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เน้ือหา และวตัถุประสงค์

• ความหมายและสาเหตุของไข้เฉียบพลันโดยทั่วไป

• ทราบระบาดวทิยาของไข้เฉียบพลันในประเทศไทย

• ทราบโรคตดิเชือ้ที่ท าให้เกิดอาการไข้เฉียบพลันที่พบบ่อย

- อาการทางคลินิก

- แนวทางการวินิจฉัย และ การรักษา

*เอกสารประกอบการสอนและแนวทางเวชปฏิบัตต่ิางๆที่ให้ไว้



นิยามของไข้เฉียบพลนั 
(Acute febrile illness)

• ไข้ – อุณหภมิูร่างกาย > 38.3 C 

• เฉียบพลัน (acute) – ระยะเวลาที่มีไข้ไม่เกิน 7-14 วัน 

(common < 7 วัน)

• กึ่งเฉียบพลัน (subacute) – ระยะเวลาที่มีไข้ 14- 21 วัน

• เรือ้รัง (chronic) – ระยะเวลาที่มีไข้ > 21 วัน



Infectious Causes

- Localized infection

- Systemic infection

Non-infectious causes

- Autoimmune diseases

- Malignancies

- Others: drug allergy etc.

มากกว่าร้อยละ 90 น้อยกว่าร้อยละ 10



โรคตดิเช้ือทีเ่ป็นสาเหตุของไข้เฉียบพลนั

• การตดิเชือ้เฉพาะที่ (focal infection)

• การตดิเชือ้หลายต าแหน่ง ที่ ย้อมพบหรือเพาะเชือ้ก่อโรคได้ 

(multifocal or disseminated infection)

• การตดิเชือ้ที่มีอาการหลายระบบ ที่ ย้อมไม่พบหรือเพาะเชือ้ไม่ได้ 

(systemic infection)



การติดเช้ือทีม่ีอาการหลายระบบ 
(systemic infection)

• มี constitutional symptoms เด่น – ไข้ ปวดเม่ือยตาม
ตัว ปวดข้อ อ่อนล้า

• ตรวจร่างกาย ไม่พบความผิดปกตเิฉพาะที่ใดชัดเจนหรือมี
ผิดปกตหิลายต าแหน่ง มีผ่ืนผิวหนังแบบ maculopapular
หรือ eschar 

• ผลตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร – ไม่จ าเพาะ 
(มักใช้การตรวจทางภมูคุ้ิมกัน เช่น การตรวจ Antibody ช่วยในการวินิจฉัย)

• ไม่พบฝีหนอง ในต าแหน่งที่ตดิเชือ้ ย้อมสารคัดหล่ังไม่พบเชือ้

• เพาะเชือ้ไม่ขึน้ ใช้การตรวจ serology ในการวินิจฉัย



การติดเช้ือเฉพาะที่ที่พบบ่อย
โรคตดิเชือ้ตามระบบ ตัวอย่างอาการ ตัวอย่างอาการแสดง
URI ไข้ เจบ็คอ น า้มูก Injected tonsils

Pneumonia ไข้ ไอ หอบ มีเสมหะ Lung - crepitation

Endocarditis ไข้ หอบ บวมน า้ New murmur

Peritonitis ไข้ ปวดท้อง Diffuse tender

Skin soft tissue infection ไข้ ผ่ืน ผิวหนัง Pustules, vesicles, bleb

Urinary tract infection ไข้ ปัสสาวะ แสบขัด ขุ่น CVA - tender

การติดเช้ือเฉพาะที่หลายต าแหน่ง
โรคตดิเชือ้ ตัวอย่าง
Staphylococcus dissemination Lung, joint, brain

Melioidosis
(Burkholderia pseudomallei) Lung, joint, liver & spleen



Epidemiology AUF in Thailand
• 1,663 patients with Acute undifferentiated fever (AUF) 

Six hospitals in Thailand between 2000 and 2003. 
– Leptospirosis 463 (27.8%)
– Scrub typhus 268 (16.1%)
– Murine typhus 28 (1.7%)
– Leptospirosis and rickettsioses 82 (4.9%)
– Spotted fever group rickettsioses 18 (1.1%)
– Dengue infection or malaria ?? 55 (3.3%)
– Bacteremia 8 (0.5%)  
– Unknown 725 (43.6%)

Suputtamongkol Y, Suttinont C, Niwatayakul K, et al. Epidemiology and clinical aspects of rickettsioses in Thailand. Ann N Y Acad Sci 2009;1166:172-9.



