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สาเหตุของโรคมาลาเรี ย
โรคมาลาเรี ยเป็ นโรคติดต่อที่นาํ โดย
ยุงก้นปล่อง เกิดจากเชื้อโปรโตซัวที่เรี ยกว่า
Plasmodium ซึ่ งมีชนิดที่สาํ คัญสามารถติดต่อสู่ คนได้
5 ชนิดคือ
Plasmodium falciparum
Plasmodium vivax
Plasmodium malariae
Plasmodium ovalae
Plasmodium knowlesi
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1

ขนาดของปั ญหา
องค์การอนามัยโลกประมาณว่า
– มีคนเป็ นโรคมาลาเรี ย ปี ละ 200 ล้านคน
– มีคนตายจากโรคมาลาเรี ยปี ละประมาณ 400,000ต่อปี
– มีคนตายจากโรคมาลาเรี ยประมาณทุกๆ1-2นาที
– ผูป้ ่ วยที่เสี ยชีวติ ส่ วนใหญ่เป็ นเด็กที่อยูใ่ นทวีปแอฟริ กา
แหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ที่นาํ เชื้อมาลาเรี ยตามธรรมชาติ
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Global Epidemiology

UCSF: University of California San Francisco’s shrinking malaria map
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UCSF: University of California San Francisco’s shrinking malaria map
UCSF: University of California San Francisco’s shrinking malaria map
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UCSF: University of California San Francisco’s shrinking malaria map
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ความสําเร็จการควบคุมโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย
จํานวนตาย (ราย)
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ต่างชาติ

ตาย
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จํานวนผูป
้ ่ วยมาลาเรียแยกตามชนิดเชือ
ั วนของเชือ ปี 2543-2560
และสดส่

การแบ่งพืนทีเพือ
การกําจัดโรคไข ้
มาลาเรีย

%

cases

77%

แพร่ เชื้อสู ง

39
อําเภอ
แพร่ เชื้อตํ่า
176
อําเภอ
หยุดการแพร่ เชื้อไม่ 46
เกิน 3 ปี
อําเภอ
หยุดการแพร่ เชื้อ 667
เกิน 3 ปี
อําเภอ

10,614
16%
2,201

ปี

ปี

ข ้อมูล: ณ วันที 19 ก.ย. 2560
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Malaria Elimination Target
Country
China
Thailand
Cambodia
Vietnam
Lao PDR
Myanmar

Elimination Target
2020
2024
2025
2030
2035
2035

ยุงก้นปล่อง (Anopheles) ที่นาํ เชื้อมาลาเรี ย
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Plasmodium falciparum

ยุงลาย (Ades Mosquito)
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Plasmodium vivax

วงจรชีวติ ของโรคมาลาเรี ย
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ยุงพาหะนําโรคมาลาเรี ย

ระบาดวิทยาและระยะฟักตัวของโรคมาลาเรี ย
ในประเทศไทยพบเชื้อมาลาเรี ย 2 ชนิดใหญ่ๆคือ

ยุงก้นปล่องตัวเมียเป็ นพาหะสําคัญในการนําโรคมาลาเรี ย
ยุงก้นปล่องอาศัยอยูใ่ นป่ า ภูเขา โดยเฉพาะตามตะเข็บ
ชายแดนไทยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยุงก้นปล่องมักออกหากินในเวลากลางคืน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ช่วงหัวคํ่าและใกล้รุ่ง
ยุงก้นปล่องโดยปกติจะบินได้ไกลไม่เกิน 3-4 กิโลเมตร
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Plasmodium falciparum
Plasmodium vivax

มาลาเรี ยในประเทศไทย พบเฉพาะในป่ า ภูเขา โดยเฉพาะตาม
ตะเข็บชายแดนไทยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่พบการติดต่อ
ของโรคมาลาเรี ยในเขตเมือง
ระยะฟักตัวขึ้นอยูก่ บั ชนิดของเชื้อ โดยทัว่ ไปจะมีอาการภายหลัง
ได้รับเชื้อ 2 สัปดาห์ถึง 2 เดือน (เชื้อ P. falciparum)
ในรายที่ติดเชื้อ P. vivax ระยะฟักตัวอาจนานกว่านั้นได้
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การแบ่งพืนทีเพือ
การกําจัดโรคไข ้
มาลาเรีย

Mekong Malaria
1 Red dot = 500 cases

แพร่ เชื้อสู ง
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อาการของโรคมาลาเรี ย

ภาวะแทรกซ้อนของโรคมาลาเรี ย
มาลาเรี ยขึ้นสมอง
ไตวายเฉี ยบพลัน
ซีดมากจากการที่มีเม็ดเลือดแดงแตกมาก
ปอดบวมนํ้า
ภาวะเลือดเป็ นกรด
นํ้าตาลในเลือดตํ่า
เหลือง การทํางานของตับผิดปกติ

