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การให้ นา้ หนักคาแนะนาและคุณภาพหลักฐาน
(Strength of Recommendation and Quality of Evidence)
ประเภท, grade
คานิยาม
นา้ หนักคาแนะนา (Strength of Recommendation)
A
น ้าหนักคาแนะนาให้ ทาอยูใ่ นระดับสูง
B
น ้าหนักคาแนะนาให้ ทาอยูใ่ นระดับปานกลาง
C
พิจารณาให้ ทาตามคาแนะนาหรื อไม่ก็ได้
คุณภาพหลักฐาน (Quality of Evidence for recommendation)
I
มีหลักฐานจากการศึกษาแบบสุม่ ตัวอย่างที่มีผลลัพธ์ทางคลินิก และ/หรื อทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารที่เชื่อถือได้ อย่างน้ อย 1 การศึกษาขึ ้นไป
II
มีหลักฐานจากการศึกษาแบบที่มีการออกแบบวิจยั เป็ นอย่างดี (แต่ไม่ได้ สมุ่ ตัวอย่าง)
หรื อ การศึกษาไปข้ างหน้ าแบบติดตามเหตุไปหาผล (cohort) ที่มีผลลัพธ์ทางคลินิก
ระยะยาว อย่างน้ อย 1 การศึกษาขึ ้นไป
III
มีหลักฐานจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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คานา
แนวทางเวชปฏิบตั ขิ องโรคเยื่อหุ้มสมองและเนื ้อสมองอักเสบเฉียบพลัน (Clinical Practice
Guideline of Acute Meningoencephalitis) นี ้ เป็ นคูม่ ือประกอบการดูแลรักษาสาหรับกุมารแพทย์ แพทย์
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไปและเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขที่ดแู ลผู้ป่วยที่มีอาการ อาการแสดงของโรคนี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ ดีที่สดุ เท่าที่จะทาได้ โดยใช้ ทรัพยากรด้ านสุขภาพต่างๆเท่าที่มีอยู่ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางเวชปฏิบตั ินี ้ จัดทาขึน้ โดยคณะแพทย์ผ้ ูเชี่ ยวชาญหลายสาขาวิชาหลายท่านจากคณะ
แพทยศาสตร์ ตา่ งๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหม คาแนะนาในการ
วิ นิ จ ฉัย และการดูแ ลรั ก ษาได้ จ ากข้ อ มูล การศึก ษาวิ จัย ต่า งๆ ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงตามยุค สมัย และจาก
ประสบการณ์ของแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญที่ได้ จากการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี ้ ดังนันการปฏิ
้
บตั ิตามแนวทางเวช
ปฏิบตั ินี ้ บางครัง้ อาจไม่ได้ รับผลการรักษาที่ดีตามที่คาดหวังซึ่งอาจเนื่องจากปั จจัยพื ้นฐานบางอย่างด้ าน
สุขภาพของผู้ป่วยแต่ละรายที่ตา่ งกันและแนวทางปฏิบตั ิที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความก้ า วหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ แนวทางเวชปฏิบตั ินี ้ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบตั ิทางการแพทย์หรื อ การพยาบาล
ผู้ใช้ สามารถนาไปปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรคที่แตกต่างออกไปของ
ผู้ป่วยแต่ละราย หรื อมีข้อจากัดทางสถานพยาบาล ทรัพยากรด้ านสุขภาพ หรื อเหตุผลอื่นๆ ตามดุลยพินิจ
ของแพทย์ พยาบาลผู้ดแู ลผู้ป่วยเหล่านี ้ แนวทางเวชปฏิบตั ินี ้มีวตั ถุประสงค์หลักไว้ ให้ แพทย์ผ้ ดู แู ลรักษา
ผู้ป่วยโรคนี ้เป็ นข้ อมูลประกอบการดูแลรักษาที่เหมาะสมตามดุลยพินิจและวิจารณญาณของแพทย์ ห้ าม
ผู้ใดนาไปอ้ างอิงในกรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเหล่านี ้ และไม่สามารถอ้ างอิงทางกฎหมายได้
ขอขอบคุณคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ อุทิศเวลา และความรู้ในการดาเนินการแนวทาง
เวชปฏิบตั ินี ้จนสาเร็ จตามวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลผู้ป่วยเหล่านี ้ให้ ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด และขอขอบคุณ
สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนการดาเนินงานแนวทางเวชปฏิบตั นิ ี ้

คณะทางานแนวทางเวชปฏิบตั ิของโรคเยื่อหุ้มสมอง
และเนื ้อสมองอักเสบเฉียบพลัน
สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
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การอักเสบของเยื่อหุ้มสมองและเนื ้อสมองอย่างเฉียบพลัน (Acute meningoencephalitis) ในเด็ก
เป็ นภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ ที่ควรได้ รับการประเมินด้ านอาการ อาการแสดงเพื่อการวินิจฉัยแยก
โรค การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ และการดูแลรักษาที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะแทรกซ้ อนทางประสาทและ
สมอง หรื อเสียชีวิตจากความรุนแรงของโรคนี ้
นิยาม
Acute meningoencephalitis คือ ภาวะที่มีการอักเสบอย่างเฉียบพลันของเยื่อหุ้มสมองและเนื ้อ
สมอง ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน โดยมีอาการแสดงที่สาคัญ ดังนี ้
1) ความผิดปกติทางสมอง โดยมีอาการของความผิดปกติของสมองทัว่ ไป หรื อ เฉพาะที่ เช่น ปวด
ศีรษะ ระดับความรู้สึกตัวลดลง สับสน พฤติกรรมผิดปกติ การชัก การเดินเซ หรื อ แขนขาอ่อนแรง 2)
อาการระคายเคืองของเยื่อหุ้มสมอง และ 3) อาการไข้
ผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการไม่ครบทังสามข้
้
อได้ เช่น ถ้ ามีไข้ ร่วมกับอาการระคายเคืองของเยื่อหุ้ม
สมองให้ วินิจฉัยว่าเป็ น acute meningitis ถ้ ามีไข้ ร่วมกับอาการผิดปกติทางสมองให้ วินิจฉัยว่าเป็ น acute
encephalitis และ บางครัง้ อาจไม่พบอาการไข้ ได้ อย่างไรก็ตามในเด็กทารกอายุน้อยกว่า 12 เดือน อาการ
ผิดปกติทางระบบประสาทอาจไม่ชดั เจน หรื อมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของแพทย์
ผู้ดแู ล
สาเหตุสว่ นใหญ่ของ acute meningoencephalitis มักเกิดจากเชื ้อไวรัส หรื อแบคทีเรี ย โดยทัว่ ไป
มักมีอาการไม่จาเพาะ แต่อาจมีลกั ษณะทางคลินิกที่ชว่ ยให้ นกึ ถึงสาเหตุได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะทางคลินิกที่ช่วยให้ นึกถึงสาเหตุของ acute meningoencephalitis
เชือ้ ก่ อโรค
ลักษณะทางคลินิก
Japanese B
Incomplete JE vaccination, endemic area, bilateral thalamic lesion
encephalitis virus
(JE virus)
Dengue virus
High grade fever, hepatomegaly, thrombocytopenia
Herpes simplex virus Intractable seizure (especially in infant < 2 months), focal neurological
(HSV)
signs, exposure to maternal genital herpetic lesion

5

Enterovirus*
Varicella virus

Hand foot mouth, herpangina, exanthem/enanthem, myocarditis, acute
flaccid paralysis
History of varicella contact, diffused vesico-pustular lesion, cerebella
ataxia, transverse myelitis
Influenza like illness, seasonal variation (rainy and winter)
Animal bite, hydrophobia
Parotitis, orchitis, pancreatitis
Pneumonia, cough
Prolonged fever, eschar, conjunctivitis
Prolonged fever, history of TB contact, chronic cough, weight loss

Influenza virus
Rabies virus
Mumps
Mycoplasma
Rickettsia
Mycobacterium
tuberculosis (TB)
Parasite
CSF and/or blood eosinophilia, raw food ingestion
Amoeba
Exposed to natural ponds, autonomic and limbic abnormalities, paralysis
หมายเหตุ *Enterovirus 71 อาจพบอาการของ rhombenencephalitis เช่น cardiopulmonary failure,
tachycardia, ataxia, myoclonic jerk ได้

