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ไขหวัดใหญเปนโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจที่สำคัญเกิดจาก influenza virus 
ซึ่ง มี 2 ชนิด คือ  influenza  A ไดแก 
H1N1, H2N2 และ H3N2 และ influenza  
B ปจจุบันมีรายงานไขหวัดใหญในสัตวปก 
(avian influenza)  ซึ่งเปนโรคที่เกิดใน
สัตวแตสามารถกอ โรคในมนุษย ไดดั ง
รายงานเชน influenza A (H5N1)  ไขหวัด
ใหญพบไดทั่วโลก ประเทศไทยพบการเกิด
โรคไดตลอดทั้งปแตพบไดมากในฤดูฝน  ไข
หวัดใหญพบไดทุกอายุและพบบอยในเด็ก 
โดยทั่วไปไมทำใหเกิดอาการรุนแรงผูปวยจะ
หายไดเองภายใน 3-5 วัน  ผูสูงอายุหรือคน
ที่มีโรคเจ็บปวยเรื้อรัง เชน โรคเรื้อรังใน
ระบบทางเดินหายใจ  โรคหัวใจเรื้อรัง จะ
เกิดภาวะแทรกซอนจากการติดเช้ือไขหวัด
ใหญไดทำใหตองเขารักษาในโรงพยาบาล
และอาจเสียชีวิต ดังนั้นการปองกันไขหวัด
ใหญโดยเฉพาะในบุคคลท่ีมีปจจัยเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะแทรกซอนสูงจึงเปนสิ่งสำคัญ 
ปจจุบันมีการใชมาตรการปองกันโรคไขหวัด
ใหญโดยการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
ซึ่งในปจจุบันมี 2 ชนิดคือ inactivated 
vaccine และ  live-attenuated vaccine 
ในประเทศไทยปจจบุนัม ีinactivated vaccine 
คือ split virion และ subunit vaccines  
ซึ่งพบวาผลของการกระตุนภูมิคุมกันโรคไม
แตกตางและผลขางเคียงนอย ภายหลังการ
ไดรับ influenza vaccine จะสามารถ

ปองกันโรคไดประมาณ 2 สัปดาหภายหลัง
ไดรบัวคัซนีและจะคงอยูโดยเฉลีย่ประมาณ 1 
ป พบวาการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
สามารถลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอน
และการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ของผูสูงอายุหรือคนที่มีโรคเจ็บปวยเรื้อรัง  
บุคคลที่ควรไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ
ทุกปโดยใหวัคซีนในชวงกอนท่ีจะมีการ
ระบาด ไดแก ผูสงูอาย ุ(อายมุากกวา 65 ป) 
บคุคลซ่ึงมโีรคเร้ือรงัของ cardio-pulmonary 
systems  เชน หัวใจวายเรื้อรัง COPD, 
asthma ฯลฯ รวมทั้งบคุคลที่ภูมิคุมกัน
บกพรองหรือบุคคลที่มีโรคเรื้อรัง เชน เบา
หวาน โรคไตวาย นอกจากนั้นบุคคลซึ่งใกล
ชิดกับบุคคลดังกลาวก็ควรไดรับวัคซีน
ปองกันทุกปดวยเชนกัน (เพราะมีโอกาส
แพรเชื้อเมื่อตนเองปวย) ไดแก บุคคลากร
ทางการแพทย ผูที่ดูแลผูสูงอายุ (ทั้งใน
สถานพักฟน ในบาน)  การใหวัคซีนโดยการ
ฉีดเขากลามบริเวณตนแขน  1 โดส วัคซีน
ปองกันไขหวัดใหญอาจใหรวมกับวัคซีนอ่ืนๆ
ไดในเวลาเดียวกันโดยฉีดคนละขางของแขน 
เชน ใหพรอมกบั pneumococcal vaccine, 
dT วัคซีนไขหวัดใหญแมพบวาชวยปองกัน
และลดความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญแต
ตองฉีดทุกป ดังนั้นในประเทศไทยการให
วัคซีนในภาวะปกติจึงยังไมแนะนำสำหรับ
ประชาชนทั่วๆ ไป  
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Medical kits คือ อุปกรณทางการแพทย
สำหรับไวพกพายามเดินทาง โดยจุดประสงค
ของ medical kits มีอยู 2 ขอหลัก 

1. เพ่ือใหนักเดินทางสามารถปฐมพยาบาล
บาดแผลหรืออาการจากโรคตางๆ เบือ้งตนกรณี
ที่เจ็บปวยไมรุนแรง 

