชนิดไม่รุนแรง	แต่ถ้�ไม่ได้รับก�ร
รักษ�ให้ห�ยข�ด	เชื้อชนิดนี้ส�ม�รถอยู่ในร่�งก�ยคนได้น�นหล�ยปี	ทำ�ให้มีอ�ก�รของไข้ม�ล�เรีย
เป็นๆ	ห�ยๆ
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	 วงจรชีวิตเชื้อม�ล�เรีย

	 เชื้อม�ล�เรียนั้นมีก�รเจริญเติบโตอยู่	2	ระยะ	คือ	ในยุงก้นปล่อง	และในคน		

 • ระยะในยุง

	 	 เริ่มจ�กที่ยุงก้นปล่องตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่เป็นไข้ม�ล�เรีย	 หลังจ�กนั้น

เชือ้ม�ล�เรยีจะเข�้ไปในกระเพ�ะอ�ห�รของยงุและผสมพนัธุก์นัไดต้วัออ่น	ตวัออ่นของเชือ้ม�ล�เรยี

จะแบ่งตัวเป็นรูปร่�งคล้�ยเข็มปล�ยแหลม	เข้�สู่ต่อมน้ำ�ล�ยของยุง	รอก�รถ่�ยทอดจ�กยุงไปสู่คน

 • ระยะในคน (ในตับและเม็ดเลือดแดง)

	 	 ระยะในตับ	เมื่อยุงที่มีเชื้อม�ล�เรียกัดคนก็จะปล่อยเชื้อสู่กระแสเลือด	และเข้�สู่

เซลล์ตับ	มีก�รแบ่งตัวเพิ่มจำ�นวนขึ้นเรื่อยๆ	(สำ�หรับเชื้อม�ล�เรียไวแวกซ์	 (P. vivax)	บ�งส่วน

เมื่อมีก�รหยุดพักก�รเจริญชั่วขณะในตับ	 และกลับม�เจริญเติบโตใหม่จึงเป็นส�เหตุของก�รเกิด

อ�ก�รไข้กลับ	เป็นแล้วเป็นอีกในผู้ป่วย)

	 	 ระยะในเม็ดเลือดแดง	เร่ิมจ�กเช้ือม�ล�เรียแตกออกจ�กเซลล์ตับ	เข้�สู่เม็ดเลือดแดง	

และมีก�รเจริญแบ่งตัวเพิ่มจำ�นวนม�กขึ้น	และส�ม�รถตรวจห�เชื้อม�ล�เรียในเลือดของผู้ป่วยได้

ในระยะนี้

รูปที่ 3	วงจรชีวิตเชื้อม�ล�เรีย
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	 ยุงนำ�เชื้อม�ล�เรีย	แหล่งที่อยู่อ�ศัย	และแหล่งเพ�ะพันธุ์	

 ยุงก้นปล่องตัวเมีย	เป็นตัวนำ�เชื้อม�ล�เรียจ�กผู้ป่วยไปแพร่กระจ�ยสู่ผู้อื่น	

	 ยงุกน้ปลอ่งมหีล�ยส�ยพนัธุ	์มีทีอ่ยูอ่�ศยัและแหลง่เพ�ะพันธุท์ีแ่ตกต่�งกนั	โดยทัว่ไป

จะอ�ศัยในทอ้งทีป่�่เข�	สวนย�งพ�ร�	และสวนผลไม้ทีติ่ดต่อกบัทอ้งทีป่�่เข�เหล�่นัน้	แถบเชงิเข�	

ช�ยป่�ท่ีมีก�รบุกเบิกทำ�ก�รเกษตร	ท้องท่ีขุดพลอยในภ�คตะวันออก	ส่วนแหล่งเพ�ะพันธุ์ท่ียุงตัวเมีย	

ใช้ว�งไข่	 ได้แก่	 แหล่งน้ำ�ขังในท้องที่ป่�เข�	 ลำ�ห้วยลำ�ธ�รในท้องที่ป่�เข�หรือเชิงเข�	 แอ่งน้ำ�ขัง			

น้ำ�ไหลและน้ำ�ซึมน้ำ�ซับ	แหล่งน้ำ�ขังที่มีร่มเง�ในป่�เข�		

	 ก�รออกห�กินของยุงนำ�เชื้อม�ล�เรียนั้น	 เริ่มต้ังแต่พระอ�ทิตย์ตกดิน	 จนกระทั่ง					

รุ่งเช้�	ประชาชนจึงต้องป้องกันยุงกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาหากินของยุงนำาเชื้อมาลาเรีย

