การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าในคน
ความส�ำคัญของการตรวจยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าในคน
ตามทีอ่ งค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำ� หนดเป้าหมายให้ทกุ ประเทศในภูมภิ าคอาเซียนก�ำจัดโรคพิษสุนขั บ้า
ให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563 ประเทศไทย ในฐานะประเทศภาคีสมาชิกต้องด�ำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว ภายใต้ภารกิจร่วมระหว่างกรมควบคุมโรค
กรมปศุสัตว์ และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์ร่วมกัน คือ ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแบบยั่งยืน ส�ำหรับกิจกรรมการ
ด�ำเนินงานเร่งรัดก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่ส�ำคัญเพื่อประกอบการประเมินว่าประเทศไทยปลอดโรคนี้ คือ
1) ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยพิษสุนัขบ้า
2) ผู้ป่วยทุกรายที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคไข้สมองอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุต้องได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
เมื่อทบทวนรายงานของส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 จ�ำนวน 15, 7, 7, 7, 5 และ
5 ราย ตามล�ำดับ และยังพบผู้เสียชีวิตที่มีอาการคล้ายกับโรคพิษสุนัขบ้าอีกจ�ำนวนหนึ่งไม่ได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ท�ำให้จ�ำนวนผู้เสียชีวิต
อาจต�่ำกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้ระบบการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่ในพื้นที่ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจยืนยันทาง             
ห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้าหรือไข้สมองอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุทุกราย
วัตถุประสงค์ของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อ
1) ยืนยันและประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์ เนื่องจากปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าที่มีอาการแตกต่างจากเกณฑ์ก�ำหนดเดิม
2) ช่วยให้การวินิจฉัยถูกต้องรวดเร็ว ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลใกล้ชิด เช่น บุคลากรทางการแพทย์และญาติ ลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยาก
ของการตรวจวินิจฉัยที่ไม่จ�ำเป็น
3) ใช้เป็นข้อมูลทางระบาดวิทยาท�ำให้ทราบสถานการณ์ทแี่ ท้จริงของผูเ้ สียชีวติ ด้วยโรคพิษสุนขั บ้าในพืน้ ที่ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การควบคุมป้องกันโรค
และเป็นข้อมูลยืนยันการปลอดโรคในคนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก
ค�ำนิยามของผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies clinical case definition)
ค�ำนิยามของผูป้ ว่ ยโรคพิษสุนขั บ้า ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) หมายถึง ผูท้ มี่ อี าการผิดปกติทางระบบประสาทแบบเฉียบพลัน (ภาวะ
สมองอักเสบ) ทั้งอาการแบบคลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย (furious rabies) หรือแบบอัมพาต แขนขาอ่อนแรง (dumb rabies) จนกระทั่งหมดสติและเสียชีวิต
ในที่สุด ซึ่งมักเกิดจากการท�ำงานของหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลว โดยใช้ระยะเวลา 7-10 วันนับตั้งแต่แสดงอาการ
อาการทางคลินิกของโรคพิษสุนัขบ้าในคน จ�ำแนกได้ 3 ลักษณะ ได้แก่
1. อาการแบบคลุ้มคลั่ง (Furious หรือ Encephalitic rabies) : โดยเฉลี่ยเสียชีวิตใน 5 วัน ต้องมีอาการครบทั้ง 3 ประการ ดังนี้
1.1) Fluctuation of conscious - มีอาการสับเปลี่ยนระหว่างการรู้ตัวปกติ และตื่นเต้นกระวนกระวายต่อสิ่งเร้า ทั้งแสง เสียง และจะทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนคลุ้มคลั่ง ระหว่างที่กลับอยู่ในสภาพปกติจะพูดคุยรู้เรื่อง สภาพเช่นนี้ด�ำเนินไป 2-3 วัน แล้วผู้ป่วยจะไม่รู้สึกตัว ใน 24 ชั่วโมงสุดท้ายเริ่ม
มีความดันโลหิตต�่ำ
1.2) Phobic spasms - กลัวน�้ำ กลัวลมในขณะที่รู้สึกตัว (ลักษณะทั้ง 2 ประการอาจไม่พบร่วมกัน) ถอนหายใจเป็นพักๆ (Inspiratory spasms)
1.3) Autonomic stimulation - ขนลุกทั้งตัวหรือบางส่วน รูม่านตาไม่ตอบสนองต่อแสง น�้ำลายมากผิดปกติ คัน ปวดแสบร้อนในซีกที่ถูกกัด
(Local neuropathic symptoms)
2. อาการแบบอัมพาต (Dumb หรือ Paralytic rabies) : โดยเฉลี่ยเสียชีวิตใน 11 วัน มีไข้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เริ่มจากขาไปยังแขนและลามไปทั่วตัว
โดยอ่อนแรงทั้งซีกซ้ายและขวาพอๆ กัน กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงทั้ง 2 ด้าน (Facial palsy) ร่วมกับ deep tendon reflex หายไป เมื่ออาการมากขึ้น    
จะหายใจไม่ได้ มี percussion myoedema เมื่อเคาะบริเวณ deltoid หรือหน้าอก อาการกลัวน�้ำกลัวลมพบไม่เกินครึ่งของคนไข้กลุ่มนี้
3. Atypical หรือ Nonclassical rabies - ไม่มีลักษณะอาการที่บ่งชี้ให้สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าดังเช่น 2 กลุ่มแรก หรือไม่มีลักษณะเฉพาะตัว แต่
มีอาการทางสมองเป็นอาการส�ำคัญ
เกณฑ์การวินิจฉัยผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า
เกณฑ์การวินิจฉัย

