
ช่ือยาทัว่ไป  Quinine 

ช่ือการคา้ / ผูผ้ลิต  - 

รูปแบบ / ความแรง   Tablet  300  mg 

กลุ่มยา  ยาตา้นเช้ือมาลาเรีย ( Antimalarial  drugh) 

Pregnancy Category C 

ขอ้บ่งใช้ท่ีไดรั้บการรับรองจาก

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ขอ้บ่งใช้   รักษาการติดเช้ือมาลาเรีย  

ขนาดการใช้  

ส าหรับ  clinical  และ  radical  cure  ส าหรับ  P.f. 

 1.ถา้ผูป่้วยกินยาไดใ้ห้ควินิน  600 mg (8.3 mg base / kg)   ทุก  8  ชม.  

เป็นเวลา  7 – 14   วนั  (ส าหรับเช้ือในประเทศไทยให้ร่วมกบั  tetracyclin) 

 2.ในเดก็เน่ืองจาก  half  – life  สั้นกวา่ในผูใ้หญ่จึงเพ่ิมขนาดยาเป็น  10  

mg base / kg  ทุก  8  ชม.  (ทั้งฉีดและรับประทาน)  และหากเดก็อายตุ  ่ากวา่  8  ปี  

จะไมใ่ห้  tetracycline  ร่วมดว้ยแต่ให้  quinine  เพ่ิมขนาดเป็น  15  mg base / kg  

ในวนัท่ี 5  ถึง  วนัท่ี  8  เพ่ือให้  trough  plasma  level  สูงกวา่  MIC  อยา่งน้อย  7  

วนั 

 3.ถา้ผูป่้วยหมดสติหรืออาเจียน  ให้ควินินทางหลอดเลือดด าโดยผสม  

quinine  dihydrochlor ide  10  mg  salt / kg  (8.3  mg  base / kg)  กบัน ้าเกลือหรือ

น ้าละลาย  glucose  ห้ามให้ทั้งหมดเร็วกวา่  2  ชม.  เพราะจะมีอาการเป็นพิษทาง

ระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ  เน่ืองจากระดบัยาในเลือดสูงเกินไป  ให้ซ ้าทุก  8  

ชม.  จนกวา่จะรับประทานยาได้  

 ควรให้  loading  dose  16.7  mg base / kg ( เดก็  20 mg base / kg)   เขา้

หลอดเลือดด าคร้ังแรกโดยให้นาน  4  ชม.  ในรายท่ีโรครุนแรง  เพ่ือให้ไดร้ะดบั

ยาในเลือดสูงถึง  therapeutic  level  อยา่งรวดเร็ว  ตอ้งซกัประวติัให้แน่ใจวา่

ไมไ่ดรั้บยาควินินมาก่อนใน  48  ชม. ผูป่้วยท่ีอาการรุนแรงมากหากยงัตอ้งให้

ยา  i.v.  นานเกิน  3  วนัให้ลดขนาดยาลงเป็น  5.6  mg  base / kg  ทุก  8  ชม.  

หากวดัระดบัยาในเลือดไดใ้ห้ปรับขนาดยาให้อยูร่ะหวา่ง  10 – 15  mg/l  ในหญิง

ตั้งครรภ์ท่ีติดเช้ือ  P.f.  อาการมกัรุนแรง  ให้ควินินไดเ้ช่นเดียวกบั (ก.3)  ถึงแมจ้ะ

มีผลต่อการตั้งครรภ์ไตรมาสท่ี  3  บา้งในบางรายแต่ชีวิตของหญิงตั้งครรภ์

จ  าเป็นตอ้งรักษาไว้  

เภสชัวิทยา 1.กลไกในการก าจดัมาลาเรียยงัไมท่ราบแน่ชัด  ปัจจุบนัเช่ือวา่เก่ียวขอ้งกบั  



haemoglobin  digestion  product  ท านองเดียวกนักบั  chloroquine 

2.ยบัย ั้ง  DNA  replication  และ  RNA  transcription  โดยจบักบั  double – 

stranded  DNA  หยดุการสร้าง  protein 

เภสชัจลนศาสตร์  - 

ขอ้ควรระวงั / ขอ้ห้ามใช้  ขอ้ควรระวงั  

1.ถา้ไมจ่  าเป็นไมใ่ช้กบัคนไขท่ี้เป็นโรคของระบบประสาท  โดยเฉพาะประสาท

ตาและประสาทหู  ท  าให้มีอาการก าเริบของอาการในผูป่้วย  myasthenia  gravis 

2.ให้โดยฉีดเขา้กลา้มในกรณีจ าเป็นอาจมีอาการบวมมาก  หรือบางรายเกิดฝีไร้

เช้ือ  (ster ile  abscess)  ได้ 

3.ระวงัการเกิด  hypoglycemia  โดยเฉพาะในหญิงมีครรภ์  

อาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใช้ยา  ปวดศีรษะและมีเสียงในหู  ( tinnitus) ,  cinchonism  เป็นค าท่ีใช้เรียกกลุ่มอาการท่ี

ประกอบดว้ย  มีเสียงในหู  ปวดศีรษะ  คล่ืนไส ้ อาเจียน  ปวดทอ้ง  เห็นภาพไม่

ชัด  การไดย้นิลดลงชัว่คราว  มึนศีรษะ  มือสัน่  กลุ่มอาการน้ีมกัเกิดใน  2 – 3  วนั

แรกของการรักษา  ต่อมาจะบรรเทาลงทั้งๆท่ียงัไดรั้บยาอยู ่ และจะหายไปภายใน  

1 – 2  วนัหลงัหยดุยา  พบไดบ่้อยในผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย  ในผูใ้หญ่มากกวา่เดก็  

ฤทธ์ิขา้งเคียงอ่ืนๆ  ไดแ้ก่  ไข ้ ( drug  fever)  อุจจาระร่วง  ทอ้งผกู  คนัและ

หงุดหงิด  อาการร้ายแรงท่ีอาจเกิดไดแ้ก่  ลมพิษ   bronchospasm  ,  angioedema ,  

หูหนวก  ตาบอด  hemolytic  anemia  หรือ  agranulocytosis  ภาวะน ้าตาลต ่าใน

เลือดเน่ืองจากมีการเพ่ิมอินซูลิน  ( refractory  hyperinsulinaemic  hypoglycemia)   

คา่ใช้จ่ายดา้นยา  2.25  บาท  

 


