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แนวทางการรักษาและเฝ้าระวังผู้ที่สงสัยโรคฉีห่นูในจังหวัดที่มีน้้าท่วม 
 
การให้ยาปฏิชีวนะ 

ผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับปวดกล้ามเนื้อและมีประวัติลุยน้้า ลุยโคลน โดยอาจมีอาการปวดศีรษะ ตาแดง ไอ 
ร่วมด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้รักษาด้วย doxycycline 100 มิลลิกรัม เช้า-เย็น เป็นเวลา 7 วันในผู้ใหญ่ โดยควรให้ยา
ภายใน 3 วันหลังเริ่มมีอาการ 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยสงสัยโรคฉี่หนู และการประเมินผู้ป่วยเพ่ือพิจารณารับไว้ในโรงพยาบาลให้ดู
เพ่ิมเติมในแผนภาพ 1-3 และรายละเอียดใน “คู่มือวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส” ตามท่ีส่งมาด้วย 
 
นิยามผู้ป่วยโรคฉี่หนูในภาวะน้้าท่วม 

ผู้ป่วยสงสัย (suspected case) ผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับปวดกล้ามเนื้อและมีประวัติลุยน้้า ลุยโคลน โดย
อาจมีอาการปวดศีรษะ ตาแดง ไอ ตาเหลืองตัวเหลือง ปัสสาวะออกน้อยร่วมด้วย 

ผู้ป่วยน่าจะเป็น (probable case) ผู้ป่วยสงสัยร่วมกับ screening test ส้าหรับleptospirosis ให้
ผลบวก หรือผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการตัวเหลืองตาเหลือง ร่วมกับไตวาย หรือมีอาการเลือดออกในปอด และมีผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานเข้าได้กับโรคฉี่หนูอย่างน้อยสองในสามอย่าง (จ้านวนเม็ดเลือดขาวมากกว่า 12,000 /
ลบ.มม. เกร็ดเลือดต่้ากว่า 100,000/ลบ.มม. หรือ Urine albumin ตั้งแต่ 2+ขึ้นไป) 

ผู้ป่วยยืนยัน (confirmed case) ผู้ที่มีอาการไข้และมีประวัติลุยน้้า ลุยโคลน ร่วมกับมีผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการยืนยัน ให้ผลบวกต่อโรคฉี่หนู 

หมายเหตุ  

Screening test ได้แก่  

 Latex agglutination test (LA) 

 Dipstick test 

 Immuno chromatography test (ICT) 

Confirmatory test ได้แก่ 

 เพาะเชื้อจากเลือด หรือน้้าไขสันหลัง หรือปัสสาวะพบเชื้อเลปโตสไปร่า 

 พบสารพันธุกรรมโดยวิธี PCR 

 Microscopic agglutination test (MAT) 
ตรวจครั้งเดียว IgM > 1:100 หรือ IgG > 1:400 
ตรวจเลือดคู่ (paired sera) พบ Four-fold rising 
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 Immunofluorescent antibody test (IFA) 
ตรวจครั้งเดียว IgM > 1:100 หรือ IgG > 1:400 
ตรวจเลือดคู่ (paired sera) พบ Four-fold rising ของ IgM หรือ IgG 

 ELISA test for leptospirosis ให้ผลบวก 
 
แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย 
 ควรมีการจัดท้าตรายางส้าหรับจุดคัดกรองผู้ป่วย ที่แผนกผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล หากซักประวัติได้ว่ามีไข้ ให้เจ้าหน้าที่คัดกรองปั๊มตรายางเพ่ือซักประวัติอาการ รวมทั้งปัจจัย
เสี่ยง หากพบว่ามีอาการเข้าได้ และ มีประวัติลุยน้้า แช่น้้า หรือแช่โคลน ให้คิดถึงโรคฉ่ีหนู และให้การรักษาทันที  
 

ท้าตรายางคัดกรองไข้ฉี่หนู  
ความยาว 4 นิ้ว x ความสูง 2 นิ้ว 

อาการ 
   ไข้เฉียบพลัน 

   ปวดศีรษะ 
   ปวดเม่ือย/ปวดน่อง 

เริ่มป่วยวันที่....../......./............ 