ความหมาย

1. ผู้ป่วยสงสัย (suspected)

หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับค�ำนิยามของผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (อาจมีอาการไม่ครบ 3 ประการส�ำหรับวินิจฉัย
furious rabies) และไม่ทราบประวัติการสัมผัสกับสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

2. ผู้ป่วยน่าจะเป็น (probable)

หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการของ furious rabies ครบถ้วนทั้ง 3 ประการ หรือ paralytic rabies ตามอาการทางคลินิก
ซึ่งไม่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แต่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

3. ผู้ป่วยยืนยัน (confirmed)

หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยันทางห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ (ทั้งก่อนหรือหลังเสียชีวิต)

การวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า
อาการของผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้ามีความหลากหลาย ไม่คงตัว และอาจมีอาการคล้ายคลึงกับโรคอื่นๆ เพื่อให้การวินิจฉัยผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า                            
มีความถูกต้องและแม่นย�ำ จึงควรน�ำข้อมูลมาประกอบการวินิจฉัยดังนี้
1. ประวัติสัมผัสสัตว์ ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู กระต่าย กัด ข่วน เลียบาดแผล/ช�ำแหละสัตว์ หรือกินอาหารดิบที่ปรุงจากสัตว์          
รวมทั้งต�ำแหน่ง-ลักษณะการสัมผัส วันที่สัมผัสโรค ประวัติการเลี้ยงและรับวัคซีนในสัตว์
2. อาการทางคลินิก ซึ่งต้องดูให้ครอบคลุมทั้ง 3 ลักษณะ คือ
2.1 Furious หรือ Encephalitic rabies
2.2 Dumb หรือ Paralytic rabies
2.3 Atypical หรือ Paralytic rabies
3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผูป้ ว่ ยสงสัยโรคพิษสุนขั บ้า หรือไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ ควรได้รบั การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างน้อยหนึง่ วิธี เพือ่ วินจิ ฉัยยืนยันโรคพิษสุนขั บ้า
ท�ำได้ทั้งขณะมีชีวิตและเสียชีวิตแล้ว มีหลายวิธี ได้แก่
1. การตรวจหาแอนติเจนด้วยวิธีย้อมด้วยแอนติบอดีเรืองแสง (Direct Fluorescent Rabies Antibody Test : DFA) จากเนื้อสมองเป็นวิธีการตรวจ
มาตรฐาน (gold standard) ของการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า
2. การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธีวิธีทางอณูชีววิทยา (Molecular technique) มีทั้ง RT-PCR (reverse transcription-polymerase
chain reaction) และ Real-time PCR กรณีเสียชีวิต หากสามารถเก็บตัวอย่างเนื้อสมองได้ควรตรวจด้วยวิธี DFA
3. การเพาะแยกเชื้อไวรัสโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงหรือฉีดเข้าสัตว์ทดลอง เป็นการยืนยันผลเมื่อตรวจพบแอนติเจนหรือเพื่อเพิ่มจ�ำนวนเชื้อไวรัส
การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยยืนยันโรคพิษสุนัขบ้า
วิธีการตรวจ
ชนิด