รูปที่ 4	ยุงก้นปล่องตัวเมียซึ่งนำ�เชื้อม�ล�เรีย

รูปที่ 5	ที่อยู่อ�ศัย	และแหล่งเพ�ะพันธุ์ยุงก้นปล่อง
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	 อ�ก�รของไข้ม�ล�เรีย

	 อ�ก�รของไข้ม�ล�เรีย	โดยทั่วไปมีอ�ก�รนำ�คล้�ยกับเป็นไข้หวัด	คือ	มีไข้	ปวดศีรษะ	

แต่ไม่มีน้ำ�มูก	 ปวดเมื่อยต�มตัวและกล้�มเนื้อ	 อ�จมีอ�ก�รคลื่นไส้และเบื่ออ�ห�ร	 อ�ก�รเหล่�นี้

อ�จเป็นอยู่ในระยะสั้นเป็นวันหรือหล�ยวันก็ได้	ขึ้นอยู่กับระยะฟักตัวของเชื้อม�ล�เรียแต่ละชนิด

	 อ�ก�รที่เด่นชัดของไข้ม�ล�เรียประกอบด้วย	3	ระยะ	คือ

	 1.	 ระยะหน�ว	 ผู้ป่วยจะมีอ�ก�รหน�วสั่น	 ป�กและตัวสั่น	 ซีด	 ผิวหนังแห้งหย�บ				

ใช้เวล�ประม�ณ	15-60	น�ที	ซึ่งเป็นระยะก�รแตกของเม็ดเลือดแดงที่มีเชื้อม�ล�เรีย

	 2.	ระยะร้อน	ผู้ป่วยจะมีไข้สูง	อ�จมีอ�ก�รคลื่นไส้	และอ�เจียนร่วมด้วย	ตัวร้อนจัด	

หน้�แดง	กระห�ยน้ำ�

	 3.	ระยะเหงื่อออก	ผู้ป่วยจะมีเหงื่อออกจนเปียกชุ่มร่�งก�ย	หลังจ�กระยะเหงื่อออก	

ร่�งก�ยจะอ่อนเพลียและห�ยไข้	กลับเหมือนคนปกติ

อย่าลืมกลับจ�กค้�งแรมต�มบริเวณป่�เข�
10-14	วัน	ถ้�มีอ�ก�รไข้	ปวดหัว	ต้องรีบไปเจ�ะเลือดตรวจห�เชื้อม�ล�เรีย

รูปที่ 6	ระยะหน�ว รูปที่ 7	ระยะร้อน

รูปที่ 8	ระยะเหงื่อออก
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“คนที่มีเชื้อม�ล�เรียอ�จไม่ปร�กฏอ�ก�รไข้เด่นชัด	
จึงควรเจ�ะเลือดตรวจห�เชื้อม�ล�เรีย”

	 วงจรของอ�ก�รไข้ม�ล�เรีย
 

รูปที่ 9	วงจรของอ�ก�รไข้ม�ล�เรีย
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	 ก�รรักษ�ไข้ม�ล�เรีย

	 เชื้อม�ล�เรียเป็นเชื้อโรคที่มีขน�ดเล็กม�ก	 ไม่ส�ม�รถมองเห็นด้วยต�เปล่�	 จึงต้อง
อ�ศยัก�รตรวจห�เชือ้โดยใชก้ล้องจลุทรรศน	์หรอืชดุตรวจห�เชือ้ม�ล�เรยีสำ�เรจ็รปู	 และเนือ่งจาก
เชื้อมาลาเรียชนิดพีเอฟ เมื่อป่วยแล้วไม่ไปรับการรักษาทันทีรักษาไม่ทันท่วงทีอาจทำาให้ตายได้  
ดังนั้นผู้ป่วยม�ล�เรียทุกร�ย	จะต้องได้รับก�รตรวจรักษ�ต�มชนิดของเชื้อม�ล�เรียโดยเร็วที่สุด
	 หน่วยง�นและสถ�นที่ที่ให้ก�รรักษ�ไข้ม�ล�เรีย	มีดังต่อไปนี้
	 -	 ม�ล�เรียคลินิกชุมชน
	 -	 ม�ล�เรียคลินิก	(อ�จตั้งในชุมชน	หรือที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลง)
	 -	 โรงพย�บ�ล
	 -	 โรงพย�บ�ลคณะเวชศ�สตร์เขตร้อน	กรุงเทพมห�นคร
	 นอกจ�กนี	้ส�ม�รถขอคำ�แนะนำ�เรือ่งไขม้�ล�เรยีและก�รตรวจรกัษ�	ไดท้ีโ่รงพย�บ�ล
ส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล	(รพ.สต.)	อ�ส�สมัครม�ล�เรียและอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข
	 ร�ยละเอียดเพิ่มเติมเรื่องไข้ม�ล�เรียท�งอินเตอร์เนตที่	http//www.thaivbd.org	