2. เพื่อบรรเทาอาการเบื้องตนไมใหรุนแรง ใน
กรณีที่นักเดินทางมีโรคประจำตัวแลวมีอาการ
กำเรบิขณะเดนิทาง เชน โรคเบาหวาน โรคหอบ 
โรคภูมิแพ หลงัจากนั้นจึงนำสงโรงพยาบาลซึ่ง
ในนักเดินทางกลุมนี้ควรจะตองมีบัตรท่ีแสดง
โรคประจำตวัหรือชือ่สิง่ทีแ่พตดิตวัไวตลอดเวลา 

Medical kits ของนักเดินทางแตละคนนั้น จะ
แตกตางกันไปข้ึนอยูกับจุดหมายการเดินทาง
ระยะเวลาการเดินทาง ลักษณะการทองเที่ยว 
อายุ โรคประจำตัวของนักเดินทางรวมถึงความ
ยากงายในการเขาถงึสถานพยาบาล โดย medical 
kits ควรถูกจดัใหเปนระเบียบเรยีบรอยในกระเปา
ที่สามารถกันความชื้นไดและควรมีสิ่งของดังตอ
ไปนี้ 

1. ยาบรรเทาอาการปวดลดไข เชน ยาลด
ไขแกปวดพาราเซ็ทตามอล ยาลดการอักเสบ 

เชน แอสไพรินหรือไอบูโพรเฟน ยาแก
ปวดกลุมโคดิอีน กรณี
ที่อาจมีความเจ็บปวด
ขั้นรุนแรง แตอยางไร

ก็ตามยากลุ ม โคดิอีน 
ควรใสในซองบรรจุยา

และมีฉลากแสดงชื่อยา วิธีการกินยาและ
ชือ่ผูปวยอยางชดัเจน เพือ่ปองกันการเกดิปญหา
ที่ดานตรวจคนเขาเมืองในบางประเทศ 

2. ยาบรรเทาอาการไขหวดั ไดแกยาแกหวดั
ลดนำ้มกู (antihistamine or decongestant), 
ยาแกไอ (cough suppressant /expectorant), 
ยาอมแกเจ็บคอ 

3. ยาฆาเช้ือโรค  
• ติดเชื้อบริเวณผิวหนัง ไดแก ครีมทาฆาเชื้อ

ราและเชื้อแบคทีเรีย 

• ติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ เชน คอ
อักเสบ หลอดลมอักเสบ ไดแก Amoxicillin 
Roxithromycin หรือ Azithromycin 

• ติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหาร เชน อาหาร
เปนพิษไดแก Norfloxacin หรือ 
Ciprofloxacin รวมทั้งยาบรรเทาอาการปวด
ทอง เชน Buscopan และผงน้ำเกลือแร 
(ORS) 

• ติดเชื้อทางระบบทางเดินปสสาวะ เชน 
กระเพาะปสสาวะอักเสบ ไดแก Amoxicillin, 
Norfloxacin หรือ Ciprofloxacin 

4. ยาหรอือปุกรณเฉพาะตวัของแตละ

บคุคล 

• กรณีมีโรคประจำตัวใหนำ
ยาที่ใชประจำพกติดตัวไป
ด ว ย แล ะ ค ว ร ต ร ว จดู
จำนวนยาใหเพียงพอกับ

ระยะเวลาที่จะเดินทางรวมทั้งควรมีกระดาษ
จดชื่อยาขนาดยาที่ใชวิธีการบริหารยาดวย 

• ยาลดกรด (antacid) หรอืยารกัษาโรคกระเพาะ 

• ยาแกเมารถเมาเรอื (anti-motion sickness) 
เชน Dimenhydrinate  

• ยาตานเช้ือมาลาเรยี (กรณปีรกึษาแพทยแลว
แพทยไดแนะนำใหพกติดตัวไว) 

• แวนตาหรือคอนแทคเลนส
กรณีที่มีปญหาทางสายตา 

• นักเดินทางที่ตองใชยาฉีดเปน
ประจำเชนผูปวยเบาหวานที่ตองใช insulin 
เปนประจำควรมีจดหมายจากแพทยเจาของ
ไขรวมทั้งตองมีอุปกรณตางๆ ดวย เชน เข็ม
ฉีดยา กระบอกฉีดยา แอลกอฮอลเช็ด
ผิวหนัง 

• ผูปวยทีใ่สเครือ่งกระตุนหวัใจ (pacemakers) 
หรือติดอุปกรณโลหะอื่น ๆ ในรางกาย ควรมี
จดหมายรับรองจากแพทยเจาของไขแสดง
เหตุผลที่ตองใช เพราะเครื่องดังกลาวอาจถูก

