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ผู้ ท่ี เคย ได้ รับ การ ฉีด วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า 
มา ก่อน เม่ือ ถูก สัตว์ กัด อีก การ ฉีด วัคซีน ภาย หลัง 
มี การ สัมผัส โรค พิษ สุนัข บ้า ก็ เพียง แต่่ ฉีด วัคซีน 
กระตุ้น โดย ไม่ ต้อง ฉีด วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ สุนัข 
บ้า ท้ัง 5 เข็ม ใหม่ อีก ท้ัง ไม่ ต้อง รับ เซรุ่ม ป้องกัน 
โรค พิษ สุนัข บ้า ซ่ึง มี ราคา แพง และ ยัง เส่ียง ต่อ การ 
แพ้ เซรุ่ม  

ผู้ ท่ี เคย ฉีด วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า เม่ือ มี การ 
สัมผัส โรค เบ้ือง ต้น แนะนำ ให้ ล้าง แผล ทันที ก่อน ท่ี 
จะ มา โรง พยาบาล ดังน้ี คือ ล้าง แผล ด้วย น้ำ สะอาด 
ฟอก สบู่ ท่ี สำคัญ คือ ให้ ล้าง แผล ทุก แผล และ ล้าง 
ให้ ลึก ถึง ก้น แผล  เสร็จ แล้ว จึง ใส่ยา ฆ่า เช้ือ  เช่น  
โพ วิ โดน ไอโอดีน หรือ แอลกอฮอล์ การ ล้าง แผล 
ท่ี ถูก ต้อง นอกจาก จะ ช่วย ลด อัตรา การ ติด เช้ือ 
แบคทีเรีย ของ แผล แล้ว ยัง ช่วย ลด การ ติด เช้ือ โรค 
พิษ สุนัข บ้า อีก ด้วย  เม่ือ มา พบ แพทย์ การ รักษา ก็ 
เพียง ฉีด วัคซีน กระตุ้น โดย ถ้า ผู้ ป่วย เพ่ิง ฉีด วัคซีน 
ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า เข็ม สุดท้าย มา ไม่ เกิน 6 
เดือน แพทย์ จะ ฉีด วัคซีน กระตุ้น 1 เข็ม แต่ หาก ผู้ 
ป่วย ได้ รับ การ ฉีด วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า เข็ม 
สุดท้าย มา นาน เกิน กว่า 6 เดือน แพทย์ จะ ฉีด วัคซีน 
กระตุ้น 2 เข็ม โดย ฉีด วัคซีน คร้ัง ละ 1 เข็ม ห่าง 
กัน 3 วัน สำหรับ ผู้ ท่ี ไม่ สะดวก มา รับ การ ฉีด วัคซีน 
2 คร้ัง ทาง คลินิก ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า ของ 
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย มี ขอ้ ปฏบิตัิ ใน การ 

ฉีด วัคซีน กระตุ้น แบบ เข้า ใน ผิวหนัง ตำแหน่ง ละ 
1 จุด ท่ี ต้น แขน 2 ข้าง และ ต้น ขา 2 ข้าง รวม ท้ัง ส้ิน 
4 จุด ภายใน วัน ท่ีมา รักษา คร้ัง เดียว เป็น อีก หน่ึง 
ทาง เลือก ท่ี ทำให้ ประหยัด เวลา และ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ 
เดิน ทาง มา รับ การ รักษา  ท้ังน้ี ผู้ ท่ี จะ สามารถ ฉีด 
วัคซีน กระตุ้น ภาย หลัง สัมผัส โรค พิษ สุนัข บ้า ได้ จะ 
ต้อง เคย ได้ รับ การ ฉีด วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า 
ด้วย วัคซีน เซลล์ เพาะ เล้ียง มา ก่อน ดังน้ี

เคย ถูก สัตว์ กัด และ ได้ รับ การ ฉีด วัคซีน ป้องกัน 1. 
โรค พิษ สุนัข บ้า ครบ 5 เข็ม หรือ ได้ รับ วัคซีน 
อย่าง น้อย 3 เข็ม ใน ช่วง เวลา 2-4 สัปดาห์

