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โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis) หรือ โรคฉี่หนู มีสำเหตุจำกกำรติดเชื้อ leptospira ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียรูป
เกลียว (spirochete) สำมำรถติดต่อจำกสัตว์สู่คน (Zoonosis) โดยมีพำหะเป็นสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก เชื้อจะเข้ำสู่ร่ำงกำย
มนุษย์ผ่ำนทำงผิวหนังที่มีบำดแผล รอยขีดข่วน รอยถลอก เยื่อบุตำ จมูก ปำก หรือไชเข้ำผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลำนำน ดังนั้นจึงพบว่ำ
ผู้ป่วยโรคฉี่หนูมักมีประวัติสัมผัสน้ำจำกแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนปัสสำวะของสัตว์เหล่ำนี้
ปี พ.ศ. 2559 สำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค มีกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ของโรคฉี่หนูจำกกำรสำรวจตั้งแต่วันที่ 1
มกรำคม - 2 มิถุนำยน 2559 พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูใน 49 จังหวัด รวม 644 รำย โดยมีผู้เสียชีวิตรวม 14 รำย

มาตรการป้องกันและควบคุมโรค 4E+2C

E3 Early Treatment

E1 Early Detection

รักษำเบื้องต้นโดยเร็ว
• Mild leptospirosis ผู้ป่วยที่มีไข้ หนำวสั่น ปวด
ศีรษะ คลื่นไส้ อำเจียน ปวดท้อง ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ
อำกำรจะดีขึ้นได้เองภำยใน 7-10 วัน ยำที่แนะนำ
ได้แก่ Doxycycline (100 mg PO p.c. bid) หรือ
Amoxicillin (500 mg PO a.c. tid )
• Moderate to severe Leptospirosis ผู้ป่วยจะมี
กำรดำเนินไปของโรคอย่ำงรวดเร็ว มักพบในผู้ที่อำยุ
>40 ปี มีภำวะ acute renal failure, respiratory
insufficiency, hypotension, และ arrhythmias,
septic shock with multi organ failure and/or
severe bleeding ยำที่แนะนำ ได้แก่ Penicillin
(1.5 million units IV or IM q 6 h) หรือ
Ceftriaxone (2 g/d IV) หรือ Cefotaxime
(1 g IV q 6 h) หรือ Doxycycline (loading dose
of 200 mg IV, then 100 mg IV q12h)

หำกพบผู้ ป่ ว ยที่มีอำกำรและอำกำรแสดงของ
โรคเลปโตสไปโรสิส (ดังแสดงใน E2) ร่วมกับมีประวัติ
ลุยน้ำ ควรแนะนำให้ผู้ป่วยรีบไปพบแพทย์

E2 Early Diagnosis
กำรวินิจฉัยโรคอย่ำงรวดเร็ว โดยใช้หลักมีประวัติ
ลุยน้ำ อำกำรและอำกำรแสดง ดังนี้
• มี ไ ข้ สู ง 40 C ปวดศี ร ษะ ปวดเมื่ อ ยกล้ ำ มเนื้ อ
โดยเฉพำะน่องและโคนขำ ต่อมำอำจมีเยื่อบุตำแดง
เจ็บคอ เบื่ออำหำร ท้องเดิน
• มีอำกำรที่กล่ำวมำหลังจำกไปแช่น้ำ หรือโคลน 226 วัน (เฉลี่ย 10 วัน)
• อำจมีจุดเลือดออกตำมผิวหนัง ไอมีเลือดปน หรือ
ตั ว เหลื อ ง ตำเหลื อ ง ปั ส สำวะน้ อ ย ซึ ม สั บ สน
เนื่องจำกเยื่อหุ้มสมองอักเสบ อำจมีกล้ำมเนื้อหัวใจ
อักเสบ
• พบภำวะ leukocytosis
• Thrombocytopenia (platelet count
≤100 × 109/L)
• Confirm tests: PCR, MAT, LAMP ให้ผลบวก
• Antibody titer of 1:200–1:800 in the
microscopic agglutination test

E4 Early Control

กำรเร่งดำเนินงำนป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่
เสี่ยง โดยให้มีกำรสอบสวนโรคในผู้ป่วยทุก รำย เพื่อให้
ทรำบปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ท ำให้ เ กิ ด โรค ด ำเนิ น กำรป้ อ งกั น
ควบคุมลดกำรแพร่กระจำยของเชื้อและโอกำสติดเชื้อใน
คน รวมทั้งเฝ้ำระวังผู้ป่วยรำยอื่นในพื้นที่
1