	 ย�รักษ�ม�ล�เรียชนิดพล�สโมเดียมฟัลซิป�รัม	หรือพีเอฟ	(P.f.) 

	 ก�รรกัษ�ม�ล�เรยีชนดิพล�สโมเดียมฟัลซิป�รมั	หรอืพีเอฟ	(P.f.)	มีย�ทัง้หมด	3	ชนดิ	
จำ�นวนเม็ดย�ขึ้นอยู่กับอ�ยุของผู้ป่วย	 ผู้ป่วยที่พบเชื้อต้องกินยารักษาให้ครบ 3 วันติดต่อกัน      
โดยวันแรกให้กินย�ต่อเจ้�หน้�ที่ทันที	
	 ส่วนในวันที่	 2	 และวันท่ี	 3	 ให้กลับม�กินย�ต่อหน้�เจ้�หน้�ที่จนครบ	 นอกจ�กนี้						
ผู้ป่วยจะได้รับการนัดตรวจเลือดซ้ำา จำานวน 7 คร้ัง	ซ่ึงต้องกลับไปตรวจต�มนัดทุกคร้ัง	เพ่ือให้แน่ใจ	
ว�่ไมม่เีชือ้ม�ล�เรยีในร�่งก�ยแล้ว	ย�	1	ชดุ	สำ�หรบัผูป้ว่ยหนึง่คนเท่�นัน้	ห�้มนำ�ย�รกัษ�ม�ล�เรยี
ไปให้ผู้อื่นกิน	
	 ย�รกัษ�ม�ล�เรยี	ใหก้นิต�มจำ�นวนและวนัเวล�ทีเ่จ�้หน�้ทีใ่หค้ำ�แนะนำ�	และอย�่ลมื

ม�ตรวจเลือดต�มนัดทุกครั้ง

รูปที่ 10	ก�รตรวจห�เชื้อม�ล�เรียด้วย
กล้องจุลทรรศน์

รูปที่ 11	ก�รตรวจห�เชื้อม�ล�เรีย
ด้วยชุดตรวจ
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	 ย�รักษ�ม�ล�เรียชนิดพล�สโมเดียมไวแวกซ์	หรือพีวี	(P.v.)
 

	 ก�รรักษ�ม�ล�เรียชนิดพล�สโมเดียมไวแวกซ์	 หรือพีวี	 (P.v.)	 มีย�รักษ�	 2	 ชนิด					

ผู้ป่วยที่พบเช้ือต้องกินยารักษาให้ครบ 14 วันติดต่อกัน	 โดยวันแรกให้กินย�หลังอ�ห�ร	 3	 มื้อ			

ห่�งกันครั้งละ	4-6	ชั่วโมง	

	 วันที่	2	ให้กินย�เม็ดสีข�วและเม็ดสีน้ำ�ต�ลพร้อมกันหลังอ�ห�รเช้�ครั้งเดียว

	 วันที่	3	ให้กินย�เม็ดสีข�วและเม็ดสีน้ำ�ต�ลพร้อมกันหลังอ�ห�รเช้�ครั้งเดียว

	 วันที่	4	ถึงวันที่	14	ให้กินย�เม็ดสีน้ำ�ต�ลต�มท่ีกำ�หนดหลังอ�ห�รเช้�ทุกวันจนครบ

จำ�นวนเม็ดย�ในแต่ละมื้อและแต่ละวัน	ขึ้นอยู่กับอ�ยุของผู้ป่วยดังแสดงต�มรูปที่	12	ถึงรูปที่	14

