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หลักการและเหตุผล
การติดเชื'อโรคพิษสุนขั บ้าเป็ นปัญหาทางคลินิกที.สาํ คัญ และเสียชีวติ ทุกราย ยกเว้น 14 ราย ตั'งแต่ปี ค.ศ. 1970 โดยที.มี
เพีย ง 5 รายที. ย งั มี คุณภาพชี วิต โดยส่ วนมาก ผูป้ ่ วยเกิ ด การติ ด เชื' อจากการถูก สัตว์กัด แต่ นอกเหนื อจากการถูกกัด แล้ว
โรคพิษสุนขั บ้ายังสามารถเกิดได้จากการการถูกสัตว์ข่วน การบริ จาคกระจกตา เนื'อเยือ. หรื ออวัยวะ
โดยในกลุ่มผูป้ ่ วยที.ได้รับการปลูกถ่ายนั'น มี รายงานการติด เชื' อเกิ ดขึ'น จากผูบ้ ริ จาคที. ไม่ทราบว่ามีการติดเชื' อก่ อนเสี ยชีวิต
และส่ ง ผลให้ผูร้ ั บ เกิ ด การติ ด เชื' อและแม้ไ ม่เ สี ย ชี วิต ทุก ราย แต่ตอ้ งการการติ ดตามผูร้ ั บ และให้การป้ องกันอย่างรี บ ด่ วน
โดยผู ้ที. มี อ าการแล้ ว เสี ย ชี วิ ต ทั' งหมด โดยที. มี พ ยาธิ ส ภาพไม่ เ หมื อ นผู ้เ สี ย ชี วิ ต จากโรคตามปกติ ทั'ง นี' อาจ
เกี.ยวเนื.องจากการที.ตอ้ งมีการถอนยากดภูมิ และมีการคืนตัวของระบบภูมคุม้ กันมากกว่าปกติ
ขอบเขตของงาน และแนวทางการป้องกันแบ่ งเป็ น 3ส่ วน
1. การป้ องกันความเสี.ยงต่อการรับอวัยวะหรื อเนื'อเยือ. จากผูบ้ ริ จาค โดยการร่ างแนวทางที.รัดกุม
2. คําแนะนําในการให้วคั ซีนกับผูป้ ่ วยที.เสี.ยงต่อการถูกสัตว์กดั (pre exposure prophylaxis)
3. คําแนะนําในการให้วคั ซีนกับผูป้ ่ วยหลังถูกสัตว์กดั (post exposure prophylaxis)
ทั'งนี' คําแนะนําในส่วนที.O และ 3 กําลังมีการปรับเปลี.ยน โดยยังไม่มีเนื'อหาที.สรุ ปออกมาจากทางองค์การอนามัยโลก จึงจะยังไม่
ระบุไว้เอกสารในคําแนะนําชุดนี' อย่างไรก็ตาม คําแนะนําในปั จจุบนั ที.มีอยู่ สามารถค้นหาได้ จาก website ขององค์การอนามัย
โลกและสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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แนวทางในการยกเว้ นการรับอวัยวะจากผู้บริจาคเพือลดความเสียงต่ อการติดเชือโรคพิษสุ นัขบ้ า
สํ าหรับแพทย์ และผู้ประสานงานการบริจาคและการปลูกถ่ ายอวัยวะ ดวงตา และเนือเยือ
พิจารณายกเว้นการรับอวัยวะในกรณี ที.ผบู ้ ริ จาคมีประวัติอย่างใดอย่างหนึ.ง ดังต่อไปนี'
1. มีอาการทางสมอง ที.ไม่ทราบสาเหตุ โดยที.อาจจะมีอาการนํา เช่น สับสน พฤติกรรมเปลี.ยนแปลง
2. มีประวัติกลัวนํ'า หรื อ กลัวลม แม้ขณะก่อนเสี ยชีวติ จะไม่สามารถตรวจพบอาการดังกล่าวได้กต็ าม
S. มีอาการแขนขาอ่อนแรงที.ไม่ทราบสาเหตุ ซึ.งรวมถึงภาวะ แขนหรื อขาอ่อนแรง ที.สงสัย โรค Guillain Biarre syndrome
หรื อ transverse myelitis
Z. มีรอยโรคในสมองที.ไม่สามารถอธิบายความรุ นแรงและอาการของโรคได้จากข้อมูลที.มี แม้วา่ จะมีรอยโรคในสมองที.เกิดขึ'น
ใหม่ก็ตาม เช่นกรณี ที.มีรายงานภาวะ subarachnoid hemorrhage แต่ไม่อธิบายการเสียชีวติ ได้
]. ชัก (seizure) โดยไม่มีรอยแผลหรื อสาเหตุความผิดปกติทางสมอง (เช่น โรคลมชักเดิม (epilepsy), โรคหลอดเลือดสมอง หรื อ
เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูงหรื อการใช้ยาเสพติด) มาอธิบายได้อย่างชัดเจน