ปัจจัยเสี่ยง 
 ลุยน้้า/แช่น้้า/แช่โคลน 

 มีบาดแผลที่มือ เท้า ขา 
 มีสัตว์เลี้ยงระบุ......................... 

 
การรายงานเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง 

ให้รายงานตั้งแต่เป็นผู้ป่วยสงสัย 
 
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโรคฉี่หนู 

ให้ส่งตรวจยืนยันเชื้อก่อโรคฉี่หนูในผู้เสียชีวิต หรือผู้ที่มีอาการรุนแรง (ได้แก่ ผู้ป่วยที่ต้องรับไว้เป็นผู้ป่วย
ใน เช่นไตวายเฉียบพลัน ตาเหลือง) ที่สงสัยโรคฉี่หนูทุกราย โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ส้านักระบาดวิทยา 
หมายเหตุ ในการส่งตรวจดังกล่าวต้องแนบเอกสารดังนี้ 

 แบบสอบสวนเฉพาะรายหรือรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น  

 ใบน้าส่งที่ระบุว่าให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ส้านักระบาดวิทยา  

 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
สภากาชาดไทย 
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แนวทางการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
1. ผู้ป่วยระยะแรก มีอาการป่วยมาไม่เกิน 7 วัน พิจารณาเก็บตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 เลือด whole blood ในหลอด EDTA ไม่ต้องปั่น เก็บแช่เย็น 4-8 องศาเซลเซียส ส่งตรวจยืนยัน 
Leptospirosis โดยวิธี PCR* 

 น้้าเหลือง (Serum) จากหลอด Clotted blood ปั่นแยกซีรัม ประมาณ 1 มล. เก็บแช่เย็น 4-8 องศา
เซลเซียส ส่งตรวจ Leptospirosis IFA และ MAT   

 ปัสสาวะ 30 มล. เก็บในภาชนะปลอดเชื้อ เก็บแช่เย็น 4-8 องศาเซลเซียส ส่งตรวจยืนยัน 
Leptospirosis โดยวิธี PCR 

2. ผู้ป่วยระยะหลัง ป่วยมาเกิน 7 วัน พิจารณาเก็บตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 น้้าเหลือง (Serum) จากหลอด Clotted blood ปั่นแยกซีรัม ประมาณ 1 มล. เก็บแช่เย็น 4-8 องศา
เซลเซียส ส่งตรวจ Leptospirosis IFA และ MAT**   

 ปัสสาวะ 30 มล. เก็บในภาชนะปลอดเชื้อ เก็บแช่เย็น 4-8 องศาเซลเซียส ส่งตรวจยืนยัน 
Leptospirosis โดยวิธี PCR 

หมายเหตุ   
* อาจพิจารณาตรวจ PCR ของโรคประจ้าถิ่นอ่ืนๆ ที่อาการใกล้เคียงและรุนแรง เช่น Dengue และ 

Rickettsia (Scrub typhus)  
** อาจพิจารณาตรวจ IFA ของโรคประจ้าถิ่นอ่ืนๆ ที่อาการใกล้เคียงและรุนแรง เช่น Rickettsia 

และ Melioidosis 
 
สถานที่ส่งตรวจ 

 ตัวอย่าง Whole Blood ใน EDTA tube และ Urine ใน sterile container ส่งตรวจ PCR ณ ศูนย์
โรคติดต่ออุบัติใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 

 ตัวอย่าง น้้าเหลือง เฉพาะ Serum เท่านั้น ส่งตรวจ IFA และ MAT ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี  

 
วิธีการส่งตรวจ  

 ตัวอย่างส่งตรวจ PCR โปรดแจ้งส้านักระบาดวิทยา ที่หมายเลข 02 590 1882 หรือ 02 590 1779 
ก่อนเวลา 16.30 น. โดยติดต่อ invest manager ประจ้าสัปดาห์ เพ่ือขอหมายเลขหนังสือส่งตรวจ
และวิธีการส่งตัวอย่าง  
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 ตัวอย่างส่งตรวจ MAT และ IFA โปรดแจ้ง  
- ส้านักระบาดวิทยา ที่หมายเลข 02 590 1882 หรือ 02 590 1779 ก่อนเวลา 16.30 น. โดย