การวินิจฉัยโรค
การเจาะนา้ ไขสันหลัง
ในผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกที่สงสัยว่าอาจจะมีการติดเชื ้อที่ระบบประสาททุกรายควรได้ รับการ
เจาะน ้าไขสันหลังเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา แต่ควรประเมินภาวะที่อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อ
สมองจากการเจาะน ้าไขสันหลัง โดยอาจพิจารณาตรวจภาพสมองด้ วยรังสีก่อน หรื อเลื่อนการเจาะน ้าไขสัน
หลังไปก่อนหากสภาพผู้ป่วยไม่เหมาะสม
การตรวจภาพสมองด้ วยรั งสีก่อนการเจาะนา้ ไขสันหลัง
โดยทัว่ ไปไม่มีความจาเป็ นต้ องทาการตรวจสมองด้ วย computerized tomography scan (CT
scan) ก่อนการเจาะน ้าไขสันหลัง เพราะอาจจะทาให้ การวินิจฉัยและการรักษาล่าช้ า แต่อาจพิจารณาทา
การตรวจ CT scan ก่อนการเจาะน ้าไขสันหลังในกรณีตอ่ ไปนี ้ (B-II)
- ผู้ป่วยมีอาการแสดงที่บง่ ชี ้ถึงการสูญเสียการทางานของสมองเฉพาะที่ (focal neurological
deficit)
- ผู้ป่วยมีอาการแสดงที่บง่ ชี ้ถึงภาวะความดันสูงในกะโหลกศีรษะอย่างรุนแรง เช่น หัวใจเต้ นช้ า
ความดันโลหิตสูง ม่านตาไม่ตอบสนองต่อแสง อาการแสดงที่เสี่ยงต่อ brain herniation จอ
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ประสาทตาบวม (papilledema) หรื ออาการแสดงของการสูญเสียการทางานของก้ านสมอง
(abnormal doll’s eye movement)
- ผู้ป่วยที่มีสญ
ู เสียการรับรู้สติระดับรุนแรงทาให้ การตรวจร่างกายไม่ชดั เจน
- ผู้ป่วยที่มีอาการชักซ ้าๆ เฉพาะที่
ข้ อห้ ามของการเจาะนา้ ไขสันหลัง
กรณีไม่สามารถเจาะน ้าไขสันหลังได้ เนื่องจากมีข้อห้ ามของการเจาะหลัง ให้ พิจารณาทาการรักษา
ไปก่อนได้ เลย ส่วนข้ อห้ ามของการเจาะน ้าไขสันหลัง ได้ แก่
1. ผู้ป่วยมีอาการแสดงที่บง่ ชี ้ถึงการสูญเสียการทางานของสมองเฉพาะที่ (focal neurological
deficit)
2. ผู้ป่วยมีอาการแสดงบ่งชี ้ถึงภาวะความดันสูงในกะโหลกศีรษะอย่างรุนแรง เช่น หัวใจเต้ นช้ าความ
ดันโลหิตสูง ม่านตาไม่ตอบสนองต่อแสง อาการแสดงที่เสี่ยงต่อ brain herniation จอประสาทตา
บวม (papilledema) หรื ออาการแสดงของการสูญเสียการทางานของก้ านสมอง (abnormal doll’s
eye movement)
3. ผู้ป่วยมีการติดเชื ้อที่ผิวหนังบริ เวณที่จะเจาะน ้าไขสันหลัง
4. ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกผิดปกติ เช่น เกร็ดเลือดที่ต่ากว่า 50,000 ตัวต่อลบ.มม.
(กรณีนี ้ให้ เจาะหลัง หลังการให้ เกร็ดเลือด และเจาะเลือดเพื่อตรวจเกร็ดเลือดซ ้าใหม่ภายใน 12-24
ชัว่ โมง) เกร็ ดเลือดทางานผิดปกติ หรื อมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
5. ผู้ป่วยที่มีอาการป่ วยรุนแรง เช่น มีภาวะ cardiovascular instability หรื อ อาการชักอย่างต่อเนื่องที่
ยังไม่ตอบสนองต่อยากันชัก เป็ นต้ น
6. ผู้ป่วยที่อยูใ่ นสภาวะที่ไม่เอื ้อต่อการจัดท่าที่เหมาะสมสาหรับการเจาะน ้าไขสันหลัง
การแปลผลนา้ ไขสันหลังในโรคติดเชือ้ ทางระบบประสาท
ควรมีการส่งน ้าไขสันหลัง เพื่อตรวจนับเชลล์ รวมทังแยกชนิ
้
ดเซลล์ ตรวจระดับโปรตีน และระดับ
น ้าตาลเสมอ โดยทัว่ ไปน ้าไขสันหลังที่ปกติในเด็กจะใส ไม่มีสี จานวนเม็ดเลือดขาวไม่เกิน 5 เซลล์/ลบ.มม.
ไม่พบเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิ ล ระดับโปรตีน ไม่เกิน 40 มก./ดล. ระดับน ้าตาลในน ้าไขสันหลังไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 50 ของระดับน ้าตาลในเลือด หรื อไม่ต่ากว่า 40 มก./ดล. แต่ในทารกแรกเกิด หรื อทารกคลอดก่อน
กาหนดอาจพบเม็ดเลือดขาวไม่เกิน 30 เซลล์/ลบ.มม.1 โดยไม่พบเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิ ล และโปรตีน
อาจสูงถึง 120 มก./ดล.
น ้าไขสันหลังของผู้ป่วย acute meningoencephalitis จากการติดเชื ้อแบคทีเรี ยมักมีลกั ษณะดังนี ้
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- จานวนเม็ดเลือดขาวส่วนใหญ่มากกว่า 500 เซลล์/ลบ.มม. ยกเว้ นผู้ป่วยในระยะเริ่มต้ น ผู้ป่วย
ที่มีอาการรุนแรงมาก ผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดต่า (neutropenia) หรื อได้ รับยา
ปฏิชีวนะชนิดฉีดมาก่อน อาจพบเม็ดเลือดขาวน้ อยกว่านี ้ได้
- อัตราส่วนของนิวโทรฟิ ลมักจะสูงกว่าลิมโฟไซต์
- โปรตีนมักสูงกว่า 100 มก./ดล.
- น ้าตาลต่ากว่า ร้ อยละ 40 ของระดับน ้าตาลในเลือด
น ้าไขสันหลังของผู้ป่วย acute meningoencephalitis จากการติดเชื ้อไวรัสมักมีลกั ษณะดังนี ้
- จานวนเม็ดเลือดขาวมักจะน้ อยกว่า 500 เซลล์/ลบ.มม.
- อัตราส่วนของลิมโฟไซต์มกั จะสูงกว่านิวโทรฟิ ล
- ระดับโปรตีนปกติ หรื อสูงเล็กน้ อย แต่มกั ไม่เกิน 100 มก./ดล.
- ระดับน ้าตาลปกติ หรื อต่าเล็กน้ อย
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่าผู้ป่วยที่เป็ น HSV encephalitis ในระยะเริ่มต้ น
อาจพบน ้าไขสันหลังที่ปกติได้ ประมาณร้ อยละ 5-102
การเปลี่ยนแปลงของน ้าไขสันหลังของโรคติดเชื ้อชนิดต่างๆ มีความหลากหลาย และคล้ ายคลึงกัน
ได้ ขึ ้นกับ สภาวะผู้ป่วยแต่ละคน ระยะเวลาที่เป็ นโรค ความรุนแรง และการได้ รับการรักษามาก่อน การแปล
ผลน ้าไขสันหลังควรใช้ อาการทางคลินิก และผลการตรวจเพิ่มเติมทางห้ องปฏิบตั ิการร่วมด้ วย เพื่อเป็ นแนว
ทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะของนา้ ไขสันหลังในการติดเชือ้ เยื่อหุ้มสมองอักเสบและสมองอักเสบจาก
สาเหตุต่างๆ3-5
แบคทีเรี ย
เชือ้ ไวรัส
เชือ้ วัณโรค/เชือ้ รา
ลักษณะนา้ ไขสัน ขุน่ เหลือง เป็ นหนอง
ใส
ใส หรื อขุ่น
หลัง
ความดันเปิ ดนา้ ไข > 180
> 180
> 180
สันหลัง (มม.นา้ )
เม็ดเลือดขาว
> 500 (10-20,000)
< 500 (0-1,000)
50-750 (10-1,500)
(เซลล์ /ลบ.มม.)
นิวโทรฟิ ล (ร้ อย
> 80a
<50
<50
ละ)
โปรตีน (มก./ดล.) > 100 (40-500)
< 100 (20-200)
50-200 (40-1,500)
นา้ ตาล (มก./ดล.) < 40 (0-65)
> 40 (30-65)
< 40 (5-50)
สัดส่ วนนา้ ตาลใน < 0.4
> 0.5
< 0.4
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นา้ ไขสันหลังต่ อใน
เลือด
a เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ที่สงู ขึ ้นอาจพบในเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อแบคทีเรี ยในกรณีที่ได้ รับ
การรักษาด้ วยยาปฏิชีวนะมาก่อนได้
การเจาะตรวจนา้ ไขสันหลังซา้
การตรวจนา้ ไขสันหลังซา้ ในผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชือ้ แบคทีเรี ย
โดยทัว่ ไปไม่ได้ มีความจาเป็ นต้ องตรวจน ้าไขสันหลังซ ้าในผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อ
แบคทีเรี ย แต่อาจพิจารณาทาการตรวจน ้าไขสันหลังซ ้าในกรณีดงั นี ้
1. เพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอน ได้ แก่ กรณีที่ผลการตรวจน ้าไขสันหลังครัง้ แรกไม่สามารถแยกแยะได้
ชัดเจนว่าเป็ นแบคทีเรี ยหรื อไวรัส ให้ ทาการเจาะหลังซ ้าภายใน 24 ชม.
2. เพื่อการติดตามการรักษา ให้ ทาการตรวจน ้าไขสันหลังซ ้าภายใน 48-72 ชัว่ โมง ของการรักษา
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ (A-III)
2.1. ผู้ป่วยไม่ดีขึ ้นภายใน 48 ชม. หลังจากได้ ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมแล้ ว
2.2. เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อนิวโมคอคคัสที่ดื ้อยาเซฟาโลสปอริน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี
ที่ได้ รับ dexamethasone ร่วมด้ วย
2.3. เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อแบคทีเรี ยในเด็กทารกแรกเกิด
2.4. เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อแบคทีเรี ยกรัมลบทรงแท่ง (gram negative bacilli)
ข้ อบ่ งชีใ้ นการเจาะนา้ ไขสันหลังก่ อนหยุดยา6
โดยทัว่ ไปไม่แนะนาให้ เจาะน ้าไขสันหลังก่อนหยุดยา หากผู้ป่วยตอบสนองดีตอ่ การรักษา อาจ
พิจารณาให้ ทาการเจาะน ้าไขสันหลังในกรณีเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อแบคทีเรี ยกรัมลบทรงแท่ง (gram
negative bacilli) หรื อ เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อแบคทีเรี ยในทารกแรกเกิด ในกรณีที่ผลการตรวจน ้าไข
สันหลังซ ้ายังมีความผิดปกติอยู่ ให้ พิจารณาร่วมกับอาการทางคลินิกเพื่อการรักษาเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม
การส่ งตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
การส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการมีจดุ ประสงค์ เพื่อการวินิจฉัยสาเหตุของการติดเชื ้อ และประเมิน
ความผิดปกติอื่นๆ หรื อภาวะแทรกซ้ อนที่อาจพบร่วมด้ วย
การส่งตรวจเพื่อการหาสาเหตุของการติดเชื ้อนี ้ จะส่งตรวจอะไรให้ พิจารณาจากอาการทางคลินิกที่
อาจชี ้นาว่าเกิดจากสาเหตุใด นอกจากนี ้ยังขึ ้นกับความสามารถในการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารของแต่ละ
สถานที่ด้วย การตรวจน ้าไขสันหลังเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ ในการวินิจฉัยสาเหตุ
การส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการที่ควรทา ได้ แก่
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1. การย้ อมสีกรัมของน ้าไขสันหลัง แนะนาให้ ทาการย้ อมสีกรัมในผู้ป่วยที่สงสัยเยื่อหุ้มสมองอักเสบทุก
คน (A-III) ทาได้ ง่าย และให้ ผลรวดเร็ว มีความจาเพาะสูงในการวินิจฉัยภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
จากเชื ้อแบคทีเรี ย อย่างไรก็ตามการย้ อมสีกรัมอาจมีผลบวกลวงได้ จาก การแปลผลผิด การ
ปนเปื อ้ นของสีย้อม และการปนเปื อ้ นของเชื ้อจากผิวหนัง
2. การเพาะเชื ้อของน ้าไขสันหลัง ใช้ เวลา ฉัย วิธีนี ้เป็ นวิธีมาตรฐานในการวินิจฉัย
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อแบคทีเรี ย นอกจากจะทราบเชื ้อที่เป็ นสาเหตุแล้ ว ยังทราบความไวของ
เชื ้อต่อยาต้ านจุลชีพที่ใช้ ในการรักษาด้ วย
3. การตรวจเพาะเชื ้อจากเลือด ควรทาทุกคนที่มีเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อแบคทีเรี ย เพราะอาจพบ
เชื ้อขึ ้นในเลือดร่วมด้ วย
4. Complete blood count อาจใช้ แยกแยะสาเหตุของการติดเชื ้อว่าเกิดจากแบคทีเรี ย หรื อไวรัสได้
(บางครัง้ อาจใช้ CRP ได้ ด้วย) และเป็ นการประเมินจานวนเกร็ ดเลือดก่อนเจาะน ้าไขสันหลัง
5. Electrolyte, BUN/Cr เพื่อประเมินภาวะ dehydration เฝ้าระวังภาวะ syndrome of
inappropriate ADH (SIADH) และ Diabetes insipidus (DI)
6. Blood sugar เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับระดับน ้าตาลในน ้าไขสันหลัง
7. การตรวจอื่นๆ เมื่อมีข้อบ่งชี ้ทางอาการ เช่น การตรวจ liver function test ควรทาเมื่อจะต้ องใช้ ยาที่
มีผลต่อตับ และบางเชื ้ออาจทาให้ ตบั อักเสบร่วมด้ วย, CXR และ tuberculin test อาจช่วยบ่งชี ้ถึง
เชื ้อวัณโรค, Indian ink preparation ในน ้าไขสันหลัง ในกรณีที่สงสัย Cryptococcal
meningoencephalitis หรื อในผู้ป่วยที่มีปัญหาภูมิค้ มุ กันบกพร่อง
กรณีที่อยูใ่ นสถานที่ที่สามารถตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารเพิ่มเติม อาจพิจารณาส่งตรวจเพิ่มเติม
ตามตามอาการทางคลินิกที่บง่ ชี ้ และตามความเหมาะสม ได้ แก่
1. การตรวจแอนติเจน โดยวิธี latex agglutination เป็ นการใช้ serum ที่มีแอนติบอดีตอ่ แคปซูลของ
โพลีแซคาไรด์ของเชื ้อแบคทีเรี ย ซึง่ สามารถตรวจหาเชื ้อแบคทีเรี ยได้ หลายชนิดได้ แก่ S.
pneumoniae, H. influenzae type b, N. meningitidis, และ group B Streptococcus วิธีนี ้
ให้ ผลการตรวจรวดเร็วแต่อาจทาได้ ในบางโรงพยาบาล ซึ่งเป็ นวิธีที่ง่าย ไม่ต้องการอุปกรณ์มาก
และรวดเร็ว ความจาเพาะของวิธีนี ้ดี แต่ยงั อาจมีโอกาสเกิดผลบวกลวงได้ การตรวจแอนติเจนนี ้
อาจมีประโยชน์ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับการรักษาด้ วยยาปฏิชีวนะมาก่อน หรื อไม่พบเชื ้อก่อโรคจาก
การย้ อมสีกรัมและการเพาะเชื ้อ (B-III) ส่วนการตรวจหาเชื ้อราสามารถทา Cryptococcus
antigen ในกรณีของผู้ป่วยที่มีปัญหาภูมิค้ มุ กันบกพร่อง
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2. การส่งตรวจแอนติบอดี ในกรณีสงสัยการติดเชื ้อ JE virus, Dengue virus, Chikungunya virus,
Mycoplasma, Rickettsia โดยตรวจเลือด 2 ครัง้ ห่างกัน 1-3 สัปดาห์ ส่วนการตรวจเลือด หาเชื ้อ
HIV อาจทาในกรณีที่สงสัยภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่อง
3. PCR (Polymerase Chain Reaction) ของน ้าไขสันหลังต่อเชื ้อ HSV, Enteroviruses, Influenza
และวัณโรค ให้ พิจารณาตามความเหมาะสม และความสามารถของห้ องปฏิบตั กิ ารในแต่ละแห่ง
โดยในที่ที่ทาได้ ควรพิจารณาส่งตรวจตามลักษณะประวัติ อาการ และภาพรังสี ซึง่ ทาให้ คดิ ถึงแต่
ละโรค หรื อคิดว่าแต่ละเชื ้อนัน้ อาจยังเป็ นสาเหตุของความเจ็บป่ วยได้
4. การตรวจอื่นๆ เมื่อมีข้อบ่งชี ้ทางอาการ เช่น nasopharyngeal wash อาจช่วยตรวจหาเชื ้อที่พบใน
ระบบทางเดินหายใจร่วมด้ วย ได้ แก่ ไข้ หวัดใหญ่, Enterovirus และ Adenovirus เป็ นต้ น
การรักษา
การรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชือ้ แบคทีเรีย
การรักษาด้ วยยาปฏิชีวนะแบบ empiric ให้ พิจารณาตามข้ อมูลทางระบาดวิทยา ผลการตรวจน ้าไข
สันหลังเบื ้องต้ น การย้ อมสีกรัม และการตรวจหาแอนติเจน (ถ้ ามี) โดยพิจารณาให้ ยาปฏิชีวนะดังแผนภูมิที่
1 และ ตารางที่ 3 เมื่อได้ ผลทางห้ องปฏิบตั กิ ารจนทราบเชื ้อที่เป็ นสาเหตุ สามารถให้ ยาตรงตามเชื ้อและ
แบบแผนความไวต่อยาได้ ดงั ตารางที่ 4 ขนาดของยาดังตารางที่ 5 และระยะเวลาในการให้ ยาดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 3 การให้ ยาปฏิชีวนะเบือ้ งต้ นในการรั กษาผู้ป่วยที่สงสัยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชือ้
แบคทีเรี ย โดยพิจารณาจากอายุ และปั จจัยเสี่ยงของผู้ป่วย6-8 (A-III)
อายุ และปั จจัยเสี่ยง
อายุน้อยกว่า 1 เดือน