รองเตือนจากเครื่องตรวจอุปกรณโลหะใน
สนามบิน 

5. ชุดอุปกรณการปฐมพยาบาล

บาดแผล ไดแก ผาพัน
แผล ผากอซ สำลี พลาส
เตอรติดแผล คีมหนีบ 
น้ำยาฆาเชื้อโพรวิดีน  

6. ครีมทาผิวหนัง 

นอกจากครีมทาผิวหนังตานการติดเชื้อแลว 
ควรจะพกครีมทาผิวหนังแกแพ เชน คาลาไมด
สำหรับทาแกผิวหนังอักเสบแบบไมรุนแรง
และสเตยีรอยดครมี เชน 0.1% Triamsinolone 
cream (0.1% TA) หรือ 1% hydrocortisone 
cream กรณีที่เปนผิวหนังอักเสบแบบรุนแรง 

7. สิ่งของอื่น ๆ ที่จำเปนตองใช 

• ยากันยุงชนิดทาที่มีสวนผสมของ  
 DEET เชน ก.ย.15 

• ครีมกันแดดกอนสัมผัส
แดด (sunblock cream) 
ที่มีสวนผสมของ SPF 
อยางนอย 15 ขึ้นไป 

• ครีมกันแดดเพื่อบรรเทาการอักเสบของ
ผิวหนังหลังโดนแดด (aftersun cream) 

อยางไรก็ตามชนิดของยาท่ีจะนำไปดวย
นั้นขึ้นอยูกับประวัติในอดีตและประวัติการ
แพยา ถามีประวัติการแพยา มีอายุมาก
หรือมีโรคประจำตัวเรื้อรังและการรักษายัง
ควบคุมโรคไดไมดี การเตรียม Medical 
kits หรือ การเตรียมตัวกอนการเดินทาง
ควรไดรับคำแนะนำจากแพทยกอน 
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อาจารยชวยเลาประวัติและที่มาของ 

Animal Toxin Clinic ใหเราฟงไดมั๊ยคะ 

อ.วศิษิฎ: แรกเริม่เกิดจากการทีส่ถานเสาวภาม ี
สวนง ู (Snake farm) เพ่ือใหความรูแก
ประชาชน  เพือ่การผลติและการศกึษาวจิยัเซรุม
แกพษิง ูสถานเสาวภาไมไดรกัษาผูปวยทีถ่กูงกูดั
โดยตรง แตจะสงไปใหโรงพยาบาลจฬุาฯ ทำการ
รกัษาพษิในธรรมชาตไิมไดมแีคเฉพาะง ู แตยงัมี
สตัวพษิอกีหลายชนดิ เชน ผึง้ แตน ตอ 
แมงปอง แมงมมุ ตะขาบ เปนตน เมือ่เร็วๆ นีก้็
มคีนสนใจเรือ่งพษิของปลาปกเปา ซึง่กเ็ปน 
Animal Toxin เหมอืนกัน เพราะฉะนัน้จะเหน็
วายังมีสัตวที่เปนพิษอีกมากแตเราไมคอยสนใจ
เทาทีค่วร และสตัวเหลานีก้อ็าจจะทำอนัตราย
รนุแรงแกเราได เชน ตบัออนอกัเสบ ตวัเหลอืง 
ตาเหลอืง หายใจไมออก ไตวาย อยางเมือ่ไม
นานมานีเ้รากไ็ดยนิขาววาคนถกูมดกดัแลวเสียชิวติ 
ซึง่เกดิจากการแพพษิของมด เพราะฉะนัน้คดิวา
นาจะมีคลินิกใหคำแนะนำเกี่ยวกับเร่ืองพิษจาก
สตัวไวคอยชวยเหลือประชาชน ผมและอาจารย
สชุยัจงึไดมารวมกนัทำ Animal Toxin Clinic 
หรอื “คลนิกิพษิจากสตัว” ขึน้ เพือ่ใหเปน
คลินิกท่ีคอยใหคำแนะนำและใหคำปรึกษาใน
เร่ืองของสัตวพิษแกประชาชนรวมท้ังแพทย 
และบคุลากรทางการแพทยอืน่ๆดวย 

อาจารยเคยพบคนไขที่มารับบริการมี

อาการถึงขั้นรุนแรงบางไหมคะ 

อ.สชุยั: ณ ตอนนีเ้รายงัไมพบคนไขทีม่อีาการ
รนุแรงมาก โดยสวนใหญแลวคนไขทีเ่ขามารบั
บริการจะมาดวยสาเหตุเน่ืองมาจากแผลหายชา
คอื บวมแลวไมยบุ ซึง่เปนอาการทีไ่มรนุแรง 
แตคนไขเองอาจจะมองวาเปนอาการรนุแรง  

