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สวัสดีปีใหม่ครับ

ปีน้ีพ.ศ.2555นับตามปีนักษัตรก็จะตรงกับปีมะโรง
หรือตรงกับปีมังกรของชาวจีนซ่ึงตามความเช่ือมังกร
เป็นสัตว์ศักด์ิสิทธ์ิเป็นส่ือสัญลักษณ์มงคลเม่ือปีมังกร
เวียนมาถึงก็เช่ือว่าปีน้ีจะเป็นปีท่ีดีนำความเจริญและ
สิริมงคลมาให้ ทางกองบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำ
ทุกคนขอถือโอกาสน้ีอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดล
บันดาลให้ผู้อ่านประสบความสุขความสำเร็จและมี
สุขภาพแข็งแรงนะครับ

สำหรับจุลสารเสาวภาฉบับแรกของปีท่ี 5 ฉบับน้ี ขอ
นำเสนอเร่ืองท่ีหลายท่านถามถึง ได้แก่ การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคบาดทะยักในผู้ท่ีถูกสัตว์กัดซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีพบ
ได้บ่อยในเวชปฏิบัติและโรคไข้หวัดนกส่วนคลินิกพิษ
จากสัตว์มีเร่ืองแมงป่องครับ

ในระหว่างวันท่ี20–21กันยายนพ.ศ.2555เพ่ือเป็นการ
เฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสสถาปนาสถานเสาวภาครบ
รอบ 90 ปีในปีน้ี ประกอบกับสถานเสาวภาได้เป็น
เจ้าภาพจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ของ
ประเทศไทยสถานเสาวภาจึงจะจัดงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้าคร้ังท่ี6สำหรับแพทย์
เภสัชกรพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ณโรงแรม
มณเฑียร กรุงเทพฯ และ สถานเสาวภาร่วมกับหน่วย
งานท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น กรมควบคุมโรค
กรมปศุสัตว์สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครคณะสัตว
แพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆฯลฯจัดกิจกรรมให้
ความรู้สำหรับประชาชนท่ัวไปณจามจุรีสแควร์

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก
www.saovabha.com และ จุลสารเสาวภาฉบับต่อๆ
ไปครับ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

  ศ.นพ.ธีระพงษ์ตัณฑวิเชียร

จากใจ...
บรรณาธิการ
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เม่ือผู้ป่วยมีอาการแสดงของโรค จะมีโอกาสเสีย
ชีวิตต้ังแต่ร้อยละ10–90การรักษาโรคบาดทะยัก
ยังเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นหลัก
พบว่าการติดเช้ือบาดทะยักส่วนใหญ่มักเกิดตาม
หลังการมีบาดแผลจากการได้รับอุบัติเหตุ เช่น
บาดแผลถูกตำ บาดแผลฉีดขาด และบาดแผล
จากการถูกสัตว์กัด (ผู้เช่ียวชาญบางท่านมีความ
เห็นว่าบาดแผลจากการถูกสัตว์กัดเป็นบาดแผลท่ี
มีความเส่ียงต่อโรคบาดทะยักเสมอ)โดยบาดแผล
ท่ีมีความเส่ียงมากข้ึนต่อการติดเช้ือบาดทะยัก
(tetanus-pronewounds)ได้แก่

บาดแผลท่ีต้องได้รับการเย็บหรือผ่าตัด1.
ซ่อมแซมท่ีมาพบแพทย์ช้ากว่า6ช่ัวโมง

บาดแผลท่ีมีเน้ือตายจำนวนมากหรือเป็นแผล2.
ท่ีเป็นรอยเจาะโดยเฉพาะบาดแผลท่ีปนเป้ือน
ดินหรือเศษวัสดุแปลกปลอม

บาดแผลท่ีพบร่วมกับกระดูกหักหรือกระดูก3.
หักแบบเปิด(openfracture)

ดังน้ันภายหลังจากเกิดบาดแผลจึงควรปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันการติดเช้ือโรคบาดทะยักดังน้ี

ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่1.
นานอย่างน้อย10-15นาที

พบแพทย์เพ่ือรับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก2.
(tetanustoxoid:TT)หรือวัคซีนป้องกันโรค
บาดทะยัก–คอตีบ(tetanus–diphtheria
toxoid;Td)และอาจให้ร่วมกับเซรุ่มต้านพิษ
บาดทะยัก (tetanus antitoxin) ซ่ึงมีหลัก
การดังน้ี

3.