รูปที่ 12	ย�รักษ�ม�ล�เรียพีวี	(P.v.)	สำ�หรับผู้ป่วยอ�ยุ	3-7	ปี

รูปที่ 13	ย�รักษ�ม�ล�เรียพีวี	(P.v.)	สำ�หรับผู้ป่วยอ�ยุ	8–13	ปี

รูปที่ 14	ย�รักษ�ม�ล�เรียพีวี	(P.v.)	สำ�หรับผู้ป่วยอ�ยุ	14	ปีขึ้นไป
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	 อ�ก�รข้�งเคียงจ�กก�รกินย�รักษ�ไข้ม�ล�เรีย

	 ในก�รกนิย�รกัษ�ไขม้�ล�เรยี	ผูป้ว่ยอ�จมีอ�ก�รเวยีนศรีษะ	ออ่นเพลยี	คลืน่ไสอ้�เจยีน	

ปัสส�วะอ�จมีสีเข้มขึ้น	อ�ก�รเหล่�นี้แก้ไขได้โดยให้กินย�หลังอ�ห�รทันที	หรือกินอ�ห�รก่อนแล้ว

จึงกินย�ต�มทันทีเพื่อไม่ให้ท้องว่�ง	อย่�งไรก็ต�ม	อ�ก�รเหล่�นี้จะค่อยๆ	ดีขึ้น	ภ�ยใน	2–3	วัน

นอกจ�กนี้	ให้ผู้ป่วยสังเกตสีปัสสาวะ หากมีสีเข้มมากขึ้น คล้ายสีชาหรือสีโค้ก ให้หยุดกินยาและ

รีบไปพบแพทย์ทันที

รูปที่ 15	เวียนศีรษะ

รูปที่ 18	ปัสส�วะเป็นสีช�หรือสีโค้กรูปที่ 17	อ่อนเพลีย

รูปที่ 16	คลื่นไส้	อ�เจียน

ห�กผู้ป่วยมีปัสส�วะมีสีเข้มขึ้น	หรือสีโค้ก
แนะนำ�ให้หยุดกินย�และให้ไปพบแพทย์ทันที
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	 ก�รนัด/ติดต�มผู้ป่วยม�ล�เรีย

	 หลังจ�กผู้ป่วยได้รับก�รตรวจรักษ�ไข้ม�ล�เรีย	 เจ้�หน้�ที่จะมอบบัตรผู้ป่วยม�ล�เรีย	

(ดังรูป)	ซึ่งมีร�ยละเอียดก�รนัดเจ�ะเลือดเพื่อตรวจห�เชื้อม�ล�เรีย	และติดต�มผลของก�รรักษ�	

วันท่ีนัดผู้ป่วยมีคว�มแตกต่�งกันข้ึนกับชนิดของเช้ือม�ล�เรียท่ีพบในตัวผู้ป่วย	ดังร�ยละเอียดต่อไปน้ี

	 1.	เชื้อม�ล�เรียชนิดพีเอฟ	มีก�รนัด/ติดต�มผู้ป่วย	จำ�นวนทั้งสิ้น	7 ครั้ง	ดังนี้

นับวันที่นัดผู้ป่วยหลังจ�กก�รพบเชื้อ

วันที่พบเชื้อ ครั้งที่	1

วันที่	1*

ครั้งที่	4

วันที่	7

ครั้งที่	2

วันที่	2

ครั้งที่	5

วันที่	14

ครั้งที่	3

วันที่	3

ครั้งที่	6

วันที่	21

ครั้งที่	7

วันที่	28

 

        

*	วันที่	1	คือ	วันถัดจ�กก�รม�ตรวจพบเชื้อ

	 2.	เชื้อม�ล�เรียชนิดพีวี	มีก�รนัด/ติดต�มผู้ป่วย	จำ�นวนทั้งสิ้น	4 ครั้ง	ดังนี้

นับวันที่นัดผู้ป่วยหลังจ�กก�รพบเชื้อ

วันที่พบเชื้อ ครั้งที่	1

วันที่	14

ครั้งที่	4

วันที่	90

ครั้งที่	2

วันที่	28

ครั้งที่	3

วันที่	60

 

     