เชือ้ ก่ อโรคที่พบบ่ อย
ยาปฏิชีวนะที่เลือกใช้
Streptococcus agalactiae,
Cefotaximeb +
Escherichia coli, Klebsiella spp., Aminoglycosidec
Listeria monocytogenesa
(+ Ampicillina)
อายุ 1-3 เดือน
Streptococcus agalactiae,
Cefotaxime/Ceftriaxoneb +
Escherichia coli, Klebsiella spp., Vancomycind
Salmonella spp., Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus
influenzae type b, Neisseria
meningitidis
อายุ 3 – 23 เดือน
Haemophilus influenzae type b, Cefotaxime/Ceftriaxone +
Streptococcus pneumoniae,
Vancomycind
Salmonella spp.,
Neisseria meningitidis
อายุ 2 ปี ขึ ้นไป
Streptococcus pneumoniae,
Cefotaxime/Ceftriaxone +
Neisseria meningitidis
Vancomycind
a
ประเทศไทยพบ Listeria monocytogenes น้ อย แต่ถ้าสงสัยเชื ้อนี ้หรื อย้ อมน ้าไขสันหลังพบ gram
positive bacilli ให้ การรักษาด้ วย ampicillin เพิ่มเติมด้ วย
b
Third-generation cephalosporin ที่ใช้ ในการรักษาอาจให้ เป็ น cefotaxime หรื อ ceftriaxone ก็ได้ แต่ถ้า
เด็กอายุ < 1 เดือน ให้ เลือกใช้ ยาเป็ น cefotaxime
c
อาจพิจารณาให้ Aminoglycoside ร่วมด้ วยตามความเหมาะสม
d
พิจารณาให้ vancomycin ร่วมด้ วยหาก 1) ย้ อมสี gram stain ในน ้าไขสันหลังพบเชื ้อ gram positive
diplococci 2) ตรวจ latex agglutination ได้ ผลบวกต่อเชื ้อ Streptococcus pneumoniae 3) ผู้ป่วยมี
ปั จจัยเสี่ยงในการติดเชื ้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื ้อต่อยา เช่น ผู้ป่วยที่ได้ ยากลุม่ เบต้ าแลคแตม
มาก่อนในช่วง 2 เดือนที่ผา่ นมา และ 4) ผู้ป่วยมีอาการหนัก เช่น มีภาวะ shock ร่วมด้ วย เป็ นต้ น
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ตารางที่ 4 ยาปฏิชีวนะที่แนะนาสาหรับรักษาผู้ป่วยที่มีเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชือ้ แบคทีเรียตาม
ผลเพาะเชือ้ และความไวต่ อยาต้ านจุลชีพ6. 8-16
เชือ้ ก่ อโรคและความไวต่ อยา
Streptococcus pneumonia
- Susceptible to Penicillin
(Penicillin MIC < 0.06 mcg/ml)
- Nonsusceptible to Penicillin
(Penicillin MIC >0.12 mcg/ml) และ
susceptible to Cefotaxime และ
Ceftriaxone (Cefotaxime หรื อ
Ceftriaxone MIC <0.5 mcg/ml)
- Nonsusceptible to Penicillin
(Penicillin MIC >0.12 mcg/ml) และ
nonsusceptible to Cefotaxime หรื อ
Ceftriaxone (Cefotaxime หรื อ
Ceftriaxone MIC >0.5 mcg/ml)
Neisseria meningitidis
Penicillin MIC
- < 0.1 mcg/ml
- 0.1-1 mcg/ml
Listeria monocytogenes
Streptococcus agalactiae
Escherichia coli และ
Enterobacteriaceae อื่นๆd
Salmonella
Pseudomonas aeruginosad