ปริมาณ

DFA

วิธีการเก็บตัวอย่าง

แยก
PCR
เชื้อ

I. กรณียังมีชีวิต
1.น�้ำลาย

1-2 มล.

2.ปัสสาวะ
3.ปมรากผม
4.น�้ำไขสันหลัง

10 มล.
20 เส้น
1-2 มล.

/
/
/
/

/

ดูดจากบริเวณต่อมน�้ำลาย หรือเก็บจากน�้ำลายที่ไหลออกมา
ควรเก็บวันละ 2-3 ครั้ง ห่างกัน 3-6 ชั่วโมง
ควรเก็บวันละ 2-3 ครั้ง ห่างกัน 3-6 ชั่วโมง
ดึงโดยวิธีกระตุก ให้มีปมรากผมติดมาด้วย
หากเก็บได้ถึง 5 มล. จะสามารถตรวจไวรัสชนิดอื่นๆ ได้ด้วย

II.กรณีเสียชีวิตแล้ว : เป็นสิ่งส�ำคัญและมีความแม่นย�ำที่สูงสุดในการยืนยันการติดเชื้อ
เนื้อสมอง (ชิ้นขนาด
เท่าเมล็ดถั่วเขียว)

3-5 ชิ้น

/

/

/

1) เจาะเนื้อสมองผ่านเบ้าตา (necropsy)
2) ตรวจชันสูตรศพ กรณีนี้ให้เก็บสมองส่วน brain stem, spinal cord ส่วนต้น
(cervical) และ hippocampus

ข้อควรระวัง
1) โรคพิษสุนขั บ้าจะไม่พบไวรัสในกระแสเลือด แต่พบในสารคัดหลัง่ ได้แก่ น�ำ้ ลาย น�ำ้ ไขสันหลัง และปัสสาวะ หรือปมรากผม เป็นระยะๆ ไม่ตลอดเวลา
เพื่อให้ผลตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีทางอณูชีววิทยามีประสิทธิภาพ ในวันแรกต้องเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างน้อย 3 ชนิด หากผลตรวจเป็นลบต้องส่งตัวอย่าง
ต่อให้ครบ 3 วัน โดยเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 1 ชนิด ควรเก็บวันละ 2-3 ครั้ง ห่างกัน 3-6 ชั่วโมง
2) น�้ำลายมีความไวในการตรวจสูงกว่าปัสสาวะ ปมรากผม หรือน�้ำไขสันหลัง จึงควรส่งตรวจร่วมด้วยทุกครั้ง
3) ตัวอย่างทุกชนิดเก็บด้วยภาชนะปราศจากเชื้อ ภาชนะบรรจุตัวอย่างต้องติดฉลาก ชื่อ-นามสกุล และวันที่เก็บตัวอย่างให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์ม     
น�ำส่งตัวอย่าง) ปิดผนึกภาชนะด้วยพาราฟินป้องกันการหลุดรั่ว บรรจุในถุงพลาสติกปิดถุงให้แน่น แช่เย็นระหว่างรอส่งตรวจ
4) การขนส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ ให้บรรจุในกล่องโฟมพร้อมน�้ำแข็ง (ice pack) 3-5 กิโลกรัม น�ำส่งถึงห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง           
หลังการเก็บตัวอย่าง พร้อมแนบแบบน�ำส่งตัวอย่าง ประวัติและอาการผู้ป่วย (กรุณาโทรแจ้งห้องปฏิบัติการก่อนการส่งทุกครั้ง)
5) กรณีที่ไม่สามารถส่งตัวอย่างได้ภายใน 24 ชั่วโมง ให้น�ำตัวอย่างแช่แข็งที่อุณหภูมิต�่ำกว่าหรือเท่ากับ -20 องศาเซลเซียส และน�ำส่งห้องปฏิบัติการ
ด้วยกล่องโฟมบรรจุน�้ำแข็งแห้ง
6) หากผลการตรวจให้ผลลบ (ไม่พบเชื้อในขณะที่ตรวจ) และผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมา ต้องส่งเนื้อสมองเพื่อตรวจยืนยันอีกครั้ง การตรวจยืนยัน      
จากเนื้อสมองเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว เป็นสิ่งส�ำคัญและมีความแม่นย�ำที่สุดในการยืนยันการติดเชื้อ
7) หากไม่แน่ใจและสงสัยอาการไข้สมองอักเสบ ที่อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ให้เก็บเลือด (EDTA blood) ส่งตรวจด้วย

