
 
  การรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย 
  (Malaria) ปรับปรุงแกไ้ข 24 กุมภาพนัธ์ 2558   

 

Criteria Diagnosis 

ระดบั 
Probable  

ผูป่้วยท่ีมีไขแ้ละปัจจยัเส่ียง ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีประกอบ
อาชีพเก่ียวกบัป่า คนงานสวนยางและสวนผลไม ้ทหาร 
ต ารวจตระเวนชายแดน และนกัท่องเท่ียวนิยม
ธรรมชาติ ตามชายแดนท่ีติดกบัประเทศเพ่ือนบา้น 

ระดบั 
Definite  

การตรวจสไลด ์thick และ thin blood smear พบเช้ือ
มาลาเรีย 

            

          ปัจจุบนัโรคมาลาเรียในคน มีสาเหตุมาจากเช้ือ 5 ชนิดไดแ้ก่ 
Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale และ P. knowlesi 
สถานการณ์ของโรคในประเทศไทยท่ีผ่านมาพบวา่ลดลงอยา่งต่อเน่ือง แต่ก็
ยงัคงพบผูป่้วยตามจงัหวดัแนวชายแดน จากขอ้มูลกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ณ วนัท่ี 12 พ.ย. พ.ศ.2556 พบผูป่้วยทั้งส้ิน 29,317 ราย 
ในจ านวนน้ีเป็นผูป่้วยคนไทย 55% คนต่างชาติ 45% เป็นเช้ือชนิดฟัลซิปารัม 
42.5% ชนิดไวแวกซ์ 56.8% ท่ีเหลือเลก็นอ้ยเป็นเช้ือชนิดอ่ืน ๆ 
 

อาการและอาการแสดง (Signs and symptoms) 
          หลงัจากถูกยงุกดัอาการท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุดคือไขร้ะยะฟักตวั (ระยะเวลา
การเกิดอาการหลงัจากถูกยงุกดั) จะแตกต่างกนั แลว้แต่ชนิดของมาลาเรีย 
โดยประมาณ 1-2 สปัดาห์ ยกเวน้ระยะฟักตวัของ P. malariae ท่ี อาจจะนาน
ไดถึ้ง 1 เดือน อาการของมาลาเรียจะไม่มีลกัษณะจ าเพาะ เช่น ปวดศีรษะ 
ปวดเม่ือย แน่นทอ้ง คล่ืนไส้อาเจียน ไอรู้สึกหนา้มืดเม่ือเปล่ียนท่า 
(orthostalic hypotension)2 ซีด ตบัมา้มโต ถา้ผูป่้วย มีอาการรุนแรงก็จะพบ
ความผิดปกติตามระบบของอวยัวะท่ีส าคญั (vital organ dysfunction) ไดแ้ก่ 

ลกัษณะทางคลนิิก การตรวจทางห้องปฏบิัตกิารที่
ผดิปกต ิ

 สติสมัปชญัญะลดลงหรือหมด
สติ  

 อ่อนเพลียมาก  
 ชกั  
 หอบ  
 น ้าท่วมปอด  
 ช็อก  
 ไตวาย  
 ดีซ่าน  
 เลือดออกผิดปกติ 

 น ้าตาลในเลือดต ่า 
 เลือดเป็นกรด 
 ซีดมาก 
 ปัสสาวะด า (hemoglobinuria)  
 แลคเตทในเลือดสูง  
 ไตวาย  

 

การรักษา 
 

1. การรักษาผูป่้วยมาลาเรียไม่รุนแรง  
1.1 เช้ือ P. falciparum: ให้ artemisin-combination therapy) เป็นยา
ขนานแรก โดยอาจให้เป็นยากินได ้และให้ยา primaquine คร้ังเดียวเพ่ือ
ฆ่า gametocyte 

         1.2 เช้ือ P. vivax: ให้ยา chloroquine + primaquine เป็นยาขนานแรก 
 

          
2. การรักษาผูป่้วยมาลาเรียรุนแรง 

2.1 ให้ยาฉีด artesunate เขา้หลอดเลือดด าเป็นยาขนานแรก ตอ้งให้ยาฉีด  
อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง จนกวา่รับประทานไดแ้ลว้จึงเปล่ียนเป็นยา 
artemisinin-combination therapy ชนิดกินนาน 3 วนั 
2.2 การรักษาประคบัประคอง 

 ควรให้ IV fluid ท่ีมีน ้าตาล เช่น 5-10% dextrose/ NSS แต่ตอ้ง
ระวงัภาวะน ้าท่วมปอดดว้ย 

 ให้ยาลดไข ้
 ให้การรักษาประคบัประคองในผูป่้วยท่ีมีอวยัวะส าคญัลม้เหลว 

 
เอกสารอ้างองิ 
          แนวทางเวชปฏิบติัในการรักษาผูป่้วยมาลาเรียในประเทศไทย พ.ศ.
2557.ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย และส านกัโรคติดต่อน าโดย
แมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.  

 
 



Warinchumrab Hospital 
Doctor’s Order Sheet 

PCT Progress note Date/time Order for one day Order for continuation 
 

Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 
 
 
 
 
Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 
 
 
 
 
Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 

  
 
⃝ admit ward อายรุกรรม ชาย/หญิง/ICU 

⃝ blood for CBC, thick & thin film for 
malaria, BUN/Cr, electrolyte, LFT, blood 
sugar 

⃝ CXR PA upright 

⃝ 5% D/NSS 1000 ml iv rate ………..cc/hr 
กรณ ีP. falciparum ที่มีอาการไม่รุนแรง 

⃝ Artesunate (1 เมด็ มีตวัยา 50 mg.) 
        วนัท่ี 1-3 (4 mg/kg/day)……………..เมด็  

⃝ Mefloquine (1 เมด็ มีตวัยา 250 mg.) 
ขนาด 25 mg/kg  แบ่งใหใ้น 2-3 วนั 
        วนัแรก : (15 mg /kg) .........................เมด็ 
         วนัท่ี 2 : (10 mg /kg) .........................เมด็ 

⃝ Primaquine (1 เมด็ มีตวัยา 15 mg.) 
         วนัท่ี 3 : 2  เมด็ 
กรณ ีP. falciparum ที่มีอาการรุนแรง 
⃝ ปรึกษาอายรุแพทย ์

⃝ Artesunate (2.4 mg/kg)…………mg iv 
bolus then (2.4 mg/kg) …………mg iv at       
12 and 24 hour then  (2.4 mg/kg) ………mg 
iv OD  

⃝ หลงัจากอาการดีข้ึน หยดุยาฉีดได ้ใหก้าร

รักษาเหมือน P. falciparum ท่ีมีอาการไม่
รุนแรง 
กรณี P. vivax 

⃝ Chloroquine (1 เมด็ มีตวัยา 250 mg.) 
ขนาด 25 mg/kg  แบ่งใหใ้น 3 วนั 
        วนัท่ี 1    ม้ือท่ี 1 ให้ chloroquine 2 เมด็ 
                      ม้ือท่ี 2 ให ้chloroquine 2 เมด็ 
                      ม้ือท่ี 3 ให ้chloroquine 2 เมด็ 
        วนัท่ี 2   ให ้chloroquine 2 เมด็ 
        วนัท่ี 3   ให ้chloroquine 2 เมด็ 

⃝ Primaquine (15 mg) 1 เมด็/วนั นาน 14 
วนั 
 
 
 

 
 
⃝ regular diet  
⃝ record V/S, I/O  
Medication  
⃝ paracetamol (500) 1 tab. PO prn for 
fever/pain q 4-6 hour  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Standing order: Malaria 