ยาปฏิชีวนะมาตรฐาน

ยาปฏิชีวนะทางเลือก

- Penicillin G หรื อ Ampicillin

Cefotaxime/Ceftriaxonea,
Chloramphenicol
- Cefepime (B-II), Meropenem (BII)

- Cefotaxime/Ceftriaxonea

- Vancomycin +
Cefotaxime/Ceftriaxonea ,b

Penicillin G หรื อ Ampicillin
Cefotaxime/Ceftriaxonea
Ampicillin or Penicillin Gc
Ampicillin or Penicillin Gc
Cefotaxime/Ceftriaxonea (A-II)
Cefotaxime/Ceftriaxonea +
Ciprofloxacin
Cefepimec or Ceftazidimec (AII)

- Fluoroquinolone (B-II)

Cefotaxime/Ceftriaxonea,
Chloramphenicol
Chloramphenicol, Meropenem
Fluoroquinolone
TMP-SMX , Meropenem (B-III)
Cefotaxime/Ceftriaxonea (B-III)
Meropenem, Fluoroquinolone,
TMP-SMX , Ampicillin
Cefotaxime/Ceftriaxonea,
Meropenem , Ciprofloxacin
Meropenamc, Ciprofloxacinc
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Haemophilus influenzae (Hib)
- ß-lactamase negative

- ß -lactamase positive

Staphylococcus aureus
- Methicillin susceptible
- Methicillin resistant

Ampicillin

Cefotaxime/Ceftriaxonea (A-I)

Cloxacillin
Vancomycine
Vancomycine

Cefotaxime/Ceftriaxonea,
Cefepime, Chloramphenicol,
Fluoroquinolone
Cefepime (A-II),
Chloramphenicol,
Fluoroquinolone
Vancomycin, Meropenem (B-III)
TMP-SMX , Linezolid (B-III)
Linezolid (B-III)

Staphylococcus epidermidis
Enterococcus species
- Ampicillin susceptible
Ampicillin + Gentamicin
- Ampicillin resistant
Vancomycin+ Gentamicin
- Ampicillin and
Linezolid (B-III)
vancomycin resistant
หมายเหตุ ทุกคาแนะนาให้ น ้าหนัก (A-III) ยกเว้ นที่เขียนกากับไว้ ในตาราง
a
Third-generation cephalosporin ที่ใช้ ในการรักษาอาจให้ เป็ น cefotaxime หรื อ ceftriaxone ก็ได้ แต่ถ้า
เด็กอายุ < 1 เดือน ให้ เลือกใช้ ยาเป็ น cefotaxime
b
พิจารณาให้ rifampicin ร่วมด้ วยเมื่อเชื ้อไวต่อ rifampicin และ 1) อาการไม่ดีขึ ้นภายใน 24-48 ชัว่ โมงหลัง
ได้ vancomycin + cefotaxime หรื อ Ceftriaxone 2) CSF ยังคงพบเชื ้ออยูห่ ลังได้ รับการรักษาที่เหมาะสม
เป็ นเวลา 24-48 ชัว่ โมง 3) MIC ต่อ cefotaxime หรื อ ceftriaxone > 4 ไมโครกรัม/มล.
c
พิจารณาให้ aminoglycoside ร่วมด้ วยตามความเหมาะสม
d
พิจารณาเลือกยาต้ านจุลชีพตามผลความไวของเชื ้อต่อยาต้ านจุลชีพ
e
พิจารณาให้ rifampicin ร่วมด้ วยตามความเหมาะสม
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ตารางที่ 5 แสดงขนาดของยาปฏิชีวนะที่แนะนาในการรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชือ้
แบคทีเรี ย6, 10, 12, 16 (A-III)
ยาปฏิชีวนะ
ขนาดยา (มก./กก./วัน)
เด็กทารกแรกเกิด, อายุ (วัน)
เด็กทารกและ
เด็กเล็ก
อายุ 0-7 วันa
อายุ 8-28 วันa
Amikacin
15-20 มก./กก./วัน
30 มก./กก./วัน
20-30 มก./กก./วัน
แบ่งให้ ทกุ 12 ชม.
แบ่งให้ ทกุ 8 ชม.
แบ่งให้ ทกุ 8 ชม.
Ampicillin
150 มก./กก./วัน แบ่ง 200 มก./กก./วัน
300 มก./กก./วัน
ให้ ทกุ 8 ชม.
แบ่งให้ ทกุ 6-8 ชม.
แบ่งให้ ทกุ 6 ชม.
Cefepime
150 มก./กก./วัน
แบ่งให้ ทกุ 8 ชม.
Cefotaxime
100-150 มก./กก./วัน 150-200 มก./กก./วัน 225-300 มก./กก./วัน
แบ่งให้ ทกุ 8-12 ชม. แบ่งให้ ทกุ 6-8 ชม.
แบ่งให้ ทกุ 6-8 ชม.
Ceftazidime
100-150 มก./กก./วัน 150 มก./กก./วัน
150 มก./กก./วัน
แบ่งให้ ทกุ 8-12 ชม. แบ่งให้ ทกุ 8 ชม.
แบ่งให้ ทกุ 8 ชม.
Cetriaxone
100 มก./กก./วัน แบ่ง
ให้ ทกุ 12-24 ชม.
Chloramphenicol
25 มก./กก./วัน
50 มก./กก./วัน
75-100 มก./กก./วัน
แบ่งให้ ทกุ 24 ชม.
แบ่งให้ ทกุ 12-24 ชม. แบ่งให้ ทกุ 6 ชม.
Ciprofloxacin
30 มก./กก./วัน
แบ่งให้ ทกุ 8 ชม.
Cloxacillin
75 มก./กก./วัน
150-200 มก./กก./วัน 200 มก./กก./วัน
แบ่งให้ ทกุ 8-12 ชม. แบ่งให้ ทกุ 6-8 ชม.
แบ่งให้ ทกุ 6 ชม.
Gentamicinb
5 มก./กก./วัน
7.5 มก./กก./วัน
7.5 มก./กก./วัน
แบ่งให้ ทกุ 12 ชม.
แบ่งให้ ทกุ 8 ชม.
แบ่งให้ ทกุ 8 ชม.
Meropenem
120 มก./กก./วัน
แบ่งให้ ทกุ 8 ชม.
Penicillin G
0.15 mU/กก.
0.2 mU/กก.
0.25-0.4 mU/กก.
แบ่งให้ ทกุ 8-12 ชม. แบ่งให้ ทกุ 6-8 ชม.
แบ่งให้ ทกุ 4-6 ชม.
Rifampin
10-20 มก./กก./วัน
10-20 มก./กก./วัน
แบ่งให้ ทกุ 12 ชม.
แบ่งให้ ทกุ 12-24 ชม.b
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TMP-SMXc
Vancomycind