วิธีเก็บเนื้อสมองจากผู้เสียชีวิตโดยการเจาะผ่านเบ้าตา (Trucut needle necropsy)
● อุปกรณ์
1.ใช้เข็มชนิดเดียวกับเข็มที่ใช้ในการท�ำ liver หรือ kidney biopsy เช่น เข็ม Trucut
ลักษณะของเข็ม Trucut ประกอบด้วยเข็ม 2 ชั้น
ชั้นนอก มีลักษณะกลวง ใช้ส�ำหรับเป็นตัวน�ำในการเจาะผ่านเบ้าตา
ชั้นใน มีลักษณะปลายแหลม ใกล้ปลายเข็มมีร่องยาวประมาณ 1 นิ้ว เคลื่อนเข้า – ออกได้
2.ภาชนะปลอดเชื้อส�ำหรับบรรจุชิ้นสมอง
● ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเนื้อสมองโดยการเจาะผ่านเบ้าตา :
หรือดูวิดีโอสาธิตได้ที่ www.cueid.org หัวข้อ E-learning
ก. เมื่อจะใช้งาน ดึงเข็มชั้นในออกมาจนสุด จรดเข็มที่มุมหัวตาด้านในให้เข็มตั้งฉากกับพื้น ค่อยๆ ดันเข็ม ซึ่งจะเคลื่อนเข้าไปในรูเบ้าตา
ข. ดันเข็มชั้นนอกเข้าไปในรูเส้นประสาทตาตรงบริเวณโพรงเบ้าตา ค่อยๆ เคลื่อนเข็มผ่านเข้าไปในเนื้อสมองตามความลึกและทิศทางที่ต้องการ
			ค. ดันเข็มชั้นในอย่างแรง (ตบเข็ม) จนสุดปลายเข็ม บริเวณปลายเข็มชั้นในจะทะลุเข้าไปในเนื้อสมอง จับเข็มชั้นในไม่ให้เคลื่อนที่
			ง. ดึงเข็มออกมาพร้อมๆ กัน
จ. ดันแกนเข็มชั้นในออก เนื้อสมองจะติดอยู่ในร่องของเข็มชั้นใน
			ฉ. ใส่เนื้อสมองลงในภาชนะปลอดเชื้อ
สามารถท�ำได้หลายๆ ครัง้ หลายทิศทาง เพือ่ ให้ได้เนือ้ สมองหลายๆ ส่วน
สามารถน�ำเข็มกลับไปใช้ใหม่ได้ หลังจากการท�ำลายเชือ้ โดยต้มในน�ำ้ เดือด นานอย่างน้อย 5 นาที
อุปกรณ์ป้องกัน
การเก็บตัวอย่างควรท�ำด้วยความระมัดระวัง แต่งกายให้มิดชิด ป้องกันการกระเด็น
ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกระบุให้ใช้ความปลอดภัยระดับ 2 (Biosafety level 2) ได้แก่
- เสื้อกาวน์ หรือเสื้อผ้าที่รัดกุม
- ถุงมือ
ขั้นตอนการเก็บตัวอยางเนื้อสมองจากศพผานทางเบาตา
- หน้ากากอนามัย
- แว่นตานิรภัย (Safety Glasses) หรือ ครอบตานิรภัย (Goggles)
หรือกระบังหน้า (Face Shields)
การก�ำจัดขยะและการท�ำลายเชื้อ สามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น
- แช่น�้ำยาฆ่าเชื้อ ตามค�ำแนะน�ำของน�้ำยาแต่ละชนิด
- ต้มในน�้ำเดือดนานอย่างน้อย 5 นาที
- อบในเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน�้ำความดันสูง (Autoclave)
- ขยะให้ทิ้งในถุงขยะติดเชื้อและก�ำจัดตามมาตรฐานขยะติดเชื้อ
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าในคน
ส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
2. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
** กรณีฉุกเฉินติดต่อพนักงานรับโทรศัพท์
เพื่อติดต่อ พญ.อภิญญ์เพ็ญ สาระยา
3. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ตรวจเฉพาะ PCR เท่านั้น