รูปที่ 19	บัตรผู้ป่วยม�ล�เรีย

อย่าลืม	เตือนให้ผู้ป่วยม�ต�มนัด	
เพื่อตรวจเลือดให้แน่ใจว่�ไม่มีเชื้อม�ล�เรียหลงเหลือในร่�งก�ย	
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	 ก�รป้องกันไข้ม�ล�เรีย

	 ไข้ม�ล�เรีย	เป็นโรคติดต่อที่ส�ม�รถป้องกันได้	ถ้�รู้จักวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด	

ซึ่งมีอยู่หล�ยวิธี	 จะใช้วิธีหนึ่งวิธีใดหรือหล�ยวิธีร่วมกันก็ได้	 เช่น	 ทุกคืนให้นอนในมุ้งชุบส�รเคมี		

(มุ้งชุบน้ำ�ย�)	ซึ่งมุ้งชุบส�รเคมีนั้น	อ�จเป็นมุ้งธรรมด�และนำ�ไปชุบส�รเคมี	หรือ	มุ้งชุบส�รเคมี

แบบสำ�เร็จรปู	ท�ย�กนัยงุบรเิวณผวิหนงันอกเสือ้ผ�้	ใสเ่สือ้ผ�้ทีป่กปดิแขนข�ใหพ้น้จ�กยงุกดั	(เชน่	

เสือ้แขนย�วและก�งเกงข�ย�ว)	นอนในบ�้นหรอืกระทอ่มทีไ่ดร้บัก�รพน่ส�รเคมตีดิข�้งฝ�หรอืห�ก

ไปค้�งคืนในป่�เข�	ไร่น�	ต้องรู้จักป้องกันตนเอง	เช่น	นำ�มุ้งชุบส�รเคมีไปก�งนอน	หรือห�กใช้เปลนอน 

ก็ให้นำ�มุ้งคลุมเปลไปก�งคลุมเปพร้อมทั้งใส่เสื้อผ้�ที่ปกปิดแขนข�ให้พ้นจ�กยุงกัด	และท�ย�กันยุง	

รูปที่ 20	นอนในมุ้งชุบส�รเคมี	(มุ้งชุบน้ำ�ย�)

รูปที่ 22	มุ้งชุบส�รเคมีแบบสำ�เร็จรูปรูปที่ 21	นำ�มุ้งธรรมด�ไปชุบส�รเคมี

รูปที่ 24	นอนในบ้�น	หรือกระท่อม

ที่ได้รับก�รพ่นส�รเคมีติดข้�งฝ�

รูปที่ 23	ท�ย�กันยุงบริเวณผิวหนัง

นอกเสื้อผ้�
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	 ก�รควบคุมไข้ม�ล�เรีย

	 ก�รควบคุมไข้ม�ล�เรีย	โดยทั่วไปดำ�เนินก�รดังนี้

	 1.	ก�รพ่นส�รเคมีติดฝ�บ้�นต�มบ้�นเรือนของประช�ชนในท้องที่ที่มีก�รแพร่เชื้อ

ม�ล�เรยี	ฤทธิข์องส�รเคมจีะทำ�ให้ยงุต�ยภ�ยใน	24	ชัว่โมง	และส�รเคมจีะมีฤทธิน์�น	6-12	เดือน	

หลังก�รพ่นส�รเคมี	ไม่ควรเช็ดฝ�บ้�นทันที	เนื่องจ�กส�รเคมีจะหลุดออกไป	ทำ�ให้ป้องกันยุงไม่ได้

	 2.	ก�รชบุมุง้ดว้ยส�รเคม	ี(หรอืทีเ่รยีกทัว่ไปว�่	น้ำ�ย�)	โดยส�รเคมีทีใ่ชน้ัน้มีฤทธิท์ำ�ให้

ยุงต�ยได้	 แต่มีคว�มปลอดภัยสำ�หรับคน	 ห�กซักล้�งด้วยสบู่อ่อนๆ	 ส�รเคมีบนมุ้งจะออกฤทธิ์ได้

น�นประม�ณ	1	ปี		หลังจ�กนั้นให้นำ�มุ้งไปชุบใหม่	ส�ม�รถรับบริก�รได้ที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อ-

นำ�โดยแมลง

	 3.	ก�รปล่อยปล�กินลูกน้ำ�	เช่น	ปล�ห�งนกยูง	ปล�หัวตะกั่ว	ปล�แกมบูเซีย	ต�ม

บริเวณแหล่งน้ำ�ไหลภ�ยในหมู่บ้�น	โดยขอรับได้ที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลง

	 4.	ก�รดัดแปลงแหล่งน้ำ�ไหล	เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพ�ะพันธุ์ยุง	เช่น	ถ�กถ�งวัชพืชริม

ลำ�ธ�รน้ำ�ไหล	เพื่อให้น้ำ�ไหลเร็วขึ้น	ลูกน้ำ�ยุงจะอยู่อ�ศัยไม่ได้		หรือป้องกันไม่ให้ยุงว�งไข่	โดยก�ร	

กลบถมหลุมไม่ให้น้ำ�ขัง	

รูปที่ 26	ก�รชุบมุ้งด้วยส�รเคมี

รูปที่ 27	ร่วมกันปล่อยปล�กินลูกน้ำ� รูปที่ 28	ดัดแปลงให้น้ำ�ไหลเร็ว

รูปที่ 25	พ่นส�รเคมีต�มฝ�บ้�น
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	 ก�รมีส่วนร่วมของอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขในก�รเฝ้�ระวัง
	 และป้องกันควบคุมไข้ม�ล�เรีย

 	ชีแ้จงและแนะนำ�ให้ประช�ชนนำ�มุง้ไปชบุส�รเคมปีอ้งกนัยงุทีห่นว่ยควบคมุ-
โรคติดต่อนำ�โดยแมลงทุกแห่ง	และหลังชุบให้นอนในมุ้งชุบส�รเคมีทุกคืน

 	ช้ีแจงและแนะนำ�ให้ประช�ชนรีบไปเจ�ะเลือดตรวจทันที	 เม่ือมีอ�ก�รไข้					
ปวดศีรษะ	หลังกลับจ�กค้�งแรมในป่�	

 	ชี้แจงและแนะนำ�ประช�ชนให้ยินยอมให้เจ้�หน้�ที่พ่นส�รเคมีติดฝ�บ้�น	
โดยเฉพ�ะบริเวณห้องนอนอย่�งทั่วถึง	

 	เลี้ยงปล�กินลูกน้ำ�	 เม่ือมีจำ�นวนม�กแล้วนำ�ไปปล่อยต�มแหล่งน้ำ�ภ�ยใน
หมู่บ้�น

 	ชีแ้จงและแนะนำ�ใหป้ระช�ชนชว่ยถ�กถ�งวชัพืชทีข่ึน้ปกคลมุต�มแหลง่น้ำ�	
ลำ�หว้ย	ลำ�ธ�ร	เพือ่ใหน้้ำ�ไหลสะดวก	ทำ�ใหแ้หลง่น้ำ�นัน้ไมเ่หม�ะทีย่งุจะว�งไข	่และชว่ยกลบ	

ถมหลุมที่มีน้ำ�ขัง

 	ดแูลและตดิต�มผูป้ว่ยม�ล�เรยีให้กนิย�ให้ครบต�มทีเ่จ�้หน�้ทีแ่นะนำ�	และ
กลับไปตรวจเลือดซ้ำ�ต�มที่เจ้�หน้�ที่นัดทุกครั้ง

 	ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่�งในก�รป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยเป็นม�ล�เรีย	โดย
	 	 -	 ทุกคืนนอนในมุ้งชุบส�รเคมี	(มุ้งชุบน้ำ�ย�)

	 	 -	 ท�ย�ป้องกันยุงกัด

	 	 -	 ใส่เสื้อผ้�ปกปิดร่�งก�ยให้มิดชิดกันยุงกัด

	 	 -	 นอนในบ้�นที่ได้รับก�รพ่นส�รเคมีอย่�งทั่วถึง

 	เม่ือประช�ชนมีอ�ก�รสงสัยจะเป็นไข้ม�ล�เรีย	แนะนำ�ให้รีบไปเจ�ะเลือดท่ี
	 	 -	 ม�ล�เรียคลินิกชุมชน

	 	 -	 โรงพย�บ�ล

 	ร่วมกับเจ้�หน้�ที่ในก�รจัดกิจกรรมสุขศึกษ�	เช่น	ก�รให้คว�มรู้ประช�ชน	
ก�รจัดรณรงค์ในสถ�นประกอบก�ร	สถ�นท่ีทำ�ง�น	รณรงค์วันม�ล�เรียโลก	(วันท่ี	25	เมษ�ยน