เคย ได้ รับ การ ฉีด วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า 2. 
แบบ ก่อน สัมผัส โรค ครบ 3 เข็ม

โดย หาก เคย ได้ รับ วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า 
ด้วย วิธี ใด วิธี หน่ึง ดัง กล่าว มา แล้ว น้ี  ไม่ ว่า เวลา จะ 
ผ่าน ไป นาน เท่าใด ก็ ยัง สามารถ ฉีด วัคซีน กระตุ้น 
ได้    ยกเว้น หาก ผู้ ป่วย เคย ได้ รับ วัคซีน ป้องกัน 
โรค พิษ สุนัข บ้า ชนิด ท่ี ใช้ ใน สมัย ก่อน ซ่ึง ทำ จาก 
สมอง สัตว์ และ เป็น แบบ ฉีด รอบ สะดือ ของผู้ ป่วย  
กรณี น้ี ภูมิคุ้มกัน ใน การ ป้องกัน โรค ท่ี เกิด ข้ึน จะ ไม่ 
แน่นอน จึง ไม่ อาจ ใช้ การ ฉีด วัคซีน กระตุ้น เม่ือ ถูก 
สัตว์ กัด ซ้ำ อีก ได้

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

พญ.สุดา สีบุญเรือง



เม่ือ เร็วๆ น้ี มี การ ระบาด ของ อหิวาตกโรค ท่ี 
ประเทศ เฮ ติ ปาปัว นิวกินี และ หลาย ประเทศ ใน 
ทวีป แอฟริกา ได้แก่ แคเมอรูน  ไนจีเรีย ไนเจอร์   
จุลสาร เสาวภา ฉบับ น้ี จึง อยาก จะ เล่า สู่ กัน ฟัง 
ถึง “อหิวาตกโรค” และ วิธี การ ป้องกัน ค่ะ

“อหิวาตกโรค” หรือ ท่ี คน ไทย ใน สมัย ก่อน 
เรียก กัน ว่า “โรค ห่า” เป็น โรค ระบาด ชนิด 
หน่ึง ซ่ึง เกิด จาก เช้ือ แบคทีเรีย ติดต่อ โดย การ 
รับ ประทาน อาหาร และ น้ำ ท่ี ปน เป้ือน เช้ือ โรค   
สามารถ ทำให้ เกิด อาการ ได้ ต้ังแต่ 2-3 ช่ัวโมง 
จนถึง 5 วัน หลัง รับ เช้ือ อาการ ของ โรค มี ได้ 
ต้ังแต่ เป็น พาหะ ไม่มี อา การ ใดๆ จนถึง อาการ 
รุนแรง และ ทำให้ เสีย ชีวิต ได้

ผู้ ป่วย ส่วน ใหญ่ มี อาการ ถ่าย อุจจาระ เหลว 
เป็น น้ำ วัน ละ หลาย คร้ัง  บาง ราย มี อาการ ปวด 
ท้อง ร่วม ด้วย อาการ มัก หาย เป็น ปกติ ภายใน       
1-2 วัน แต่ ใน ผู้ ป่วย ท่ี มี อาการ รุนแรง จะ ถ่าย 
เหลว เป็น น้ำ ปริมาณ มาก คล้าย น้ำ ซาว ข้าว 
กล่ิน เหม็น คาว อาจ มี คล่ืนไส้ อาเจียน ร่วม ด้วย 
หาก ไม่ ได้ รับ การ รักษา ผู้ ป่วย จะ ขาด น้ำ รุนแรง 
ช็อก และ เสีย ชีวิต ได้