โทรศัพท์/โทรสาร

ที่อยู่

โทรศัพท์ 0 2589 9850
เลขที่ 88/7 ซอยโรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร
0 2951 0000 ต่อ 99205, 99312 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0 2256 4000 ต่อ 3562   ห้อง 901/4 ตึก อปร. ชั้น 9
โทรสาร 0 2652 3122
ถนนราชด�ำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2411 0263    
0 2419 8811

เลขที่ 2 ถนนพรานนก
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

แนวการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยยืนยันโรคพิษสุนัขบาในคน
เกณฑการพิจารณาสงตัวอยางผูปวยสงสัยโรคพิษสุนัขบา หรือ ไขสมองอักเสบที่ไมทราบสาเหตุ พิจารณาจาก
1. ประวัติสัมผัสสัตว ถูกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ไดแก สุนัข แมว หนู กระตาย กัด ขวน เลียบาดแผล
ชำแหละสัตว หรือกินอาหารดิบที่ปรุงจากสัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบา
2. อาการทางคลินิก
- อาการนำ ไดแก มีไข ปวดศีรษะ ออนเพลีย คลื่นไสอาเจียน ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ชา และเจ็บเสียวบริเวณแผลที่ถูกสัตวกัดรวมทั้งบริเวณใกลเคียง
คันอยางรุนแรงที่แผลและตามลำตัว
- อาการทางระบบประสาท แบงเปน 3 กลุม ดังนี้
1. Furious rabies อาการแบบคลุมคลั่ง ตื่นเตน กระวนกระวาย กลัวน้ำ กลัวลม กลืนลำบาก
บวนหรือถมน้ำลายมากกวาปกติ หรือพบอาการทางสมองเปนอาการสำคัญ
2. Paralytic rabies อาการแบบอัมพาต แขนขาออนแรงเปนอาการสำคัญ
3. Atypical rabies ไมมีลักษณะอาการที่บงชี้ใหสงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบาดังเชน 2 กลุมแรก
- มีอาการของโรคไขสมองอักเสบที่ไมทราบสาเหตุ

การสงตัวอยางผูปวยสงสัยโรคพิษสุนัขบา
หรือ ไขสมองอักเสบที่ไมทราบสาเหตุ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ
กรณีผูปวยยังมีชีวิตอยู

กรณีผูปวยเสียชีวิต
เก็บเนื้อสมอง 3-5 ชิ้น
(ชิ้นขนาดเทาเมล็ดถั่วเขียว)