ติดต่อ invest manager ประจ้าสัปดาห์ เพื่อขอหมายเลขหนังสือส่งตรวจ และ 
- ศูนย์ประสานงานรับตัวอย่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ที่หมายเลข 02 951 1485 

ก่อนเวลา 18.30 น. เพ่ือประสานการรับตัวอย่าง  
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วินิจฉัยว่าเป็นไข้จากสาเหตุนั้นๆ 

สงสัยโรค leptospirosis, scrub typhus, 
ดูแผนผัง 2 

 
 

มีอาการไข้เฉียบพลัน  มี/ไม่มี ปวดศีรษะ 
มี/ไม่มี ปวดกล้ามเนื้อ 

ทราบสาเหตุของไข้ชัดเจน เช่น  
การติดเชื้อระบบต่างๆ ของร่างกาย 

แผนผังที่   1   แนวทางการดูแลผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรซิส 

 

มีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อกอ่โรค 
หรือตรวจพบต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  -   ตาแดง (conjunctival suffusion or injection)  
  -   jaundice  
  -   stiffneck 

 
 

 

ซักประวัติเพ่ิมเติม 
และตรวจร่างกายโดยละเอียด 

ยังไม่ทราบสาเหตุของไข้ 

ไม่ใช ่ ใช่ 

พบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือร่วมกัน  
- leukocytosis >12,000/cu.mm. 

- thrombocytopenia< 100,000/cu.mm. 
- albuminuria  >  2+ 

CBC, urine exam, malaria (กรณีสงสัย) 

ปกต ิ
พบสาเหตุของไข้ เช่น 

มาลาเรีย dengue etc. 

รักษาตามสาเหตุ 

รักษาตามอาการและนัดติดตามการรักษา 
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แผนผังที่ 2  การดูแลรักษาผู้ป่วยที่สงสัยโรคเลปโตสไปโรซิส (ต่อ) 

มี 
รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ดูแผนผงั 3 

 

ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 

 เพื่อให้ได้การวินิจฉัยโรคที่แน่นอน 

 (แผนผงั 3) 
ประเมินความรุนแรงของโรค 

เพื่อวางแผนการรักษาและการพยากรณโ์รค 

สงสัยโรค leptospirosis, scrub typhus,  

                               

 

ไม่มี 
รักษาเป็นผู้ป่วยนอก 

 
1. การรักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข ้
2. การรักษาจ้าเพาะ โดยเลือกใช้ยาต้านจลุชีพ 

ตามลา้ดับต่อไปนี้ นาน 7 วัน 
2.1  Doxycycline 100 mg.วันละ 2 ครั้งหลังอาหารทันที  
2.2  Roxithromycin 150 mg. ก่อนอาหาร  วันละ 2 ครั้ง 

ใช้ในรายที่มีประวัติคลื่นไส้ อาเจยีนมากหรือแพ้ยา 
Doxycycline 

2.3  Azithromycin 1000 mg. ในวันแรก 
ตามด้วย 500 mg/วัน นาน 2 วัน 

3. แนะน้าผู้ป่วยเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจพบ  
รวมทั้งการปฏิบตัิตัว และนัดตดิตามอาการภายใน 1-2 วัน 
ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน 

4. แนะน้าให้กลับมาเจาะเลือดเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แน่นอน 
ภายใน 1-4 สัปดาห์ ถ้าอาการดีขึน้ 

5. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
  

มีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่  

1.  มีสิ่งบ่งบอกคือ ภาวะ Sepsis คือ อย่างน้อย 2 อย่าง ของความ
ผิดปกติ  ดังน้ี 

    ชีพจร  90 คร้ัง/นาท ี

    อัตราการหายใจ  24 คร้ัง/นาท ี

    อุณหภูมิกาย      38 o C หรือ  36 o C 

    Leukocytosis (WBC  12,000 cells/l) 

    Leukopenia (WBC   4,000 cells/l) 