ไข้ โดยส่วนมากมักจะเป็ นไข้สูงหนาวสัน่
อ่อนเพลีย
คลื่นไส้อาเจียน
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว
ซีด เหลือง
ตับม้ามโต
ปัสสาวะออกน้อย
ซึม ชักหรื อหมดสติได้ ในรายที่เป็ นรุ นแรง
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การวินิจฉัยโรคมาลาเรี ย

การรักษาโรคมาลาเรี ย

ทําได้โดยการเจาะเลือดเพื่อหาเชื้อมาลาเรี ย
ควรเจาะเลือดเวลามีไข้
ในรายที่สงสัยมาก ถ้าผลเลือดครั้งแรกไม่พบเชื้อมาลาเรี ย
ควรต้องตรวจเลือดซํ้าอีกครั้งใน 6-8 ชัว่ โมง
การวินิจฉัยได้เร็ วจะทําให้การรักษาง่ายและไม่เกิดภาวะ
แทรกซ้อมตามมา

การรักษาโรคมาลาเรี ย ต้องรักษาไปตามชนิดของเชื้อ
มาลาเรี ยที่พบในเลือด
ควรจะรับประทานยาให้ครบตามแพทย์สงั่ เนื่องจากอาจ
เกิดภาวะไข้กลับหรื อเชื้อดื้อยาได้
การรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคจะทําให้ผลการรักษาดี
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ประเด็นสําคัญ
ต้องนึกถึงโรคมาลาเรี ยในผูป้ ่ วยที่มีไข้ และมีประวัติอยูห่ รื อเดินทางเข้า
ไปในพื้นที่เสี่ ยง
ต้องตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าเป็ นมาลาเรี ยก่อนให้การรักษา
ประเมินภาวะผูป้ ่ วย และให้การรักษาที่เหมาะสมตาม Guideline
ในผูป้ ่ วยที่มีความรุ นแรง ต้องพิจารณาส่ งตัวไปยังสถานพยาบาลที่มี
ความพร้อมมากกว่า
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มาลาเรี ยที่มีความเสี่ ยงสู ง

การรักษามาลาเรี ยมี 3 ระดับ

เด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี
เด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี ที่มีไข้สูงเกิน 39 องศาเซลเซียส
หญิงมีครรภ์
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานยาเม็ดได้ หรือผู้ป่วยที่รับประทานยาแล้วอาเจียน และเมื่อ
รับประทานยาซ้ําใหม่เกิดอาเจียนอีกครั้งภายใน 1 ชั่วโมง
ผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัว เช่น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี-6-พีดี โรคอ้วน โรคตับ โรคไต
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาต้านมาลาเรีย
ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อมาลาเรียมากกว่า 1,250 ตัวต่อเม็ดเลือดขาว 100 ตัว หรือ
100,000/μl ในกรณีที่ตรวจด้วยฟิล์มเลือดหนา หรือพบเชื้อระยะแบ่งตัว (Schizont)
ผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อ P. knowlesi

มาลาเรียชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน
– รักษาได้ตั้งแต่ Malaria post, malaria clinic รพ.สต, เป็นต้นไป
– ใช้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก (DOT)

มาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่มีความเสี่ยงสูง
– ต้องรักษาโดยแพทย์ ในสถานพยาบาลตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป

มาลาเรียรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อน
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การรักษามาลาเรี ย P.f.ชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน

ยาหลักในการรักษามาลาเรี ย
ยาขนานแรก DHA/Piperaquine

ยา Dihydroartemisinin-Piperaquine (Fixed-Dose Combination) ร่วมกับ
ยา Primaquine
การบริหารยา: รับประทานวันละครั้ง นาน 3 วัน โดยในวันแรกของรักษา
ให้นับเป็นวันที่ 0 และให้ยาติดต่อกันจนครบ 3 วัน (วันที่ 0, 1 และ 2)
และจ่ายยา Primaquine ร่วมด้วย ในวันที่ 0 หรือในวันอื่นโดยพิจารณาตาม
อาการ/อาการแสดงของผู้ป่วย ตามตารางที่ 1 และ 2
กรณีพบเฉพาะเชื้อระยะ Gametocyte เพียงชนิดเดียวและเป็นการป่วยครั้ง
แรกให้จ่ายยา ตามตารางที่ 1 และ 2
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การรักษามาลาเรี ยชนิด vivax, ovalae
ยาหลักในการรักษาคือ Chloroquine + Primaquine
Chloroquine กิน 3 วัน 4,4,2 (เปลี่ยนจาก 4,2,2,2)
ต้องตรวจภาวะพร่ อง enzyme G6PD ก่อนให้ยา
Chloroquine ก่อนเสมอ
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Severe malaria
Artesunate intravenous remain the key for
treatment
IV medication should be started as soon
as possible
– Give artesunate 2.4mg/kg stat, 12 hr, 24 hr
then OD
– If artesunate iv is not available  Quinine
loading dose before refer
WHO World Malaria Report 2016
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การป้องกันโรคมาลาเรี ย
การป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ยงุ กัด เมื่อเข้าไป
ในดงมาลาเรี ยโดย
–สวมเสื้ อผ้าให้มิดชิด นอนกางมุง้
–ทายากันยุง
–หลีกเลี่ยงการต้องออกที่พกั เวลากลางคืน