`. กลืนลําบากโดยไม่มีภาวะโรคอื.นๆอธิบาย
b. มีประวัติถูกกัดหรื อข่วนโดย สุ นขั หรื อแมวจรจัดหรื อที.ไม่แน่ใจว่าจะได้รับวัคซี น (ไม่ว่าจะตั'งแต่เมื.อไหร่ ) หรื อ สังเกตเห็น
รอยสัตว์กดั หรื อข่วน และผูบ้ ริ จาคอาศัย หรื อเคยอยูใ่ นพื'นที. ที.มีการระบาดของโรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์/คน ภายในระยะเวลา 1 ปี
ก่อนการเสี ยชีวติ
*คําแนะนําเพิ.มเติม ในกรณี ที.มีภาวะทางสมองเข้ากับข้อใดข้อหนึ.งข้างต้น ควรดําเนินการการต่อดังนี'
e. พิจารณาตรวจหาเชื'อโรคพิษสุ นขั บ้าโดยวิธี brain necropsy (ถ้าสามารถทําได้)
O. ส่ง brain necropsy ย้อม fluorescence antibody หรื อ ตรวจด้วยวิธี polymerase chain reaction (PCR) เพื.อหา rabies
virus
3. ถ้าทํา brain necropsy ไม่ได้ พิจารณาตรวจ pool samples จากสิ. งส่ งตรวจจากผูบ้ ริ จาคหลายๆตําแหน่งเนื'อเยื.อและ
สารคัดหลัง. เช่น hair follicle, CSF, saliva, urine โดยส่งตรวจ PCR (ความแม่นยําไม่เท่ากับการตรวจเนื'อสมอง)
สามารถส่ งชิ' นเนื'อตรวจที.สถานเสาวภาเพื.อย้อมชิ'นเนื' อตรวจหาไวรั สโรคพิษสุ นขั บ้า หรื อ ส่ งที. ศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
โรคอุบตั ิใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ สภากาชาดไทยสําหรับการตรวจ PCR (ชิ'นเนื'อ, hair follicle, CSF,
saliva, urine ) และ
4. รอฟังผลก่อนการตัดสิ นใจทําผ่าตัดผูบ้ ริ จาคอวัยวะ หรื อ ทําการปลูกถ่ายอวัยวะ
5. กรณี ที. recipient ยอมรับความเสี. ยงของการรับอวัยวะ พิจารณาให้ post exposure prophylaxis
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วิธีการทํา Brain necropsy
(ข้อมูลจาก แนวทางเวชปฏิบตั ิโรคพิษสุนขั บ้า สํานักโรคติดต่อทัว. ไปกรมควบคุมโรค)
สามารถดูข' นั ตอนได้ที. https://www.youtube.com/watch?v=ECstcJnW_vw&feature=youtu.be
วิธีเก็บเนือสมองจากผู้บริจาคเสียเสียชีวติ โดยการเจาะผ่ านเบ้ าตา (Necropsy)
• อุปกรณ์
e. เข็ม Trucut (เข็มที.ใช้ในการทํา liver หรื อ kidney biopsy)
2. ภาชนะปลอดเชื'อสําหรับบรรจุชิ'นสมอง
• ลักษณะของเข็ม Trucut ประกอบด้วยเข็ม O ชั'น (ดูภาพประกอบ : ภาคผนวกที. t)
- ชั'นนอก มีลกั ษณะกลวง ใช้สาํ หรับเป็ นตัวนําในการเจาะผ่านเบ้าตา
- ชั'นใน มีลกั ษณะปลายแหลมมีร่องยาวประมาณ e นิ'ว ใกล้ปลายเข็ม (รู ปที.e) เคลื.อนเข้า – ออกได้
• ขั'นตอนการเก็บตัวอย่างเนื'อสมองจากศพผ่านทางเบ้าตา : ขั'นตอนรู ปที. Z (ก – ช) หรื อดูวดี ิโอ สาธิตได้ที.
www.cueid.org หรื อ หัวข้อ elearning
ก. เมื.อจะใช้งาน ดึงเข็มชั'นในออกมาจนสุด จรดเข็มที.มุมหัวในตาด้านใน ให้เข็มตั'งฉากกับพื'นค่อยๆ ดันเข็ม ซึ.งจะ
เคลื.อนเข้าไปในรู เบ้าตา
ข. ดันเข็มชั'นนอกเข้าไปในรู เส้นประสาทตาตรงบริ เวณโพรงเบ้าตา (รู ปที.O) ค่อยๆ เคลื.อนเข็มผ่านเข้าไปในเนื'อสมอง
ตามความลึกและทิศทางที.ตอ้ งการ (รู ปที.S)
ค. ดันเข็มชั'นในอย่างแรง (ตบเข็ม) จนสุดปลายเข็ม บริ เวณปลายเข็มชั'นในจะทะลุเข้าไปในเนื'อสมอง* จับเข็มชั'นใน
ไม่ให้เคลื.อนที.