อ.วศิษิฏ: อยางชนดิท่ีผมบอกวา ตบัออน
อกัเสบ หรอืหวัใจวาย เรายงัไมเจอในสวนนี ้แต
มนักอ็าจจะเกดิขึน้ได สวนใหญทีม่าปรกึษาก็จะ
มอีาการปวด บวมมาก แตสำหรบัอาการชนดิท่ี
รนุแรงเรายงัไมพบ ซึง่เรากค็ดิกันอยูวาอาจจะ

เปนเพราะสัตวพิษบานเรามีพิษนอยกวาในตาง
ประเทศหรอืเปลา ซึง่ตอนนีผ้มและอาจารยสชุยั
กพ็ยายามจำแนกชนิดของสตัวพษิอยู เน่ืองจาก
บานเรายงัไมมใีครสนใจมากขนาดน้ัน และเรา
ยงัไมรูจกัสตัวพษิทกุตวัมากเทาทีค่วร 

หากเราถูกสัตวพิษกัด การปฐมพยาบาล

เบื้องตนควรทำอยางไรคะ 

อ.สชุยั: อนัดบัแรกเลยคอื อยาตกใจมากเพราะ
สัตวพิษท่ัวไปที่กัดแลวจะทำใหเราเสียชีวิตใน
ทนัทนีัน้มไีมมาก นอกจากคนทีเ่คยแพพษิของ
สตัวชนิดนัน้มากอน การปฐมพยาบาลทีส่ำคญั
คอืการลางแผลใหสะอาด ถามีอาการปวดมาก
ใหกนิยาแกปวดทีไ่มใชแอสไพรนิ เพราะพษิบาง
ชนดิอาจมีผลตอระบบเลอืด แนะนำใหกนิ
พาราเซตามอล ไมควรรอใหปวดมาก สวน
บริเวณแผลน้ันยังไมมียาชนิดไหนบงบอกวาดี
หรอืไมด ี ถามนับวมไมมากพวกยาหมอง หรอื
ยาทาก็อาจจะใชประโยชนไดในการบรรเทา
อาการ แตถามีอาการปวดบวมมาก ผวิหนงัมี
การเปลีย่นส ีคลืน่ไส อาเจยีน ใจหวิว ควรมาให
คณุหมอดจูะดทีีส่ดุ  

อาจารยคะ เรามีวิธีการหลีกเลี่ยงสัตว

พิษไดอยางไรบางคะ 

อ.สชุยั: ใหหลกีเลีย่งทีจ่ะเลนในทีร่กๆในพงหญา 
ทีชุ่มน้ำหรอืในทีม่ดื เพราะโดยธรรมชาตขิอง
สัตวพิษสวนใหญแลวจะมีขนาดเล็กและมักจะ
ชอบหลบซอนอยูในทีด่งักลาว และควรปองกนั
ตนเองโดยการสวมใสรองเทา และสวมเครือ่ง

ปองกันในกรณีที่จำเปนตองเขาไปในบริเวณดัง
กลาว สวนในบานกต็องระวังเหมอืนกนั เพราะ
สัตวเหลานี้เปนสัตวเลือดเย็นจึงชอบอยูในท่ี
อุนๆ อยางในบาน ในทีร่ก มดื มมุอบัตางๆ ตรง
นีต้องระวงัอยางมาก  

อาจารยอยากฝากอะไรเกี่ยวกับ Animal 

Toxin Clinic ใหแกประชาชนบางคะ 

อ.วศิษิฏ: เราทำคลนิกินีข้ึน้มาเพือ่อยากให
ประชาชนมคีวามสนใจในเรือ่งนีม้ากขึน้ เรา
อยากไดสถติ ิ อยากใหคนตืน่ตวัวาสิง่เหลานีเ้ปน
อนัตรายตอชวีติไดเหมือนกนั ซึง่มนัอาจจะดู
เหมือนเปนปญหาเล็กนอยแตมันก็
อาจรกุรานเปนปญหาใหญได และ
เปนปญหาหนึ่งของประเทศเมือง
รอน และเนือ่งจากบานเราก็
เปนประเทศเมอืงรอน พวก
สัตวเหลานี้จึงชอบอาศัยอยู 
ผมกอ็ยากจะฝากตรงนีไ้วดวย 