ของทุกปี)



ความรู้เรื่องไข้มาลาเรียสำาหรับอาสาสมัครสาธารณสุข18

	 คำ�ถ�ม	12	ข้อเกี่ยวกับไข้ม�ล�เรีย

	 คำ�ถ�มตอ่ไปนี้	คอื	คว�มรูท้ีอ่�ส�สมัครส�ธ�รณสุข	ตอ้งตอบประช�ชนให้ได้	ทัง้นีท้กุ

คำ�ถ�มนั้นมีคำ�ตอบอยู่ในหนังสือฉบับนี้แล้ว

	 อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขส�ม�รถลองตอบคำ�ถ�ม	 ก่อนก�รอ่�นหนังสือได้เช่นกัน						

เพื่อเป็นก�รทดสอบว่�ตนเองมีคว�มรู้เรื่องไข้ม�ล�เรียม�กน้อยเพียงใด

 คำาถาม ????

	 1.	ไข้ม�ล�เรียติดต่อจ�กก�รดื่มน้ำ�/กินน้ำ�ในลำ�ห้วยในป่�ใช่หรือไม่

	 2.	ถ้�ดื่มเหล้�แล้วจะไม่ป่วยเป็นไข้ม�ล�เรียใช่หรือไม่

	 3.	กินย�ป้องกันแล้วจะไม่ป่วยเป็นไข้ม�ล�เรียจริงหรือไม่

	 4.	แหล่งเพ�ะพันธุ์ยุงนำ�ไข้ม�ล�เรียอยู่ที่ไหนบ้�ง	

	 5.	ก�รอยู่ร่วมกับผู้ป่วยม�ล�เรียเช่น	กินข้�วด้วยกัน	สัมผัสแตะเนื้อต้องตัวกัน	ทำ�ให้

ป่วยเป็นไข้ม�ล�เรียได้หรือไม่

	 6.	มุ้งชุบส�รเคมี/ก�รพ่นย�ติดฝ�บ้�น	มีอันตร�ยต่อคนและสัตว์เลี้ยงหรือไม่

	 7.	เมื่อกินย�รักษ�ไข้ม�ล�เรียแล้วรู้สึกอ�ก�รดีขึ้น	หยุดกินย�ได้หรือไม่

	 8.	กินย�รักษ�ไข้ม�ล�เรียแล้วมีอ�ก�รคลื่นไส้	อ�เจียน	เวียนศีรษะ	ควรทำ�อย่�งไร

	 9.	จะทำ�อย่�งไร	เมื่อกินย�รักษ�ไข้ม�ล�เรียแล้วปัสส�วะมีสีเข้ม	หรือดำ�ม�กขึ้น

	 10.	ย�รักษ�ไข้ม�ล�เรียควรแบ่งให้ผู้อื่นกินด้วยใช่หรือไม่

	 11.	ทำ�ไมก�รกลับไปเจ�ะเลือดตรวจต�มนัด	จึงมีคว�มสำ�คัญสำ�หรับผู้ป่วยม�ล�เรีย

	 12.	วิธีก�รป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นไข้ม�ล�เรียที่ดีที่สุดมีหรือไม่	อย่�งไร

(แนวท�งคำ�ตอบในหน้�	20)
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	 คำ�ตอบของคำ�ถ�ม	12	ข้อเกี่ยวกับไข้ม�ล�เรีย

	1.	 ไข้ม�ล�เรียติดต่อจ�กก�รดื่มน้ำ�/กินน้ำ�ในลำ�ห้วยในป่�ใช่หรือไม่

ตอบ	ไม่ใช่	ไข้ม�ล�เรียติดต่อโดยยุงก้นปล่องที่มีเชื้อม�ล�เรีย	ม�กัดและปล่อยเชื้อให้เร�

	2.	 ถ้�ดื่มเหล้�แล้วจะไม่ป่วยเป็นไข้ม�ล�เรียใช่หรือไม่

  ตอบ	ไม่ใช่	เหล้�ไม่ช่วยอะไร	ก�รป้องกันไข้ม�ล�เรีย	คือต้องปัองกันไม่ให้ยุงกัด

	3.	 กินย�ป้องกันแล้วจะไม่ป่วยเป็นไข้ม�ล�เรียจริงหรือไม่

  ตอบ	ไม่จริง	ไม่มีย�กินป้องกันไข้ม�ล�เรียที่ได้ผลดี	100% 

	4.	 แหล่งเพ�ะพันธุ์ยุงนำ�ไข้ม�ล�เรียอยู่ที่ไหนบ้�ง	

  ตอบ	แหล่งน้ำ�ขังในท้องที่ป่�เข�	ลำ�ห้วยลำ�ธ�รในท้องที่ป่�เข�หรือเชิงเข� 

	5.	 ก�รอยู่ร่วมกับผู้ป่วยม�ล�เรียเช่น	 กินข้�วด้วยกัน	 สัมผัสแตะเนื้อต้องตัวกัน	 ทำ�ให้ป่วยเป็น			

ไข้ม�ล�เรียได้หรือไม่

  ตอบ	ไม่เป็น	เนื่องจ�กไข้ม�ล�เรียติดต่อโดยยุงมีเชื้อม�ล�เรียกัดและปล่อยเชื้อม�ล�เรีย

	6.	 มุ้งชุบส�รเคมี/ก�รพ่นย�ติดฝ�บ้�น	มีอันตร�ยต่อคนและสัตว์เลี้ยงหรือไม่

ตอบ	ไม่มี	ส�รเคมีหรือน้ำ�ย�ท่ีใช้ชุบ	หรือพ่น	ได้รับก�รรับรองจ�กองค์ก�รอน�มัยโลกว่�ไม่เป็น	

อันตร�ยต่อคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำ�นม

	7.	 เมื่อกินย�รักษ�ไข้ม�ล�เรียแล้วรู้สึกอ�ก�รดีขึ้น	หยุดกินย�ได้หรือไม่

ตอบ	ไม่ได้	ถึงแม้อ�ก�รจะดีขึ้น	ยังต้องกินให้ครบ	เนื่องจ�กจำ�นวนย�ที่จ่�ยไปนั้น	ได้ผ่�นก�ร

คำ�นวณแล้วว่�ฆ่�เชื้อม�ล�เรียได้ผล	 ห�กหยุดย�กินย�	 อ�จทำ�ให้เชื้อหลงเหลือใน

ร่�งก�ย	หรือเชื้อจะดื้อย�

	8.	 กินย�รักษ�ไข้ม�ล�เรียแล้วมีอ�ก�รคลื่นไส้	อ�เจียน	เวียนศีรษะ	ควรทำ�อย่�งไร

  ตอบ	ให้กินย�หลังอ�ห�รทันที	หรือกินอ�ห�รก่อนแล้วจึงกินย�ต�มทันทีเพื่อไม่ให้ท้องว่�ง

	9.	 จะทำ�อย่�งไร	เมื่อกินย�รักษ�ไข้ม�ล�เรียแล้วปัสส�วะมีสีเข้ม	หรือดำ�ม�กขึ้น

  ตอบ	ให้หยุดกินย�และไปพบหมอทันที	พร้อมแจ้งให้หมอทร�บด้วยว่�	กำ�ลังกินย�ม�ล�เรีย

	10.	ย�รักษ�ไข้ม�ล�เรียควรแบ่งให้ผู้อื่นกินด้วยใช่หรือไม่

  ตอบ	ไม่ได้	ห้�มแบ่งให้ผู้อื่นกิน	ย�ที่จ่�ยให้นั้น	สำ�หรับก�รรักษ�ผู้ป่วยเพียง	1	คน	เท่�นั้น 

	11.	ทำ�ไมก�รกลับไปเจ�ะเลือดตรวจต�มนัด	จึงมีคว�มสำ�คัญสำ�หรับผู้ป่วยม�ล�เรีย

  ตอบ	เพื่อให้แน่ใจว่�ไม่มีเชื้อม�ล�เรียหลงเหลือในร่�งก�ยแล้ว	จ�กก�รนำ�เลือดไปตรวจ

	12.	วิธีก�รป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นไข้ม�ล�เรียที่ดีที่สุดมีหรือไม่	อย่�งไร

  ตอบ	มี	วิธีที่ดีที่สุดคือ	ก�รป้องกันยุงกัด	ด้วยวิธีต่�งๆ	ผสมผส�นกัน