ถ้ามีไข้หลังจากกลับออกจากป่ า ต้องรี บไปพบแพทย์เพื่อ
ตรวจหาเชื้อ
ไม่แนะนําให้กินยาป้องกันมาลาเรี ยในประเทศไทย
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นํ้าตกป่ าละอู อําเภอหัวหิน
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Masai Mara, Kenya
Southern Sudan
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Wikipedia.org: Creative common photo
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People travel as well as diseases

Common cause of fever in returned traveller

Sub-Saharan Africa

Southeast Asia

Caribbean and
Central and South
America

Malaria 42%

Dengue 18%

Respiratory illness 13%

Respiratory illness 10%

Respiratory illness 17%

Diarrheal illness 15%

Diarrheal illness 10%

Diarrheal illness 17%

Dengue 9%

Other system febrile
illness 7%

Malaria 7%

Malaria 8%

No diagnosis 19%

Other systemic febrile
illness 9%

Other systemic febrile
illness 8%

No diagnosis 22%

No diagnosis 26%

Adapted from: Wilson ME, et al. CID 2007; 44:1560-1568.
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ยาทากันยุง
ยาทากันยุงที่มีส่วนผสมของ DEET จะมีประสิ ทธิภาพดี
การทายากันยุง ยังสามารถช่วยป้องกันการถูกแมลงชนิดอื่นกัดได้อีก
ระยะเวลาที่ออกฤทธิ์ข้ ึนอยูก่ บั ความเข้มข้นของ DEET
สารเคมี DEET สามารถใช้ทาได้อย่างปลอดภัย ใช้ได้ต้ งั แต่เด็กอายุ
2 เดือน และไม่มีรายงานการเกิดผลต่อทารกในครรภ์
ยากันยุงที่ทาํ จากสมุนไพรธรรมชาติต่างๆ มักจะไม่ค่อยได้ผล
ระยะเวลาออกฤทธิ์ส้ นั
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ยาจุดกันยุง
52

ยาจุดกันยุง

อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้ผล

มีส่วนผสมของสาร Pyrethroid
สามารถช่วยไล่ยงุ ได้ ช่วยลดความหนาแน่นของยุงบริ เวณที่จุด
ควรจุดในที่อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่จุดใกล้อาหาร
ไม่ควรสูดดมควันที่เกิดจากยาจุดกันยุง
หลังสัมผัสยาจุดกันยุงแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาด
ยาจุดกันยุงที่ใช้ไฟฟ้า มีประสิ ทธิภาพใกล้เคียงกับชนิดจุด
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ไข้ไรอ่อน (Scrub typhus)
เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรี ยชนิดหนึ่งในกลุ่ม Rickettesia
หนูหรื อสัตว์ฟันแทะเป็ นแหล่งรังโรคสําคัญ
ติดต่อสู่ คนโดยการถูกตัวไรอ่อน (Chigger) กัด
พบได้ทุกภาคของประเทศ บริ เวณที่มีไรอ่อนอยูม่ ากคือ พุม่ ไม้ ทุ่งหญ้า
ป่ าละเมาะ สวน
กลุ่มคนที่เสี่ ยง ทหาร ตํารวจตะเวรณชายแดน นักท่องเที่ยว เกษตรกร
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อาการของไข้ไรอ่อน (Scrub typhus)
ระยะฟักตัว 7-21 วัน
ผูป้ ่ วยจะมีอาการไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมนํ้าเหลืองโต
อาจมีจุดแผลที่ถูกไรอ่อนกัด คล้ายบุหรี่ จ้ ี ขนาด 0.5-1 ซม.
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การรักษาและการป้องกัน
พบแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง
รักษาโดยการใช้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม
การป้องกันคือการสวมเสื้ อผ้าให้มิดชิด ทายากันยุง
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