สำหรับ วิธี การ ป้องกัน อหิวาตกโรค น้ัน  มี หลัก 
สำคัญ อยู่ ท่ี การ ปฏิบัติ ตาม หลัก สุข อนามัย ซ่ึง 
ได้แก่ การ ด่ืม น้ำ รับ ประทาน อาหาร ท่ี สะอาด 
ปรุง สุก ใหม่ ไม่มี แมลงวัน ตอม หลีก เล่ียง การ 
รับ ประทาน อา หา รสุกๆ ดิบๆ  ล้าง มือ ก่อน รับ 
ประทาน อาหาร และ หลัง จาก ใช้ ห้องน้ำ ห้อง 
ส้วม ทุก คร้ัง  สำหรับ ผู้ ท่ี มี อาการ ถ่าย เหลว 
ใน เบ้ือง ต้น แนะนำ ให้ ด่ืม สารละลาย น้ำตาล 
เกลือ แร่ โอ อาร์ เอส เพ่ือ ชดเชย สาร น้ำ ท่ี ร่างกาย 
สูญ เสีย ไป แต่ หาก อาการ ไม่ ดี ข้ึน ให้ รีบ ไป พบ 
แพทย์

ปัจจุบัน มี วัคซีน ป้องกัน อหิวาตกโรค ชนิด รับ 
ประทาน ซ่ึง แนะนำ ให้ แก่ ผู้ ท่ี จะ เดิน ทาง ไป ยัง 
ถ่ิน ท่ี มี การ ระบาด ของ โรค  โดย ใน ผู้ใหญ่ ต้อง 
รับ วัคซีน 2 คร้ัง ห่าง กัน 1-6 สัปดาห์   ท้ังน้ี 
ให้ รับ ประทาน วัคซีน ใน ขณะ ท้อง ว่าง จึง ควร 
งด รับ ประทาน อาหาร และ น้ำ เป็น เวลา อย่าง 
น้อย 2 ช่ัวโมง ก่อน ได้ รับ วัคซีน และ 1 ช่ัวโมง 
หลังได้รับวัคซีน อาการ ข้าง เคียง ท่ี อาจ พบ หลัง 
ได้ รับ วัคซีน ได้แก่ ป่ัน ป่วน ไม่ สบาย ท้อง ปวด 
ท้อง ถ่าย เหลว คล่ืนไส้ อาเจียน ซ่ึง อาการ เหล่า 
น้ี มัก ไม่ รุนแรง และ หาย ได้ เอง ภายใน 1-2 วัน

“อหิวาตกโรค” หรือ ที่ คน ไทย ใน สมัย ก่อน เรียก กัน 
ว่า “โรค ห่า” เป็น โรค ระบาด ชนิด หนึ่ง ซึ่ง เกิด จาก เชื้อ 
แบคทีเรีย ติดต่อ โดย การ รับ ประทาน อาหาร และ น้ำ ที่ 
ปน เปื้อน เชื้อ โรค   สามารถ ทำให้ เกิด อาการ ได้ ตั้งแต่ 
2-3 ชัว่โมง จนถงึ 5 วนั หลงั รบั เชือ้ อาการ ของ โรค 
มี ได้ ตั้งแต่ เป็น พาหะ ไม่มี อา การ ใดๆ จนถึง อาการ 
รุนแรง และ ทำให้ เสีย ชีวิต ได้...

ภาพ : http://www.thairath.co.th/

อหิวาตกโรค
พญ.สุดา สีบุญเรือง

จุลสารเสาวภา

02



คลินิกพิษจากสัตว์
Animal Toxin Clinic

ตะขาบกัด
ผศ.นพ.สุชัยสุเทพารักษ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานเสาวภาสภากาชาดไทย

ตะขาบ มี ลำ ตัว ยาว เป็น ปล้อง แบน ขนาน 
ราบ กับ พื้น มี ขา ออก จาก ปล้อง ๆ ละ 1 คู่ 
รวม เป็น จำนวน มาก ตั้งแต่ 30-180 ข้าง แต่ 
ที่ พบ ใน ประเทศไทย อยู่ ใน อันดับ (order) 
Scolopendra มัก มี 21 ปล้อง ขา 40 ข้าง 
โดย ขา คู่ หน้า จะ เปลี่ยน เป็น เขี้ยว พิษ

ตะขาบ ม ีแหลง่ อาศยั อยู ่ได ้หลาย แบบ เชน่ ใต้ 
เปลือก ไม้ ขุด รู ใน ดิน ฯลฯ แต่ ต้อง อยู่ ใน ที่ ชื้น 
แฉะ เพราะ ผิว คลุม ลำ ตัว เก็บ ความชื้น ได้ ไม่ ดี  