เก็บสิ่งสงตรวจอยางนอย 3 ชนิด ไดแก
- น้ำลาย 1-2 มล.
- ปสสาวะ 10 มล.
- ปมรากผม อยางนอย 20 เสน
- น้ำไขสันหลัง 1-2 มล.
ขอควรระวัง
- ในวันแรกเก็บสิ่งสงตรวจอยางนอย 3 ชนิด หากผลตรวจเปนลบ
ตองสงตัวอยางตอใหครบ 3 วัน โดยเก็บตัวอยางอยางนอย 1 ชนิด
ควรเก็บวันละ 2-3 ครั้ง หางกัน 3-6 ชั่วโมง
- น้ำลายมีความไวในการตรวจสูงกวาปสสาวะ น้ำไขสันหลัง หรือ
ปมรากผม จึงควรสงตรวจรวมดวยทุกครั้ง
-

วิธีการเก็บตัวอยาง ใชเข็ม Trucut (ที่ใชทำ liver หรือ kidney biopsy)
ก. เมื่อจะใชงาน ดึงเข็มชั้นในออกมาจนสุด จรดเข็มที่มุมหัวตาดานใน
ใหเข็มตั้งฉากกับพื้น คอยๆ ดันเข็ม ซึ่งจะเคลื่อนเขาไปในรูเบาตา
ข. ดันเข็มชั้นนอกเขาไปในรูเสนประสาทตาตรงบริเวณโพรงเบาตา คอยๆ
เคลื่อนเข็มผานเขาไปในเนื้อสมองตามความลึกและทิศทางที่ตองการ
ค. ดันเข็มชั้นในอยางแรง (ตบเข็ม) จนสุดปลายเข็ม บริเวณปลายเข็มชั้นใน
จะทะลุเขาไปในเนื้อสมอง จับเข็มชั้นในไมใหเคลื่อนที่
ง. ดึงเข็มออกมาพรอมๆ กัน
จ. ดันแกนเข็มชั้นในออก เนื้อสมองจะติดอยูในรองของเข็มชั้นใน
ฉ. ใสเนื้อสมองลงในภาชนะปลอดเชื้อ
สามารถทำไดหลายๆ ครั้ง หลายทิศทาง เพื่อใหไดเนื้อสมองหลายๆ สวน
ดูวิดีโอสาธิตไดที่ www.cueid.org หัวขอ E-learning

เก็บตัวอยางใสภาชนะปลอดเชื้อ ปดฝามิดชิด พันดวยพาราฟนหรือเทปที่ปดแนน จากนั้นบรรจุในถุงพลาสติกกันน้ำอีกชั้น มัดถุงใหแนน
ภาชนะบรรจุตัวอยางตองติดฉลาก ชื่อ-นามสกุล และวันที่เก็บตัวอยางใหชัดเจน พรอมแบบนำสงตัวอยาง ประวัติและอาการผูปวย
ระหวางรอสงตรวจ แชสิ่งสงตรวจในตูเย็นธรรมดา หามแชแข็ง
ตองนำสงในภาชนะเก็บความเย็นที่บรรจุน้ำแข็งอยางเพียงพอ
สงหองปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งสงตรวจ
โทรแจงหองปฏิบัติการกอนการสงตัวอยางทุกครั้ง
การเก็บตัวอยางควรทำดวยความระมัดระวัง ควรใสเสื้อกาวน ถุงมือ หนากากอนามัย แวนตานิรภัย
ฆาเชื้ออุปกรณโดย แชน้ำยาตามคำแนะนำของแตละชนิด/ตมในน้ำเดือดอยางนอย 5 นาที/อบดวย Autoclave ขยะกำจัดตามมาตรฐานขยะติดเชื้อ

* การตรวจโดยวิธี PCR ทราบผลตรวจเร็วที่สุดภายใน 24 ชม. กรณีที่ไมพบความผิดพลาดของสิ่งสงตรวจหรือขั้นตอนการนำสงตัวอยาง
สงตัวอยางตรวจไดที่ หองปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบา
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย
โทร. 0 2589 9850 และ 0 2951 0000 ตอ 99205, 99312
2. ศูนยปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โทร. 0 2256 4000 ตอ 3562 โทรสาร 0 2652 3122
3. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (ตรวจเฉพาะ PCR) โทร. 0 2411 0263, 0 2419 8811

จัดทำโดย : สำนักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2590 3177-8

