
ช่ือยาทัว่ไป  DEC (Diethylcarbamazine) 

ช่ือการคา้ / ผูผ้ลิต  - 

รูปแบบ / ความแรง  Tablet 300 mg 

กลุ่มยา  anthelminthic agent 

Pregnancy Category x 

ขอ้บ่งใช้ท่ีไดรั้บการรับรองจาก

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

Diethylcarbamazine ควรรับประทานหลงัอาหาร  

1.W. bancrofti, B. malayi, Loa loa, B. timori 

-diethylcarbamazine เป็น drug of choice ในการรักษาการติดพยาธิเหล่าน้ี โดยให้

ประสิทธิภาพสูงและไมก่่อ serious toxicity Microfilariae ถูกฆ่าไปอยา่งรวดเร็ว 

แต่ adult parasite ถูกฆ่าไดช้้ากวา่ และตอ้งให้หลาย course ขนาดท่ีใช้คือ 2 mg/kg 

วนัละสามคร้ังเป็นเวลา 3 สปัดาห์  

-ส าหรับ W. bancrofti เพ่ือลดการเกิด allergic reaction จาก microf ilar iae ท่ีตาย

ควรให้ 2 mg/kg วนัละคร้ัง ในวนัแรก , 2 mg/kg วนัละสองคร้ัง ในวนัท่ี 2  และ 

2mg/kg วนัละสามคร้ัง ในวนัท่ี 3 และต่อจากนั้นกใ็ห้ 2 mg/kg วนัละสามคร้ัง การ

ให้ยาเช่นน้ีอาจใช้ส าหรับ L. loa และ B.malayi ไดเ้ช่นกนั  

-อาจให้ยา antihistamine ในช่วง  4-5 วนัแรก ขณะท่ีให้ยา diethylcarbamazine เพ่ือ

ลดการเกิดการแพ้  

หลงัจากท่ีให้ยาแลว้ควรตรวจเลือดหา microfilar iae และอาจให้ยาซ ้าหลงัจากนั้น 

3-4 สปัดาห์  

ยา diethylcarbamazine อาจใช้เป็น prophylaxis คือ 300 mg สปัดาห์ละคร้ัง เป็น

เวลา 1 เดือน หรือ 300 mg ติดต่อกนั 3 วนัเดือนละคร้ังส าหรับ loiasis และ 50 mg 

เดือนละคร้ังส าหรับ bancroftian และ malayan f ilar iasis  

2.Onchocera volvulus 

การรักษาพยาธิน้ีมี drug of choice คือ ivermectin การใช้ diethylcarbamazine ใน

กรณีน้ีควรใช้เฉพาะผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น เน่ืองจากเม่ือ microfilar iae ถูกฆ่าแลว้จะ

เกิด reaction ท่ีรุนแรง Diethylcarbamazine ฆ่า microf ilariae ไดแ้ต่มีประสิทธิภาพ

ต ่าต่อ adult stage หากใช้ Diethylcarbamazine ในกรณี onchoceriasis ควรให้ยา 

suramin ไปดว้ยเพ่ือฆ่า adult worm 



เภสชัวิทยา Diethylcarbamazine จะ immobilize microfilar iae และเปล่ียนแปลง surface 

structure ของmicrofilar iae ท าให้ไวต่อการถูกท าลายโดย defense mechanism ของ 

host ส่วนกลไกการออกฤทธ์ิต่อ adult worm นั้นยงัไมท่ราบ  

เภสชัจลนศาสตร์  Distribution: widely distributed throughout all body compartments, except 
adipose tissue 
Half- life: 8 hr 
Peak Plasma Time: 1-2 hr 
Peak Plasma Concentration: (50 mg dose) 80-200 ng/mL 
Metabolites: diethylcarbamazine N-oxide 
Excretion: ur ine & feces 

ขอ้ควรระวงั / ขอ้ห้ามใช้  ผูท่ี้ห้ามกินยา DEC 

1.เดก็อายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ในกรณีท่ีตรวจพบ microfilar ia ในกระแสโลหิตไมค่วร

จ่ายยา DEC เพราะอวยัวะขบัถ่ายของเสีย ไดแ้ก่ ตบั ไต ยงัไมพ่ฒันาเตม็ท่ี  

2.หญิงมีครรภ์ ผูป่้วยหญิงมีครรภ์และตรวจพบ microfilar ia ในกระแสโลหิต ไม่

จ่ายยา DEC เพ่ือป้องกนัภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทารกในครรภ์ ส าหรับ

ทอ้งท่ีท่ีมีการระบาดของโรคควรแนะน าหญิงมีครรภ์นอนในมุง้ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้

ถูกยงุพาหะกดัและน าเช้ือแพร่ไปสู่คนอ่ืน  

3.ผูป่้วยเร้ือรัง ไดแ้ก่ โรคตบัอกัเสบ ไตวาย เป็นตน้ รวมทั้งผูท่ี้มีสุขภาพอ่อนแอ 

การกินยา DEC ให้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของแพทย์  

อาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใช้ยา  1)อาการไมพึ่งประสงคจ์ากยาเองโดยมากมกัไมรุ่นแรง และเกิดข้ึนไดใ้น 2-4 
ชัว่โมง หลงัจากไดรั้บยาไดแ้ก่ headache, malaise, anorexia, weakness, nausea, 
vomiting, dizziness, sleepiness 
2)อาการไมพึ่งประสงคท่ี์เกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อพยาธิท่ีตาย  
อาการไมพึ่งประสงคเ์หล่าน้ีเกิดเน่ืองจากการปลดปล่อย foreign protein ออกมา

จากพยาธิท่ีตาย  

คา่ใช้จ่ายดา้นยา  - 

 