ตะขาบ เป็น สัตว์ ล่า เหยื่อ กิน เนื้อ หากิน ใน 
เวลา กลาง คืน เคลื่อนที่ ได้ รวดเร็ว มี พิษ เพื่อ 
การ ดำรง ชีวิต จะ กัด คน ก็ เมื่อ มัน คิด ว่า คน จะ 
ทำร้าย มัน อาหาร โดย ธรรมชาติ ได้แก่ แมลง 
และ แมง ตัว เล็ก ๆ ซาก สัตว์

เนื่องจาก ตะขาบ อาศัย อยู่ ใน ที่ ชื้น แฉะ ดัง นั้น 
เมื่อ ระดับ น้ำ สูง ขึ้น ท่วม แหล่ง ที่ อยู่ ของ มัน 
ตะขาบ อาจ หนี น้ำ มายัง ที่พัก อาศัย ของ คน ได้ 
ดงั นัน้ ตะขาบ จงึ เปน็ สตัว ์พษิ ที ่พบ ได ้บอ่ย เมือ่ 
เวลา ม ีนำ้ ทว่ม ตะขาบ กดั คน โดย ใช ้เขีย้ว คู ่หนา้ 
และ ฉีด น้ำ พิษ เข้า ใน แผล กัด 

อาการและอาการแสดง
น้ำ พิษ ของ ตะขาบ ประกอบ ด้วย เอ็น ซัยม์ 
proteinases และ esterases และ 
ส่ วน  ประกอบ ที่  ไม่  ใ ช่  เ อ็ น  ซั ยม์  ไ ด้ แก่   
5-hydroxytryptamine และ istamine

โดย ปกติ พิษ ของ ตะขาบ จะ ไม่ รุนแรง ถึงแก่ 
ชีวิต ความ รุนแรง ของ อาการ ขึ้น อยู่ กับ ขนาด 
ของ ตะขาบ ที ่กดั ม ีรายงาน ผู ้ปว่ย เสยี ชวีติ จาก 
ถูก ตะขาบ กัด อยู่ 2 ราย ใน ประเทศ ฟิลิปปินส์ 
และ ประเทศไทย

อาการ ส่วน ใหญ่ ได้แก่ อาการ ปวด คัน บวม 
แดง รอ้น บรเิวณ ถกู กดั อาจ ม ีไข ้ตำ่ ๆ  รว่ม ดว้ย 
และ มัก ดี ขึ้น เอง ภายใน 24 ชั่วโมง

อาการ ปวด มัก รุนแรง บางที มี อาการ ปวด 
แปลบ (paresthesia) รว่ม ดว้ย ผู ้ปว่ย มกั มา 
พบ แพทย์ เพราะ ทน อาการ ปวด ไม่ ไหว

ใน บาง ราย อาจ ม ีอาการ คลืน่ไส ้อาเจยีน เวยีน 
ศีรษะ ปวด ศีรษะ ต่อม น้ำ เหลือง โต คลำ ได้ 
หรือ กด เจ็บ อาการ ต่าง ๆ เหล่า นี้ ก็ จะ หาย ได้ 
เอง ใน ที่สุด

การดูแลตนเอง
กิน ยา พาราเซตามอล แก้ ปวด1. 

ล้าง แผล ด้วย น้ำ สะอาด 2. 

ใช้ ยา หม่อง หรือ ยา สามัญ ประจำ บ้าน ถู 3. 
ทา บาง ๆ และ เบา บริเวณ ที่ ถูก กัด ต่อย

ถ้า ปวด มาก ใช้ น้ำ อุ่น ประคบ แผล นาน 4. 
15-20 นาที แต่ ต้อง ระวัง อย่า ใช้ น้ำ ร้อน 
เกิน ไป

ให้ รีบ ไป พบ แพทย์ หรือ สถาน พยาบาล 5. 
เมื่อ มี อาการ หรือ อาการ แสดง อย่าง ใด 
อย่าง หนึ่ง ดัง ต่อ ไป นี้