10-20 มก./กก./วัน
แบ่งให้ ทกุ 6-12 ชม.
60 มก./กก./วัน
แบ่งให้ ทกุ 6 ชม.

20-30 มก./กก./วัน
30-45 มก./กก./วัน
แบ่งให้ ทกุ 8-12 ชม. แบ่งให้ ทกุ 6-8 ชม.
หมายเหตุ TMP-SMX, Trimethoprim-Sulfamethoxazole
a
ในเด็กทารกแรกเกิดทีน่ ้ าหนักน้อยกว่า 2,000 กรัม หรือ very low-birth weight อาจใช้ขนาด
น้อยกว่า หรือระยะห่างกว่านี้ได้
b
ขนาดยาสูงสุดได้ไม่เกิน 600 มก.
c
ขนาดยาขึน้ กับปริมาณของ trimethoprim
d
หากสามารถส่งตรวจระดับยาต่าสุดของ vancomycin ได้ ควรมีระดับยาต่าสุดอยู่ระหว่าง 1520 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร
ตารางที่ 6 ระยะเวลาในการให้ ยาปฏิชีวนะตามเชือ้ ก่ อโรคในผู้ป่วยที่มีเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชือ้
แบคทีเรี ย 4, 6, 8-10, 12-17 (A-III)
เชือ้ ก่ อโรค
ระยะเวลาในการให้ ยาปฏิชีวนะ (วัน)
Neisseria meningitidis
7
Haemophilus influenzae type b
10
Streptococcus pneumonia
10-14
Streptococcus agalactiae
14-21
Aerobic gram-negative bacilli a
> 21
Listeria monocytogenes
14-21
Salmonella spp.
4-6 สัปดาห์
a
ระยะเวลาในการรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อ aerobic gram-negative bacilli ให้ ยาต้ านจุลชีพนาน
อย่างน้ อย 3 สัปดาห์ หรื ออย่างน้ อย 2 สัปดาห์นบั จากผลเพาะเชื ้อในน ้าไขสันหลังปราศจากเชื ้อแล้ ว (โดย
เลือกระยะเวลาที่นานกว่า)
ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีภาวะแทรกซ้ อน เช่น subdural empyema, ventriculitis อาจจาเป็ นต้ องให้ ยานานกว่านี ้
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การรักษาโรคสมองอักเสบด้ วยยาต้ านไวรัส
การติดเชื ้อ Herpes simplex virus (HSV) ของสมอง เป็ นโรคที่มีอตั ราการเสียชีวิต และความพิการ
สูง แต่สามารถให้ การรักษาได้ ด้วยยา acyclovir ซึง่ จะได้ ผลดีเมื่อเริ่มยาได้ เร็ว ดังนันการพิ
้
จารณาให้ ยา
acyclovir จึงมีความสาคัญ ซึง่ สามารถแบ่งเป็ น 3 กรณี ดังตารางที่ 718 ได้ แก่
1. กรณีที่ต้องให้ ยา ได้ แก่เมื่อมีอาการทางคลินิกที่เข้ าได้ กบั การติดเชื ้อ HSV
2. กรณีพิจารณาให้ ได้ แก่เมื่อประวัตแิ ละอาการ เข้ าได้ กบั ไข้ สมองอักเสบเฉียบพลัน แต่ยงั ไม่
สามารถระบุได้ วา่ เกิดจากเชื ้ออะไร ซึง่ ยังมีโอกาสเกิดจากเชื ้อ HSVได้
3. กรณีที่ไม่จาเป็ นให้ ยา ได้ แก่กรณีที่ความเจ็บป่ วย สามารถอธิบายได้ จากโรคหรื อภาวะอื่น
การพิจารณาให้ เริ่มยา acyclovir สามารถให้ ตามขนาดในตารางที่ 8 ไปก่อน (empirical
treatment) ถ้ าผลตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารยืนยันว่าเป็ นเชื ้อ HSV ให้ ยาต่อจนครบ 14-21 วัน แต่หากมีกรณี
ดังต่อไปนี ้ ให้ พิจารณาหยุดยา acyclovir ได้ แก่
1. ได้ รับการวินิจฉัยที่แน่นอนว่าเป็ นจากสาเหตุอื่น ที่มิใช่จาก ไข้ สมองอักเสบจากเชื ้อ HSV
2. เมื่อผลการตรวจ PCR สาหรับเชื ้อ HSV จากน ้าไขสันหลังกลับมาเป็ นลบ โดยเป็ นน ้าไขสันหลัง
ที่เจาะหลังจากมีอาการทางระบบประสาทไปแล้ ว 72 ชัว่ โมง และอาการทางคลินิกไม่เข้ ากับ
โรคสมองอักเสบจากเชื ้อ HSV เช่น มีอาการทางสมองกลับเป็ นปกติอย่างรวดเร็ ว (ตัวอย่างใน
กรณีที่พบจากการชักจากไข้ ) การตรวจภาพสมองด้ วยรังสีไม่พบความผิดปกติ และ เม็ดเลือด
ขาวในน ้าไขสันหลังมีจานวนน้ อยกว่า 5 ตัวต่อลบ.มม.
แต่ไม่ควรหยุด empirical acyclovir แม้ วา่ เมื่อผลการตรวจ PCR สาหรับไวรัส HSV จากน ้าไขสัน
หลังกลับมาเป็ นลบ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. มีอาการทางคลินิกที่เข้ าได้ กบั โรคสมองอักเสบจากเชื ้อ HSV การตรวจน ้าไขสันหลัง ใน
ระยะแรกๆของความเจ็บป่ วย อาจไม่พบเซลล์ในน ้าไขสันหลัง และ ผลการตรวจ PCR สาหรับ
เชื ้อ HSV จากน ้าไขสันหลังอาจเป็ นลบได้ กรณีนี ้ หากทาได้ ควรตรวจน ้าไขสันหลังซ ้า
2. เมื่อพบความผิดปกติของน ้าไขสันหลัง และการตรวจภาพสมองด้ วยรังสีชนิดคลื่นแม่เหล็ก
(MRI) มีความผิดปกติที่เข้ าได้ กบั ไข้ สมองอักเสบจากเชื ้อ HSV
ข้ อควรระวังจากผลข้ างเคียงได้ แก่ การทางานของไตบกพร่อง ผื่น เม็ดเลือดขาวลดลง คลื่นไส้
อาเจียน ปวดหัว และหลอดเลือดดาอักเสบ
ตารางที่ 7 แนวทางการพิจารณาให้ empirical acyclovir
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กรณีท่ ตี ้ องให้ acyclovir

กรณีท่ อี าจพิจารณาให้
acyclovir ตามความเหมาะสม
1.มีอาการที่เข้ าได้ กบั โรคไข้ สมอง ผู้ที่มีอาการโรคสมองอักเสบ
อักเสบจากเชื ้อ HSV เช่น มี skin เฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ
lesion ซึม และ/หรื อ อาการชักที่
ควบคุมได้ ยาก
2.ผู้ที่มีระดับความรู้สึกตัวแย่ลง
ร่วมกับอาการไข้ อาการชัก
เฉพาะที่ หรื อ ความผิดปกติทาง
ระบบประสาทที่ยงั ไม่สามารถหา
สาเหตุอื่นได้
3.อายุน้อยกว่า 2 เดือน