    หรือ Band Form  10% 
2. ระดับความรู้สึกตัวผิดปกติ หรือคอแข็ง หรือชกัเกร็ง 

3. ตัวเหลือง ตาเหลอืง หรือTotal Bilirubin  2.5  mg/dl 

4. ปัสสาวะน้อยผิดปกติ (  400 ml/วัน ) หรือ ไม่มีปัสสาวะ  

    ในช่วง  8 ชั่วโมง หรือ  0.5 ml/kg/hr หลังให้ IV 1 hr 
5. มีเลือดออกผิดปกติ เช่น อาเจียนเป็นเลือด, ไอเป็นเลือด 

    CXR ผิดปกติ หรือ O2  Saturations  95% ขณะให ้O2 mask   
    with reservoir by 10 LPM 

6. ความดันโลหิต  Systolic BP  90 mmHg หรือ 

    Mean ABP  70   mmHg 

7. Platelet count  80,000 cells/l)  

   หรือลดลง 50% ของค่าปกติ ในช่วง 3 วัน 

8. Pulmonary artery wedge pressure  12 cm H2O หรือ 

   CVP  8 cm H2O หลังจากให้ Fluid resuscitation อย่างเพียงพอ  

 9. มีภาวะ Metabolic acidosis Arterial. PH  7.3 หรือ 

    Base deficit  5.0 meq /L 
10. มีภาวะ Septic Shock 
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อ้างอิง : แนวทางเวชปฏิบัติการรกัษาโรคเลปโตสไปโรซิส : 2550 

-  ให้สารน้้าทดแทนในรายท่ีมี Hypotension   
เช่นเดียวกับผู้ป่วยทีมีภาวะขาดสารน้้า 
จากสาเหตุอื่นๆ  ( ควรให้สารน้้าทดแทน  

    ให้เพียงพอ เพื่อป้องกันภาวะไตวาย ) 
-   ติดตามอัตราชีพจรและ ความดันโลหิต   
    ทุก 1 - 6 ชั่วโมง ตามความรุนแรง 
-   ติดตามอัตราการหายใจ และเฝ้าระวัง     
    อาการไอเสมหะปนเลือด  หรือ หอบเหนื่อย 
    เนื่องจากพบภาวะหายใจล้มเหลวได้บ่อย 
-   ตวงปัสสาวะทุก 1 - 6 ชั่วโมง      
    ถ้าปัสสาวะออกน้อยตามความรุนแรง  
 
 

การเฝ้าระวังและรักษาตามอาการในระยะแรก 

แผนผังที่  3  การดูแลรักษาผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซสิที่รับไว้ในโรงพยาบาล 

- อาจเลือกใช้ยาต้านจุลชีพ ตามล้าดับดังนี้ 
 Penicillin G  Sodium  1.5 ล้านยูนิต  
ฉีดเข้าหลอดเลือดด้า ทุก 6 ชม. 

 Ceftriaxone 1 กรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดด้าทุก 12 ชม.
หรือ 

 Cefotaxime 1  กรัมฉีดเข้าหลอดเลือดด้า ทุก 6 ชม.   
- อาจใช้ยาดังกล่าวร่วมกับ Doxycycline   

ถ้าวินิจฉัยแยกโรคจากการติดเชือ้ Gram negative bacteria 
และ scrub typhus ไม่ได ้

- เม่ือผู้ป่วยอาการดีขึ้น เปลี่ยนเป็นยากินให้ครบ 7 วัน 
โดยเลือกใช้ยากินเชน่เดียวกบัการรักษาแบบผูป้่วยนอก 
และนัดมาเจาะเลือดตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แนน่อน
ภายใน 1- 4 สัปดาห์ 

การรักษาจ้าเพาะในระยะแรก 

ผู้ป่วยที่วินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นโรคเลปโตสไปโรซิส 
และรับไว้รักษาในโรงพยาบาล  

อาการไม่ดีขึ้น/ เลวลง/  
 มีภาวะแทรกซ้อน 

รักษาเป็นผู้ป่วยวิกฤต ส่งต่อไปยงัโรงพยาบาล 
ที่ให้การรักษาผู้ป่วยวิกฤตได ้

 