มี ประวัติ แพ้ พิษ ตะขาบ• 

ปวด มาก• 

มี อาการ หอบ แน่น หน้าอก เหนื่อย• 

ไม่ แน่ใจ ว่า เป็น ตะขาบ กัด อาจ เป็น สัตว์ • 
พิษ อื่น เช่น งู พิษ

การรักษา
แพทย์ จะ ให้ ยา รักษา ตาม อาการ ได้แก่ การ 
ให้ ยา แก้ ปวด ยา แก้ คัน และ ถ้า มี การ อักเสบ 
ติด เชื้อ แทรกซ้อน จะ ให้ ยา ปฏิชีวนะ ร่วม ด้วย 
ส่วน ใหญ่ จะ รักษา แบบ ผู้ ป่วย นอก ไม่ จำเป็น 
ต้อง รับ เข้า รักษา ใน โรง พยาบาล

การป้องกัน
ดูแล รักษา บริเวณ ที่ อยู่ อาศัย ไม่ ให้ รก รุงรัง 
กำจัด เศษ อาหาร และ ควบคุม ปริมาณ แมลง 
เพื่อ กำจัด แหล่ง อาหาร ของ ตะขาบ

หม่ัน สังเกต ท่อ น้ำ หรือ ทาง ระบาย น้ำ ร่อง ต่าง ๆ 
ตาม พื้น และ มุม ผนัง ว่า มี ตะขาบ หรือ ไม่ โดย 
เฉพาะ อย่าง ยิ่ง บริเวณ ที่ มี น้ำ ท่วม บ่อย

เอกสารอ่านประกอบ

Lersloompleephunt N, Eakthunyasakul S, Sittipunt 

C, et al. Severe hypotension and adult respiratory 

distress syndrome (ARDS) following centipede 

bite. In: Proceedings of the 5th Asia-Pacific 

Congress on Animal, Plant and Microbial Toxins. 

Thailand: International Society on Toxinology, 

2003.

ตะขาบ (Centipede) เปน็ สตัว ์ขา ปลอ้ง ใน ชัน้ (class) Chilopoda 
พบ ได้ ทั่ว โลก แต่ พบมาก ใน ประเทศ เขต ร้อน และ เขต อบอุ่น  
อบุตั ิการณ ์การ กดั ไม ่ทราบ แนช่ดั แต ่พบ วา่ เปน็ สตัว ์พษิ ที ่เปน็ เหต ุ
ให้ ผู้ ป่วย ต้อง มา โรง พยาบาล ได้ บ่อย รอง จาก งู พิษ กัด 
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Joint Congress to 9

th

 ICTP:
3rd Travel Medicine and Immunization

“Travel Medicine in the Tropics”
October 18-19, 2011 : Bangkok, Thailand

First Announcement

Contact us
www.saovabha.com
E-mail address:  queensaovabha@gmail.com

Registration
Early Registration Late Registration
Until June 30, 2011 From July1, 2011

Registration fee in USD USD 150 USD 200

Preliminary List of Topics
The Challenges of Travel Medicine in the 21st Century
Travel Clinic in Different Countries
Adult and Pediatric Travelers: How to Prepare
Rabies Prophylaxis for Travelers: from Beginning to End
New JE Vaccines for Travelers
Influenza and Avian Influenza: Hazard for Travel
Dengue and Chikungunya in Travelers to Asia
Travelers’ Diarrhea and Enteric Diseases in Asia:
Prevention and Management
Malaria: New Anti-malarial Drugs for Prophylaxis and Treatment
Emerging and Re-Emerging Zoonosis in Asia
Common Problems in Returning Travelers
Animal Poisoning
Allergic Skin Reactions and Tropical Dermatologic Diseases
in Travelers

The fee covers activities including the followings:
Name badge, conference bag, final program book and abstract book
Admission to all scientific sessions and exhibition area
Lunch and refreshment

Invited Speakers
Professor  Robert Steffen, M.D.
Professor  Prasert Thongcharoen, M.D.
Professor  Visith Sitprija, M.D.
Professor  Usa Thisyakorn, M.D.
Professor  Polrat  Wilairatana, M.D.
Dr. Beatriz Quiambao, M.D.
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