กรณีท่ ไี ม่ จาเป็ นต้ องให้
acyclovir18
1. สงสัยเป็ นโรคลมชักจากไข้
(simple febrile convulsion)
2. มีอาการชัก โดยไม่มีไข้ หรื อ ไม่
มีประวัตขิ องไข้ (ยกเว้ นผู้ป่วยที่มี
ภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่อง)
3. กรณีที่มีสาเหตุชดั เจนจาก
อย่างอื่น ได้ แก่ การอุดตันของ VP
shunt, เด็กที่มีเป็ นโรคลมชัก ผู้ที่มี
พยาธิสภาพในสมอง ผู้ที่ได้ รับการ
กระทบกระเทือนทางสมอง และ ผู้
ที่ใช้ ยาหรื อสารเสพติดเกินขนาด

ตารางที่ 8 ขนาดยา Acyclovir ที่แนะนาให้ ใช้ ในการรั กษาผู้ป่วยที่สงสัยสมองอักเสบจากไวรั สเริม
17, 19

อายุ

ขนาดยาที่แนะนา

ทารกแรกเกิด – 3 เดือน

Acyclovir 60 mg/kg/day IV
แบ่งให้ ทกุ 8 ชัว่ โมง นาน 21 วัน
Acyclovir 30-45 mg/kg/day IV
แบ่งให้ ทกุ 8 ชัว่ โมง นาน 14-21 วัน
Acyclovir 30 mg/kg/day IV
แบ่งให้ ทกุ 8 ชัว่ โมง นาน 14-21 วัน