แนวทางการวนิิจฉัยไข้เฉียบพลนั

• การซักประวัติ

• อาการเจบ็ป่วยหลัก

• โรคประจ าตวั

• อาชีพ

• ที่อยู่อาศัย

• ประวัตกิารสัมผัสโรค

• ประวัตกิารระบาดใน
ครอบครัว หมู่บ้าน 

• การตรวจร่างกาย

• Vital sign

• Focal sign

• rash

• การตรวจทาง lab

• CBC

• UA



Unstable hemodynamic, 
Mental status change, 

Respiratory distress 

F/U 48-72 ชัว่โมง 
If not improve, 
Re-evaluate

ประสิทธ์ิ อุพาพรรณ แนวทางการวนิิจฉยัไขเ้ฉียบพลนั หนงัสือ survival guide in Medicine, 2015

หลกัการวนิิจฉัยแยกโรค









ประสิทธ์ิ อุพาพรรณ แนวทางการวินิจฉยัไขเ้ฉียบพลนั หนงัสือ survival guide in Medicine, 2015





Dengue Virus 

• Genus Flavivirus
• Family Flaviviridae
• Single-stranded RNA
• 4 serotypes (DEN-1 to 4)

Vector Profile; Aedes mosquitoes

A. aegypti

A. albopictus

A. polynesiensis

• Incubation period: 4-10 days
Common 2-7 days

• Primary infection induce 
lifelong immunity to the 
infecting serotype

• Protection from different 
serotype within 2-3 
months of primary 
infection 

• No long-term cross-
protective immunity 

The Host 



Earliest abnormality: progressive decrease in total wbc

NS1 Ag

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Course_of_Dengue_illness.png
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Admit ICU
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7 ml/kg/hr
(200 ml/hr)

สารน า้ใน 48 hr แรกไม่เกนิ MT (for 1 day) + 5% def

หาก Hct ยังเพิ่มขึน้ หรือ urine out put < 0.5 ml/kg/hr
ให้เพิ่ม rate เป็น 10 ml/kg/hr (max 500 ml/hr)เป็นเวลา 1-2 hr

ประเมนิผู้ป่วยซ า้ และส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิาร และแก้ไขถ้าผิดปกติ
: พจิารณาให้สารน า้ชนิด colloid เมื่อ
1. Hct เพิ่มขึน้
2. ปริมาณสารน า้ใน 48 hr แรกเกิน MT (for 1 day) + 5% def
3. เร่ิมตรวจร่างกายแล้วมี sign of volume overload
: พจิารณาให้เลือด เม่ือ Hct ลดลง





Colloid/Blood infusion

• พจิารณาให้ Dextran-40 เป็นล าดับแรก? ให้ขนาด 10 ml/kg ใน 1 
ช่ัวโมงและให้ซ า้ได้ (รวมขนาดสูงสุดไม่เกนิ 30 ml/kg/day) อาจ

• พจิารณาให้ FFP โดยเฉพาะถ้ามีเลือดออก หรือ hemaccel หรือ 5%
albumin

• Fresh whole blood 10-20 ml/kg หรือ packed cell 5-10 
ml/kg



Fresh frozen plasma

• ให้รักษาภาวะ hypovolemia หลงัจากท่ีให้ Dextran-40 ในปริมาณสงูสดุ
แล้ว (30 ml/kg/day) หรือมีภาวะ coagulopathy ร่วมด้วย 
– ปริมาณท่ีให้ไม่เกิน 10 ml/kg/hr (สงูสดุ 40 ml/kg/day)

• ให้เพ่ือแก้ไขภาวะ coagulopathy เช่น coagulopathy จากตบั หรือ DIC
ปริมาณ 10-20 ml/kg/dose ทกุ 6-12 ชัว่โมง (สงูสดุ 40 ml/kg/day) โดยใน

• กรณีท่ีไมมี่ clinical bleeding มีคา่ coagulogram มากกวา่ปกติ 1.5 เทา่



Packed Red Cell

• Indication
– กรณีที่มีเลือดออกให้เหน็ชัดเจน

– กรณีค่า hematocrit ลดลงในขณะที่ vital signs ยังไม่ดีขึน้ และไม่เหน็
เลือดออกชัดเจน

– ให้ร่วมกับ FFP กรณีมี massive bleeding                                          

(massive blood transfusion)

• PRC 10 ml/kg/dose หรือ กรณีให้ทดแทนปริมาณเท่ากับที่ออกมา



Cryoprecipitate 

• Indication
– DIC + fibrinogen < 100 mg/dl 

• cryoprecipitate 0.2 unit/kg/dose



Platelet transfusion

• Indication ให้เมื่อมี bleeding เท่านัน้
– Platelet < 10,000 cells/mm3

– Platelet < 20,000 cells/mm3 + coagulopathy

– Platelet < 50,000 cells/mm3 ก่อนที่จะต้องท าหตัถการที่มีความเส่ียงต่อ
ภาวะเลือดออก เช่น ใส่ central line, ICD 