จดหมายข่าวสุขภาพ

โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนำคม – เมษำยน 2559

มาตรการป้องกันและควบคุมโรค 4E+2C

C1 Coordination

ควำมร่วมมือในกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันควบคุมโรคจำกทุกภำคส่วน

C2 Community Involvement

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ประชำชนรับรู้และตระหนักถึงอันตรำยของโรค ระมัดระวังป้องกันตนเอง และสังเกต
อำกำรผิดปกติของตนเอง หำกสงสัยรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว
คาแนะนาสาหรับผู้ป่วย
ให้นอนพักผ่อนนำน 3-5 วันหรือจนกว่ำไข้หำย กินยำตำมแพทย์สั่ง ดื่มน้ำมำกๆ ทำนอำหำรอ่อน เฝ้ำดูอำกำร
รุนแรง เช่น ไข้สูงตลอด อำเจียน เพลีย หอบเหนื่อย ไอเสมหะปนเลือด มีภำวะเลือดออกผิดปกติ ปัสสำวะออกน้อย
ซึมลงหรือระดับควำมรู้สึกตัวผิดปกติ ฯลฯ ถ้ำสงสัย

Risk factors for intensive care unit admission
in patients with severe leptospirosis
Daher และ คณะ (2016) ทำกำรศึกษำ retrospective study โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยทำนำยกำรเข้ำรับกำรรักษำตัวใน
Intensive care unit (ICU) ของผู้ป่วย severe leptospirosis โดยเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำตัวในหอผู้ป่วยอำยุรกรรม
จำกจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 206 รำย เป็นผู้ป่วยรักษำตัวใน ICU จำนวน 83 รำย และในหอผู้ป่วยอำยุกรรมจำนวน 123 รำย ส่วนใหญ่เป็น
เพศชำย (85.9%) มีอำยุเฉลี่ย 36 ± 15.8 ปี อำกำรและอำกำรแสดงที่พบ ได้แก่ fever (87.1 %), myalgia (77.2 %), jaundice (71.7
%), headache (65.5 %), calf pain (48.5 %), asthenia (45.0 %) และ diarrhea (41.5 %)
ผลวิเครำะห์พหุตัวแปร (multivariate analysis) ของปัจจัย
เสี่ยงที่ผู้ป่วยภำวะ severe leptospirosis ต้องเข้ำรับกำรรักษำ
ตัวใน ICU ได้แก่ tachypnea, hypotension และ Acute
Kidney Injury (AKI) ทั้งนี้พบว่ำกำรใช้ยำ Ceftriaxone เป็น
ปัจจัยป้องกันสำหรับกำรเข้ำรับกำรรักษำตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต
โรงพยำบำล (ตาราง 1)

ตาราง 1 Independent risk factors for ICU admission among
patients with severe leptospirosis (multivariate analysis)

Key message

บุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรตระหนักถึงกำรดูแลและส่งต่อผู้ป่วยที่สงสัยว่ำเป็นโรคเลปโตสไปโรสิสโดยอำศัย
มำตรกำรป้องกันและควบคุมโรค 4E+2C ซึ่งช่วยในกำรวินิจฉัย ป้องกัน และควบคุมโรค เนื่องจำกพบว่ำกำรติดเชื้อที่รุนแรงอำจเป็นสำเหตุทำ
ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โดยยำทีแ่ นะนำให้ใช้ในกำรรักษำหลักสำหรับกำรติดเชื้อทีไ่ ม่รุนแรง ได้แก่ doxycycline และ amoxicillin ทั้งนี้หำกพบ
ผู้ป่วยที่มีภำวะเสี่ยงต่อกำรดำเนินของโรคที่รุนแรง ได้แก่ tachypnea, hypotension และ AKI ควรพิจำรณำให้ผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำในหอ
ผู้ป่วยวิกฤต โดยยำที่แนะนำในกำรรักษำสำหรับกำรติดเชื้อรุนแรงได้แก่ penicillin, ceftriaxone, cefotaxime หรือ doxycycline ขนำดสูง
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