G

3 เดือน – 12 ปี
อายุมากกว่ า 12 ปี

การรักษาประคับประคอง ได้ แก่
1. การให้ สารน ้า และเกลือแร่20 แนะนาให้ สารน ้าตามปกติ (maintenance) ในอดีตมีการแนะนาให้
จากัดสารน ้า (fluid restriction) เนื่องจากมักพบว่าผู้ป่วยจะมีภาวะ SIADH ซึง่ ภาวะนี ้ทาให้ มีภาวะน ้าเกิน
ในร่างกายและอาจจะส่งผลให้ มีภาวะสมองบวมขึ ้นได้ แต่จากการศึกษาหลายอันพบว่าการให้ การรักษา
โดยการจากัดสารน ้าในผู้ป่วยเหล่านี ้มีอตั ราความพิการทางสมอง หรื อ อาการชักตามมามากกว่าการรักษา
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ด้ วยการให้ สารน ้าตามปกติ21 ดังนันในปั
้ จจุบนั แนะนาให้ สารน ้าตามปกติในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี ้
นอกจากนี ้ควรมีการติดตามผู้ป่วยและปรับการรักษาอย่างเหมาะสม
2. การให้ ยาสเตียรอยด์4 คือการให้ dexamethasone ขนาด 0.15 มก./กก./ครัง้ ทุก 6 ชม. (ขนาด
สูงสุดไม่เกิน 10 มก.ต่อวัน)22 ควรให้ 10-20 นาทีก่อนหรื ออย่างน้ อยที่สดุ พร้ อมกับยาปฏิชีวินะครัง้ แรก เป็ น
ระยะเวลา 2-4 วัน มีประโยชน์ในกรณีของเยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก H. influenzae type b นี ้เพราะสามารถ
ลดภาวะการสูญเสียการได้ ยินได้ (A-I) ส่วนกรณี S. pneumoniae ไม่แนะนาให้ ยาสเตียรอยด์ในเด็กอายุ
น้ อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ถ้าเด็กอายุมากกว่า 6 สัปดาห์ให้ พิจารณาถึงข้ อดีข้อเสียของการให้ สเตียรอยด์เป็ น
รายๆไป (C-II) กรณีที่ได้ รับยาปฏิชีวนะมาก่อนแล้ วไม่ควรให้ dexamethasone เพราะ ไม่ได้ ทาให้
ผลการรักษาดีขึ ้น (A-I) นอกจากนี ้ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนการใช้ สเตียรอยด์ในเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อ
แบคทีเรี ยอื่นๆ
ภาวะแทรกซ้ อนเฉียบพลันทางระบบประสาท
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อแบคทีเรี ยสามารถทาให้ มีภาวะแทรกซ้ อนต่าง ๆ ทางระบบประสาท
ตามมาได้ หลายชนิด ผลต่อการรักษาและพยากรณ์โรคในระยะยาว ภาวะแทรกซ้ อนทางระบบประสาทที่พบ
ได้ บอ่ ยได้ แก่
1. อาการชัก อาการชักในผู้ป่วยอาจจะเป็ นอาการที่ทาให้ มาพบแพทย์หรื อเป็ นอาการที่บง่ บอกว่า
น่าจะมีภาวะแทรกซ้ อนเกิดขึ ้นก็ได้
อาการชักอาจจะเกิดขึ ้นจาก cerebritis, vasculitis, infarction, subdural effusion/empyema,
electrolyte imbalance หรื อ toxic-metabolic abnormalities ก็ได้ 23 ดังนันแพทย์
้
ควรหาสาเหตุให้ แน่ชดั ว่า
อาการชักเกิดขึ ้นจากสาเหตุใด จะได้ ทาการรักษาสาเหตุไปพร้ อม ๆ กันและเป็ นการป้องกันการชักซ ้า
การระงับอาการชักสามารถใช้ ยา
Diazepam
- 0.3 มก./กก. ทางหลอดเลือดดา หรื อ
- 0.5 มก./กก. ทางทวารหนัก (ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 10 มก.)
เนื่องจากยาชนิดนี ้มีระยะเวลาในการหยุดชักได้ เพียงประมาณ 30 นาที ในรายที่มีความเสี่ยงที่จะมี
อาการชักอีกหรื อในรายที่มีอาการชักนานควรให้ ยากันชักชนิดอื่น ๆ ร่วมด้ วย ซึง่ อาจจะพิจารณาให้ ยา
- Phenytoin ในขนาด 20 มก./กก. ทางหลอดเลือดดา และให้ ตอ่ ในขนาด 5 มก./กก./วัน แบ่งให้ 2
ครัง้ ต่อวัน อาการข้ างเคียงของยาได้ แก่ hypotension และ cardiac arrhythmia
- Phenobarbital ในขนาด 20 มก./กก. ทางหลอดเลือดดา และให้ ตอ่ ในขนาด 5 มก./กก./วัน แบ่ง
ให้ 2 ครัง้ ต่อวัน อาการข้ างเคียงของยาได้ แก่ hypotension, respiratory failure และมีฤทธิ์ในการกดความ
รู้สกึ ตัวมาก
2. ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง (Increased intracranial pressure, IICP)
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ภาวะ IICP นันมั
้ กจะพบเสมอในผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อแบคทีเรี ย 24 ซึง่ สาเหตุ
ของภาวะ IICP อาจจะเกิดจาก การที่มี brain edema มีสาเหตุจาก vasogenic, cytotoxic, หรื อ
interstitial25 ก็ได้ อาการและอาการแสดงของ IICP ในเด็กแต่ละอายุจะแตกต่างกันไป ในเด็กเล็กอาจจะมี
อาการร้ องกวน พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ซึม ส่วนเด็กโตอาจจะมีอาการปวดศีรษะ อาเจียน และในรายที่
รุนแรงจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับรู้สติ การตรวจร่างกายในเด็กเล็กอาจจะพบ tense of anterior
fontanel ในเด็กโตอาจจะพบว่ามี papilledema, cranial nerve VI palsies
การรักษาภาวะ IICP มักจะให้ การรักษาทัว่ ไปก่อนซึง่ ได้ แก่
- นอนยกหัวสูง 30 องศา
- ให้ สารน ้าที่เพียงพอ และติดตาม electrolyte ของผู้ป่วยอย่างสม่าเสมอ ระวังภาวะ SIADH
- ให้ ยากันชักในรายที่มีอาการชัก
- ให้ ยาลดไข้ ระวังไม่ให้ มีไข้ สงู
ในรายที่มีอาการรุนแรง เช่นประเมินแล้ วมี Glasgow Coma Score (GCS) น้ อยกว่า 8 หรื อมี
อาการทางระบบประสาทเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เช่น ซึมลง หายใจผิดปกติ หรื อมีอาการแสดงว่ามี brain
herniation ผู้ป่วยควรได้ รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตและพิจารณาให้ การรักษาดังนี ้
- ใส่ทอ่ ช่วยหายใจ
- พิจารณาทา intracranial pressure monitor ในสถานที่ที่ทาได้
- รักษาให้ มีระดับออกซิเจนที่พอเพียง
- ควรปรับให้ PaCO2 อยูใ่ นระดับประมาณ 35-40 มม.ปรอท ไม่ควรจะสูง ซึง่ จะทาให้ มี
IICP มากขึ ้น หรื อ ต่ากว่าปกติซงึ่ อาจจะทาให้ มีภาวะ cerebral ischemia ได้
- การพิจารณาให้ mannitol ในขนาด 0.25-1 กรัม/กก. ในรายที่มีภาวะ IICP ที่รุนแรง
สามารถให้ ซ ้าได้ ทกุ 2-4 ชัว่ โมง แต่ต้องระวังภาวะ electrolyte imbalance
- การพิจารณาให้ furosemide พิจารณาให้ ในรายที่คิดว่ามี volume overload เท่านัน้ ให้
ในขนาด 0.5-1 มก./กก./ครัง้
3. Hydrocephalus
Hydrocephalus เป็ นภาวะแทรกซ้ อนที่สาคัญซึง่ อาจจะเกิดขึ ้นได้ โดยเกิดจากความผิดปกติของ
ความสมดุลย์ระหว่างการสร้ าง CSF และการดูดซึมกลับ hydrocephalus สามารถตรวจพบได้ ตงแต่
ั ้ ใน
ระยะแรกๆ เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ เกิดมี IICP อาจจะหายไปเองได้ เมื่อการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองลด
น้ อยลง และไม่จาเป็ นที่จะต้ องได้ รับการรักษาจาเพาะ แต่ในรายที่พบว่ามี hydrocephalus ที่มีความรุนแรง
มากอาจจาเป็ นจะต้ องให้ การรักษาด้ วยการผ่าตัด ซึง่ แนะนาให้ ใช้ ventriculostomy มากกว่าการทา
ventriculoperitoneal shunt เนื่องจากภาวะนี ้มักจะดีขึ ้นหลังผู้ป่วยได้ รับการรักษาที่ถกู ต้ อง1
4. Subdural effusion/empyema
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Subdural effusion พบได้ ประมาณร้ อยละ 4026 ของผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบเมื่อทาการ
ตรวจด้ วย cranial CT โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กเล็ก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มกั จะไม่มีอาการหรื ออาการแสดงที่เกิดจาก
ภาวะแทรกซ้ อนนี ้ และไม่ต้องได้ รับการรักษาที่จาเพาะ แต่ถ้ามีปริมาณมาก มีเลือดออก หรื อมี midline
shift ก็ควรพิจารณาให้ การรักษาเช่น การทา subdural tapping หรื อ การผ่าตัด
ในบางรายอาจจะพบ subdural empyema ซึง่ เป็ นการติดเชื ้อที่ชนั ้ subdural เกิดขึ ้น
ภาวะแทรกซ้ อนนี ้จาเป็ นต้ องได้ รับการรักษาด้ วยการทา subdural tapping ร่วมกับการผ่าตัดไม่วา่ การทา
craniotomy หรื อ burl hole27 และพิจารณาให้ ยาปฏิชีวนะที่ยาวนานขึ ้นตามความเหมาะสม
5. การสูญเสียการได้ ยิน (hearing loss) ควรมีการส่งตรวจการได้ ยินในผู้ป่วยทุกรายที่มาด้ วย
อาการของ acute meningoencephalitis (หากทาได้ ) การสูญเสียการได้ ยินนี ้อาจป้องกันได้ โดยการให้ ยา
สเตียรอยด์ก่อนการให้ ยาปฏิชีวนะสาหรับเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อ H. influenzae type b ดังกล่าว
ข้ างต้ นแล้ ว
คาแนะนาผู้ป่วยก่ อนกลับบ้ าน และการติดตามผู้ป่วยในระยะยาว
1. บอกโรคที่ผ้ ปู ่ วยเป็ นคือ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรื อไข้ สมองอักเสบ อาจระบุชนิดของเชื ้อหรื อชื่อเชื ้อ
ถ้ าทราบจากผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ และบอกสภาวะสุขภาพหรื อปั ญหาของเด็กหลังการ
รักษา
2. ข้ อควรปฏิบตั เิ มื่อกลับบ้ านผู้ป่วยบางรายอาจได้ รับยากันชัก ยาคลายเกร็ง ยาปฏิชีวนะ หรื อยาอื่นๆ
ควรแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลเด็กทราบชื่อยา วิธีการกินยา ขนาดที่กิน ผลข้ างเคียงที่อาจเกิดขึ ้นโดยเฉพาะเรื่ อง
การแพ้ ยาและให้ กินยาให้ ครบ ในรายที่กินอาหารเองไม่ได้ ควรแนะนาวิธีการให้ อาหารที่เหมาะสม
3. ข้ อพึงระวังในระยะแรกหลังกลับจากโรงพยาบาล เช่น ถ้ าผู้ป่วยมีไข้ ก่อนถึงวันนัด หรื อซึมลง
กว่าเดิม หรื อเกร็ งมากขึ ้น หรื อมีการชักเกร็งกระตุกควรมาพบแพทย์ผ้ ใู ห้ การรักษาให้ เร็ วก่อนวันนัด
4. นัดติดตามอาการผู้ป่วยในระยะแรกภายใน 1-2 สัปดาห์ เพื่อประเมินอาการ การฟื น้ ตัวของผู้ป่วย
โดยทัว่ ไปอาการผู้ป่วยมักจะดีขึ ้น ไม่ควรมีอาการเลวลงหรื อมีไข้ ถ้ าผู้ป่วยมีอาการแย่ลง ด้ านระดับ
การรูสกึ ตัว การเกร็งหรื อมีไข้ ต้ องตรวจหาสาเหตุอาจเกิดจาก hydrocephalus, seizure หรื อการ
ติดเชื ้อแทรกซ้ อนได้
5. การติดตามระยะยาว ผลแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้น ได้ แก่ epilepsy , hydrocephalus, hearing
loss/deafness, cerebral palsy, cognitive problem, mental retardation จึงควรติดตามประเมิน
ด้ านระบบประสาทและพัฒนาการต่างจนแพทย์มนั่ ใจว่าไม่มีความผิดปกติ และถ้ าพบความ
ผิดปกติควรส่งตรวจและให้ การรักษาโดยเร็ว
การให้ ยาปฏิชีวนะในการป้องกันการติดเชือ้ แก่ ผ้ ูสัมผัสโรค (Chemoprophylaxis)
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การใช้ ยาปฏิชีวนะในการป้องกันการติดเชื ้อแก่ผ้ สู มั ผัสโรค เป็ นการป้องกันไม่ให้ มีผ้ ปู ่ วยรายใหม่
เกิดขึ ้นจากการสัมผัสผู้ป่วยที่เป็ น index case ซึง่ มีแนวทางในการให้ ยาปฏิชีวนะสาหรับผู้สมั ผัสโรคติดเชื ้อ
ด้ วยกัน 2 โรค ได้ แก่ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื ้อฮิบ (Haemphilus influenzae type b, Hib) และ โรค
ติดเชื ้อไข้ กาฬหลังแอ่น (Invasive meningococcal disease) โดยมีคาแนะนาดังนี ้
1. การให้ ยาปฏิชีวนะในการป้องกันการติดเชือ้ แก่ ผ้ ูสัมผัสกับผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก
เชือ้ ฮิบ9
การให้ ยา chemoprophylaxis ควรเริ่มเร็ วที่สดุ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ index case เข้ ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามการให้ chemoprophylaxis ภายหลัง 7 วันก็ยงั อาจให้ ประโยชน์ในการป้องกัน
ก. แนะนาการให้ ยา Chemoprophylaxis ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1. ผูท้ ี อ่ าศัยอยู่ในบ้านเดียวกับ index case* ทุกคน ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1.1. มีเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ในบ้ านเดียวกับ index case อย่างน้ อย 1 คน ที่ไม่เคยได้ รับวัคซีน
ฮิบมาก่อน หรื อ ได้ รับไม่ครบตามเกณฑ์**
1.2. มีเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ในบ้ านเดียวกับ index case ที่ได้ รับ Primary series ของวัคซีนฮิบ
ไม่ครบตามเกณฑ์**
1.3. มีเด็กที่มีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่องในบ้ านเดียวกับ index case ที่ไม่วา่ จะเคยได้ รับวัคซีนฮิบ
มาแล้ วหรื อไม่ก็ตาม
2. ผูท้ ี อ่ ยู่ในศูนย์เลี ้ยงเด็กอ่อน หรื อก่อนวัยเรี ยนทุกคน ที่พบผู้ป่วยด้ วยโรคติดเชื ้อฮิบชนิด
แพร่กระจาย (invasive Hib) เกิดขึ ้นอย่างน้ อย 2 คนขึ ้นไป ภายในระยะเวลา 60 วัน
3. ผูป้ ่ วย index case เอง ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี หรื อ อยู่ในบ้ านที่มีสมาชิกในบ้ านซึง่ มีโอกาส
เสี่ยงต่อการติดเชื ้อฮิบ และ index case เองได้ รับการรักษาด้ วยยาอื่นนอกเหนือจาก
cefotaxime หรื อ ceftriaxone ควรให้ ยา chemoprophylaxis ก่อนให้ กลับจากโรงพยาบาล
ข. ไม่แนะนาการให้ ยา Chemoprophylaxis ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1. ผูท้ ี อ่ าศัยอยู่ในบ้านเดี ยวกับ index case ที่ไม่มีเด็กอายุต่ากว่า 4 ปี คนอื่นนอกเหนือจาก
ผู้ป่วย
2. ผูท้ ี อ่ าศัยอยู่ในบ้านเดี ยวกับ index case ที ม่ ี
2.1. ผู้สมั ผัสอายุ 12-48 เดือน ที่ได้ รับวัคซีนฮิบครบถ้ วนตามเกณฑ์**
2.2. ผู้สมั ผัสอายุน้อยกว่า 12 เดือน ที่ได้ รับ Primary series ของวัคซีนฮิบ ครบตามเกณฑ์**
3. ผูท้ ี อ่ ยู่ในศูนย์เลี ้ยงเด็กอ่อน หรื อก่อนวัยเรี ยน ที่มีผ้ ปู ่ วยคือ index case เพียงคนเดียว
4. หญิ งตัง้ ครรภ์
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*