– Platelet < 50,000 cells/mm3 ร่วมกับมีอาการเลือดออกที่รุนแรง เช่น 
อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายด า เลือดก าเดาไหลที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเฉพาะที่ 
เลือดออกในปอด เลือดออกจากบาดแผล hematoma

• Platelet conc 0.1 unit/kg/dose



Recombinant factor VIIa (Novo seven)

• Indication
– emergency life-threatening bleeding เช่น cerebral 

hemorrhage

– significant uncontrolled bleeding หลงัจากท่ีให้เกลด็เลือด                   
(0.4 unit/kg/day) และ FFP (>40 ml/kg/day) อยา่งเตม็ท่ี

• *จะใช้ recombinant factor VIIa ได้ตอ่เม่ือเกลด็เลือด          
> 20,000 cell/mm3



Approach to Hemophagocytic Syndromes

EI Hachem G. Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, A Syndrome of Excessive Immune Activation: Review of the Literature. J Hematol Mult Myeloma. 2017; 1(1): 1002. 



Approach to Hemophagocytic Syndromes

EI Hachem G. Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, A Syndrome of Excessive Immune Activation: Review of the Literature. J Hematol Mult Myeloma. 2017; 1(1): 1002. 







Malaria
• Uncomplicated  malaria

• - P. falciparum

• - P. vivax

• - P. ovale

• - P. malariae

• - P. knowlesi

• Complicated or severe malaria

• - P. falciparum

• - P. vivax

• - P. knowlesi

• - Mixed infection









Laboratory diagnosis

• Thick and thin film blood smear – Gold standard

• Antigen detection by rapid dipstick 
immunochromatographic assays
– Histidine-rich protein-2: P. falciparum

– Parasite-specific LDH: All Plasmodium spp.

• PCR technique





P. falciparum or not ? May be severe





Family Rickettsiaceae
• Genus Orientia : 

• Genus Rickettsia
Typhus fever group 

Rickettsia typhi ; murine typhus 
Rickettsia prowazekii ; epidemic typhus

Spotted fever group
Rickettsia rickettsii ; Rocky Mountain spotted fever (RMSF)
Rickettsia honei (TT-118 ) ; Thai tick typhus 
Rickettsia felis ; Flea-borne spotted fever
Rickettsia conorii (Indian strain) ; Mediterranean spotted fever
Rickettsia akari ; Rickettsialpox
Etc…

Orientia tsutsugamushi ; scrub typhus



Scrub typhusSFGR

Ticks and mites 

- Transmit the agents of spotted fever and 
scrub typhus by inoculation the rickettsia
directly into the dermis during feeding (Bite).

Louse and flea 

- Transmit the agents of epidemic and murine typhus, 
deposit infected faeces on the skin and the infection 
occurs when organisms are rubbed into the puncture 
wound made by the arthropod. Murine typhus Epidemic typhus 

Transmission

Tick (เห็บ) Trombiculid mite (ไร)

Rat flea (หมัด)Body louse (เหาตัว )

https://www.google.co.th/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Body_louse&sa=U&ei=zYX2VKjsKovg8AXdqoK4Cw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGKqJLOg74XHrXF6-WJNHCwFe13lw


Pickard AL, McDaniel P, Southeast Asian J Trop Med Public Health 35: 657–663,2004.

Risk factors Odds ratio (OR), 95% CI (confidence interval)

Rash/arthropod bite 22.90, (6.23-84.13)

Eschar 21.07, (5.39-82.38)

History of jungle trips 5.30, (1.69-16.62)

Elevated ALT 3.04, (1.04-8.88)

Depressed platelet count 3.38, (1.13-10.10)



• O. tsutsugamushi ; bite of the larval stage of infected trombiculid mites.
• Male : Female = 3 : 1
• Incubation period; 1-3 weeks (common 10-12 days)
• Endemic in SEA, Northern Australia and Western Pacific Islands
• Mainly in rural agricultural areas > urban areas
• Common serotypes; Karp, Kato, Gilliam 
• Overall mortality rates 2.6-15%

Scrub typhus

Aung AK, Spelman DW, Murray RJ, Graves S. Rickettsial infections in Southeast Asia:
implications for local populace and febrile returned travelers. Am J Trop Med Hyg 2014;91:451-60.