ง. ดันเข็มชั'นนอกลงไปจนสุด
จ. ดึงเข็มออกมาพร้อมๆ กัน
ฉ. ดันแกนเข็มชั'นในออก เนื'อสมองจะติดอยูใ่ นร่ องของเข็มด้านใน
ช. ใส่เนื'อสมองลงในภาชนะปลอดเชื'อ
สามารถทําได้หลายๆ ครั'ง หลายทิศทาง เพือ. ให้ได้เนื'อสมองหลาย ๆ ส่วน
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คําแนะนําสํ าหรับกรณีพเิ ศษ
การฉีดวัคซีนกระตุ้นสํ าหรับผู้สัมผัสโรคทีเคยได้ รับการฉีดวัคซีนมาก่ อน
ผูส้ ัมผัสที.เคยได้รับวัคซี นมาก่อน หมายถึ ง ผูท้ ี. เ คยได้รับ วัคซี นแบบก่ อนสัมผัสโรค (Pre-exposure prophylaxis)
ครบถ้วน หรื อได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรค (Postexposure prophylaxis) แบบเซลล์เพาะเลี'ยงอย่างน้อย 3 เข็ม โดยการให้วคั ซีน
หลังสัมผัสโรคในผูป้ ่ วยกลุ่มนี'ให้ฉีดวัคซีนกระตุน้ เท่านั'น โดยไม่ตอ้ งให้อิมมูโนโกบูลิน
ถ้าเคยได้วคั ซีนมาก่อนภายใน 6 เดือน ให้ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื'อครั'งเดียวในครั'งแรกหรื อฉี ดในผิวหนัง 1 จุด ในขนาด
0.1 มล. ครั'งเดียวในวันแรก แต่ถา้ เคยได้วคั ซี นมาก่อนนานเกิน 6 เดือน ให้ฉีดวัคซีน 2 ครั'งในวันที. 0 และ 3 แบบเข้ากล้ามเนื'อ
หรื อในผิวหนังครั'งละ 1 จุดในขนาด 0.1 มล.
การป้ องกันการติดเชือสํ าหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Post exposure for healthcare workers)
ปัจจุบนั ยังไม่มีรายงานการติดเชื'อ Rabies จากผูป้ ่ วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ อย่างไรก็ดี ตามทฤษฎีแล้ว Rabies virus
มีโอกาสติดต่อได้จากคนสู่ คน (Theoretical risk) โดยเชื' อ Rabies virus นั'นพบในนํ'าลาย นํ'าไขสันหลัง และเนื' อเยื.อระบบ
ประสาท แต่ไม่พบในเลือดเนื.องจากไม่พบ viremia ดังนั'นหากมีการปนเปื' อนของ Rabies virus เข้าสู่ บาดแผล ผิวหนังที.มีรอย
ถลอก หรื อเยือ. บุ ของบุคลากรทางการแพทย์ ก็สามารถติดต่อได้
CDC ได้ให้คาํ แนะนําว่า บุคลากรทางการแพทย์ควรสามใส่ เครื. องป้ องกันตามมาตรฐาน (PPE) ทุกครั'งที.มีการทํา
หัตถการผูป้ ่ วยที.เป็ น Rabies และแนะนําให้ Postexposure prophylaxis เฉพาะกรณี ตอ่ ไปนี'
1. ได้รับอุบตั ิเหตุจากเข็มที.มีการปนเปื' อนเลือดหรื อสารคัดหลัง. ของผูป้ ่ วย (Needlestick injury)
2. มีบาดแผลหรื อรอยถลอก ที.เกิดจากการของมีคม เช่นถูกผูป้ ่ วยกัด ถูกมีดบาดขณะทําการผ่าตัดหรื อขณะทํา autopsy
หรื อถูกชิ'นส่วนของกระดูกผูป้ ่ วยทิ.มตํา
3. เยือ. บุสมั ผัสกับนํ'าลายของผูป้ ่ วย เช่นกระเด็นใส่หน้า (Spray or splash) หรื อสัมผัสทางอ้อมผ่านทางมือของบุคลากร
ทางการแพทย์
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