ผูท้ ี อ่ าศัยอยู่ในบ้านเดี ยวกับ index case หรื อ ผูไ้ ม่ได้อาศัยอยู่บา้ นเดี ยวกันกับ index case แต่ใช้ เวลา
อยูร่ ่วมกับ index case มากกว่าหรื อเท่ากับ 4 ชัว่ โมง อย่างน้ อย 5 ใน 7 วันก่อนวันที่ index case จะได้ รับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล
**
การได้ รับวัคซีนฮิบ (conjugated Hib vaccine) ครบ หมายถึง ได้ รับวัคซีนฮิบอย่างน้ อย 1 เข็มในเด็กอายุ
> 15 เดือน; 2 เข็มในเด็กอายุ 12-14 เดือน; หรื อ 2 – 3 เข็มของ primary series เมื่ออายุ < 12 เดือน และ
กระตุ้นอีกหนึง่ เข็มเมื่ออายุ > 12 เดือน
ยาและขนาดยาที่ใช้
Rifampicin 20 มก./กก./วัน วันละ 1 ครัง้ (ขนาดยาสูงสุด 600 มก.) นาน 4 วัน สาหรับเด็กอายุ
น้ อยกว่า 1 เดือน ผู้เชี่ยวชาญแนะนาให้ ขนาดยาเป็ น 10 มก./กก./วัน ส่วนผู้ใหญ่ให้ ขนาด 600 มก.ต่อครัง้
2. การให้ ยาปฏิชีวนะในการป้องกันการติดเชือ้ แก่ ผ้ ูสัมผัสกับผู้ป่วยโรคติดเชือ้ ไข้ กาฬหลังแอ่ น14
แนะนาให้ ยา chemoprophylaxis แก่ผ้ สู มั ผัสใกล้ ชิดผู้ป่วยโรคติดเชื ้อไข้ กาฬหลังแอ่น (invasive
meningococcal disease) ทุกราย โดยแนะนาให้ เร็ วที่สดุ ภายใน 24 ชัว่ โมงที่วินิจฉัยผู้ป่วย index case ได้
หากให้ ยาป้องกันภายหลัง 2 สัปดาห์นบั จากที่สมั ผัสกับ index case อาจไม่ได้ ประโยชน์ คาแนะนาในการ
ให้ chemoprophylaxis ดังนี ้
ก. ผู้มีความเสี่ยงสูง (ผู้สมั ผัสใกล้ ชิด): แนะนาการให้ ยา chemoprophylaxis ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1. ผูท้ ี อ่ าศัยอยู่บ้านเดี ยวกับ index case โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี
2. ผูท้ ี อ่ าศัยอยู่ในศูนย์เลี ย้ งเด็กอ่อน หรื อก่อนวัยเรี ยน ที่สมั ผัสกับ index case ไม่วา่ จะเป็ น
ระยะเวลาเท่าไรก็ตาม ในช่วงเวลา 7 วันก่อน index case เริ่มป่ วย
3. ผูท้ ี ส่ มั ผัสกับสารคัดหลัง่ ของ index case โดยตรง เช่น ผ่านการจูบ หรื อ ใช้ แปรงสีฟันร่วมกัน
หรื อ การใช้ ช้อนส้ อมรับประทานอาหารร่วมกัน ถือว่าเป็ นผู้ที่สมั ผัสใกล้ ชิด ในช่วงเวลา 7 วัน
ก่อน index case เริ่มป่ วย
4. ผูท้ ี ท่ าการกู้ชีพ โดยใช้ ปากประกบปาก (mouth-to-mouth resuscitation) หรื อ ใส่ท่อช่วย
หายใจให้ แก่ index case โดยไม่ได้ ใช้ อปุ กรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ในช่วงเวลาภายใน 7 วัน
ก่อน index case เริ่มป่ วย
5. ผูท้ ี น่ อนในทีพ่ กั อาศัยเดียวกัน กับ index case ในช่วงเวลา 7 วันก่อน index case เริ่มป่ วย
6. ผูโ้ ดยสารในเครื ่องบิ น ที่นงั่ ถัดจาก index case ในเที่ยวบินที่มีชว่ งเวลาการบินมากกว่า 8
ชัว่ โมง
7. ผูป้ ่ วย index case เอง ที่ได้ รับการรักษาด้ วยยาอื่น นอกเหนือจาก cefotaxime หรื อ
ceftriaxone ควรให้ ยา chemoprophylaxis ก่อนให้ กลับจากโรงพยาบาล เพื่อกาจัดเชื ้อ N.
meningitides ในคอหอย
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ข. ผู้มีความเสี่ยงต่า: ไม่แนะนาการให้ ยา Chemoprophylaxis
1. ผูท้ ี ส่ มั ผัสโดยบังเอิ ญ ไม่ได้ สมั ผัสกับสารคัดหลัง่ ของ index case โดยตรง เช่น ที่โรงเรี ยน หรื อ
ที่ทางาน
2. ผูท้ ี ส่ มั ผัสโดยอ้อม ผู้ที่สมั ผัสกับผู้สมั ผัสใกล้ ชิดอีกต่อหนึง่ โดยไม่ได้ สมั ผัสโดยตรงกับ index
case
3. บุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ได้ สมั ผัสกับสารคัดหลัง่ โดยตรงของผู้ป่วย
ค. ในช่วงที่มีการระบาด
การให้ ยา chemoprophylaxis นอกเหนือจากผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ให้ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ยาและขนาดยาที่ใช้
ยาที่แนะนาให้ ใช้ เป็ น chemoprophylaxis ในเด็ก ได้ แก่ยา rifampicin ในผู้ใหญ่อาจเลือกใช้
rifampicin, ceftriaxone, ciprofloxacin หรื อ azithromycin แต่ไม่แนะนาให้ rifampicin หรื อ
ciprofloxacin ในหญิงตังครรภ์
้
ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ยาและขนาดยาปฏิชีวนะที่ใช้ ในการป้องกันการติดเชือ้ แก่ ผ้ ูสัมผัสโรคติดเชือ้ ไข้ กาฬ
หลังแอ่ น
อายุ
Rifampicin*
< 1เดือน
> 1เดือน

Ceftriaxone
< 15 ปี
> 15 ปี

ขนาดยาที่แนะนา

ระยะเวลา

ประสิทธิภาพ
(%)

ข้ อพึงระวัง

5 มก./กก./ครัง้
รับประทาน ทุก 12 ชัว่ โมง
10 มก./กก./ครัง้
(ขนาดสูงสุด 600 มก.)
รับประทานทุก 12 ชัว่ โมง

2 วัน

90-95

อาจรบกวน
ประสิทธิภาพของยา
คุมกาเนิดแบบ
รับประทาน ยากัน
ชัก และยาต้ านการ
แข็งตัวของเลือด

125 มก. ฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อ
250 มก. ฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อ

ครัง้ เดียว
ครัง้ เดียว

90-95

ละลายยาด้ วย 1%
lidocaine จะช่วย
ลดอาการเจ็บจาก
การฉีดยาได้

ครัง้ เดียว

90-95

ไม่แนะนาให้ ใช้ ในผู้

Ciprofloxacin*,**
> 1เดือน
20 มก./กก.

2 วัน
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Azithromycin

(ขนาดสูงสุด 500 มก.)
รับประทาน
10 มก./กก.
(ขนาดสูงสุด 500 มก.)
รับประทาน

ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี
ครัง้ เดียว

90

ไม่แนะนาให้ ใช้ เป็ น
ยาแรก

*

ไม่แนะนาในหญิงตังครรภ์
้
**
แนะนาให้ ใช้ เฉพาะ ในกรณีที่ไม่มีรายงาน N. meningitides ที่ดื ้อต่อยา Fluoroquinolone ในชุมชน
การรายงานโรค
การรายงานโรคไปยังกระทรวงสาธารณสุข ให้ ใช้ บตั รรายงานผู้ป่วย แบบ รง.506 ซึง่ มีรหัสโรคที่
เกี่ยวข้ องกับโรคเยื่อหุ้มสมองและเนื ้อสมองอักเสบเฉียบพลัน เช่น ไข้ กาฬหลังแอ่น (A 39.0, G 01), ไข้
สมองอักเสบ ( A 86), Japanese encephalitis ( A 83.0), เยื่อหุ้มสมองจากเชื ้อวัณโรค (A 17.0, G 01)
และ Meningitis, unspecified (G 00) โดยส่งบัตรรายงานไปที่ ข่ายงานเฝ้าระวังโรค ฝ่ ายระบาดวิทยา กอง
ควบคุมโรค สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร อาคารสานักการระบายน ้า ชัน้ 5 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 โทร/แฟกซ์ 0-2245-8106, 0-2354-1836
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