Trombiculid mite (ไร)

http://www.google.co.th/url?url=http://fishmini.blogspot.com/2010/09/blog-post_16.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OFP8VJKeBIyguQS6xYLIBw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFeuFLjzA6T5Xw247wrPQgTPKf4Sw


Clinical Manifestations
• Non-specific symptoms :

– Acute fever, headache, myalgia

• Physical examinations:
– Maculopapular rash (5th day after fever), splenomegaly, conjunctival sufusion 

(may be up to 70%), generalized lymphadenopathy 
– Pulmonary involvement ; 50% (rare ARDS)
– Eschar (20-90%)

• Laboratory abnormalities:
– Leukopenia or mild leukocytosis
– Thrombocytopenia
– Transaminitis (common 90%)



Painless bite
Papule then black crust eschar
Tender regional LN



Murine typhus (Flea borne typhus)
• Rickettsia typhi ; Flea (Xenopsylla cheopis)
• Worldwide in prevalence but not of much public health importance
• Male : Female = 1 : 1
• Mild form, sporadic and easily controlled now
• Incubation period; 8-16 days

• X X X Mainly in urban areas, No seasonal variation

• A history of direct contact with rats was rare

• Mortality range 1-4% (Lack of antibiotics; higher mortality)
Aung AK, Spelman DW, Murray RJ, Graves S. Rickettsial infections in Southeast Asia: implications for local populace and febrile returned travelers. Am J Trop Med Hyg 2014;91:451-60.

Rat flea (หมัด)



• Non-specific symtoms :
– Fever (92%), headache (45%), myalgia (33%) and nausea and vomitting (33%)

• Physical examinations :
– Hepatomegaly (24%), splenomegaly (10%)
– Rash (20-80%) ; non-pruritic, macular and maculopapular (May be petechiae 10%) 

spreading from center to periphery (Few days after onset of fever) 
– No eschar

• Severe complications (rare) :
– Meningoencephalitis, pneumonia, shock, renal failure, myocarditis, endocarditis 

and splenic rupture

Clinical Manifestations

Aung AK, Spelman DW, Murray RJ, Graves S. Rickettsial infections in Southeast Asia:
implications for local populace and febrile returned travelers. Am J Trop Med Hyg 2014;91:451-60.



Diagnostic test
• Serologic testing; IFA for Rickettsia

–Weil-Felix agglutination test
– Indirect immunofluorescence assays (IFAs); gold standard
– Indirect immunoperoxidase test (IIP)
– Others; Passive hemagglutination assay, Enzyme-linked 

immunosorbent assays (ELISA) 

• Nucleic acid amplification tests (NAATs)
• Cell culture; still a research tool only

Paired serum samples; At least 10 days apart, required for diagnosis.                                                            
(≥ 4-fold increased antibody titers)

May not be a practical approach in many parts of Thailand



Weil-Felix agglutination test
Result turn to positive; first 1-2 weeks of infection

Proteus mirabilis OX – K Scrub typhus

Proteus vulgaris OX - 19 Murine or epidemic typhus

Proteus vulgaris OX- 2 Spotted fever group

- A four-fold rise in paired sera or >1 : 320 ; Recent infection.

X Sensitivity 33% , specificity 46% X
Kularatne SA, Gawarammana IB. Validity of the Weil-Felix test in the diagnosis of 
acute rickettsial infections in Sri Lanka. Trans R Soc Trop Med Hyg 2009;103:423-4. 



Disease Treatment

Scrub typhus - Drug of choice; Doxycycline (100 mg, twice) or chloramphenicol (250-500 mg q 6 hr)
- In Chiangrai province; reduced suscep. doxycycline and chloramphenicol
-O. tsutsugamushi Kato strain; intrinsic resistance to quinolone.

- RCT; Rifampicin 300-450 mg, twice, 1 wk. vs. Doxycycline (100 mg, twice) 7 days
- Rifampicin superior in time to defervescence and relaspe rate

- RCT; Azithromycin 500 mg single dose vs. Doxycycline (100 mg, twice) 7 days
- Equally effective and time to defervescence (Mild scrub typhus; in South Korea)

-RCT; Azithromycin 3 days vs. Doxycycline 7 days
- Similar in fever clearance but more adverse effect in doxycycline

-Azithromycin ; safe in pregnant women and can not be tolerate side effect doxycycline

Murine typhus -Drug of choice; Doxycycline (100 mg, twice daily)  
- Minimum of 5 days in total or 3 days after the resolutions of symptoms.

- Alternative; Quinolone 
-Treatment failure reported (ciprofloxacin in a returned traveler from Thailand)

SFGR - Drug of choice; Doxycycline (100 mg twice daily) 5-7 days is recommend for treatment of all 
SFGR infections

Antibiotic Use in Scrub Typhus: Systematic Review and Meta-analysis of Clinical Trials, Vol. 12 No. 2, April-June 2010





Leptospirosis

• Spirochete

• Leptospira biflexa non-pathogenic

• Leptospira interogans       pathogenic

24 serogroups

>200 serovars



The cycle of leptospiral infection









Treatment

Mild form

– Doxycycline

– Amoxicillin

– Erythromycin

Moderate-to-severe form

– Penicillin G

– Doxycycline

– Ceftriaxone

• Supportive & Symptomatic Treatment

• Antimicrobial therapy
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YOU