อาจารยคิดวาขอดีของสถานเสาวภาคือ

อะไรคะ และถาประชาชนตองการ

ขอมูลสามารถหาไดที่ไหนบางคะ 

อ.สชุยั: สำหรบัขอดขีองคลินกินีก้ค็อืเรามกีาร
ตดิตามผลของคนไข และการใหบรกิารทีร่วดเรว็ 
เนื่องจากวาทางเรายังมีขั้นตอนที่ไมยุงยาก
เหมือนในโรงพยาบาลใหญๆ  การนดัหมายหรอื
การรอควิของเรากย็งันอยอยู สำหรบัประชาชน
ทีต่องการขอคำปรกึษา หรอืคำแนะนำจากเรา 
สามารถเขามารบับริการไดที ่ “คลินกิพษิจาก
สตัว” สถานเสาวภา สภากาชาดไทยทกุวนั
จนัทร-ศกุร เวลา 08.30-16.30 น. วนัเสาร 
และวนัหยดุนกัขตัฤกษ เวลา 08.30-12.00 น. 
และนอกจากนี้ เรายังมีการใหบริการทาง
โทรศพัทโดยโทร 02-252-0161 ตอ 125, 130, 
131 หรอื www.saovabha.com ในตอนนีผ้มก็
มีการเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของสัตวพิษ
ลงในหนังสอืพมิพ เพือ่ชวยประชาสมัพนัธและ
ใหความรูกบัประชาชนอกีทางหนึง่ดวย 

§≈‘π‘°æ‘…®“° —μ«å 
Animal Toxin Clinic 

จลุสารเสาวภาฉบบันี ้ ไดรบัเกยีรติใหเขาสมัภาษณ 2 บคุคลสำคัญ 
ผูกอตัง้ Animal Toxin Clinic ศาสตราจารยนายแพทย วศิษิฏ   
สติปรีชา ผูอำนวยการสถานเสาวภา และผูชวยศาสตราจารยนาย
แพทยสชุยั สเุทพารกัษ ถงึทีม่าและแนวความคดิในการกอตัง้ 
Animal Toxin Clinic หรือ “คลนิกิพษิจากสตัว”  

ศาสตราจารยนายแพทย  
วศิษิฏ สติปรชีา 

ผูชวยศาสตราจารยนายแพทย 
สชุยั สเุทพารกัษ 
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A nice looking dog
can hide a rabid dog

Protect your children :
Vaccinate them against rabies now

องคการอนามัยโลก (WHO) ไดกำหนดใหวันที่ 28 

กันยายนของทุกปเปนวันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลก 

เพื่อระลึกถึงหลุยส ปาสเตอร (Louis Pasteur) นักวิจัย

ผูคิดคนและผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสำเร็จเปน

คนแรกของโลก  สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รวมมือ

กับบริษัทซาโนฟ ปาสเตอร      จัดโครงการรณรงครับ

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนาใหกับ

ประชาชนทั่วไป ø√’  โดยผูที่สนใจ สามารถขอรับ

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนาไดใน

ชวงวันและเวลาดังนี้ 

World Rabies Day 

 π„® Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ‚∑√. 0-2252-0161-4 μàÕ 125 

«—π∑’Ë 1-14 æƒ…¿“§¡ 
«—π∑’Ë 1-14 °—π¬“¬π  
«—π∑’Ë 1-14 ∏—π«“§¡ 

≥  ∂“π‡ “«¿“  ¿“°“™“¥‰∑¬  
‡«≈“ 8.30-16.30  (‡«âπ«—πÀ¬ÿ¥√“™°“√) 

จัดโดย 
คลินิกเสริมภูมิคุมกันและอายุรศาสตรการทองเที่ยว  

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

รวมกับ 
ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

คลินิกเวชศาสตรการทองเที่ยวและการเดินทาง คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชมรมเวชศาสตรการเดินทางและทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ß“πª√–™ÿ¡«‘™“°“√√–¥—∫™“μ‘ §√—Èß∑’Ë 2 
UPDATE ON TRAVEL AND ADULT IMMUNIZATIONS 

[Saovabha News] 

«—π∑’Ë 6-7  ‘ßÀ“§¡ 2552 ≥ ‚√ß·√¡π“√“¬≥å °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 

μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë 
§ÿ≥∞“π‡æ™√ μ—≥±«‘‡™’¬√ À√◊Õ ‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬∫√‘°“√·≈–«‘®—¬§≈‘π‘°  
‚∑√»—æ∑å : 0-2252-0161-4  μàÕ 125  e-mail:qsmithanphet@yahoo.com 
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