ผู้ท่ีไม่เคยรับ/รับไม่ครบหรือไม่ทราบประวัติ•
การรับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก:

บาดแผลสะอาด(cleanwounds)–ให้วัคซีน
ป้องกันโรคบาดทะยักTTหรือTd2เข็มห่างกัน
4-8สัปดาห์และกระตุ้นอีก1เข็มในอีก6-12
เดือนต่อมา
บาดแผลท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือบาดทะยัก
(tetanus-pronewounds)–ให้วัคซีนป้องกัน
โรคบาดทะยักTTหรือTd2เข็มห่างกัน4-8
สัปดาห์และกระตุ้นอีก1เข็มในอีก6-12เดือน
ต่อมาโดยให้ร่วมกับเซรุ่มต้านพิษบาดทะยักในวัน
แรก

ผู้ท่ีเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักครบ•
(เคยได้รับวัคซีนมากกว่าหรือเท่ากับ3คร้ัง):

บาดแผลสะอาด(cleanwounds)–หาก
ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายมานานเกินกว่า 10 ปี ให้
วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักTdหรือTTกระตุ้น
1เข็มโดยไม่ต้องรับเซรุ่มต้านพิษบาดทะยัก
บาดแผลท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือบาดทะยัก
(tetanus-pronewounds)–หากได้รับวัคซีน
เข็มสุดท้ายมานานเกินกว่า5ปีให้วัคซีนป้องกัน
โรคบาดทะยักTdหรือTTกระตุ้น1เข็มโดย
ไม่ต้องรับเซรุ่มต้านพิษบาดทะยัก

การป้องกัน
ภายหลังสัมผัสโรคบาดทะยัก
(Post-exposure prophylaxis for tetanus)
โรคบาดทะยักเกิดจากสารพิษtetanustoxinของเช้ือแบคทีเรียClostridium
tetaniเช้ือชนิดน้ีพบได้ในดินในลำไส้และมูลของสัตว์หรือมนุษย์เช้ือโรคชนิด
น้ีเติบโตโดยไม่อาศัยออกซิเจนและเม่ือเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ
4-21วันจึงเร่ิมมีอาการของโรคซ่ึงได้แก่ขากรรไกรแข็งอ้าปากไม่ได้คอแข็ง
ต่อมาจะเร่ิมมีอาการเกร็งแข็งในส่วนอ่ืนๆของร่างกายเช่นหลังแขนขา

หมายเหตุ:ในปัจจุบันแนะนำให้ใช้TdแทนTTได้ในทุกกรณีนอกจากน้ีหลายประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้แนะนำให้ฉีด
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบไอกรนและบาดทะยัก(Tdap)แทนTdหรือTT1คร้ังในช่วงชีวิตด้วย
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เช้ือไวรัสชนิดน้ี มีสัตว์ปีก เช่น นกป่า นก
เป็ดน้ำ นกอพยพ รวมท้ัง นกชายทะเล นก
นางนวล ห่านป่า เป็ดป่า ไก่งวง เป็นพาหะ
เม่ือสัตว์ปีกเหล่าน้ีอพยพไปท่ีใด ก็จะแพร่เช้ือ
ไวรัส และทำให้สัตว์ปีกอ่ืนๆติดโรค ซ่ึงอาจ
รุนแรงถึงข้ัน ทำให้สัตว์ท่ีได้รับเช้ือป่วยและ
ตายอย่างรวดเร็ว

ท้ังน้ีมนุษย์สามารถติดเช้ือไวรัสไข้หวัดนกจาก
สัตว์ได้2ทางได้แก่

การรับเช้ือโดยทางตรงเช่นการสัมผัสสัตว์1.
ปีกท่ีตายหรือติดเช้ือโดยเฉพาะการสัมผัส
มูลสัตว์ ปัสสาวะ น้ำมูก น้ำลาย อวัยวะ
ภายใน หรือ เลือดของสัตว์ท่ีป่วยเป็นโรค
ทำให้เช้ือไวรัสติดมาท่ีมือและเข้าสู่ร่างกาย
ทางเย่ือบุตา จมูกปาก การสัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกเป็นเวลานานโดยไม่
ใส่เคร่ืองป้องกันนอกจากน้ียังมีรายงาน
ผู้ป่วยติดเช้ือไข้หวัดนกจากการรับประทาน
เน้ือและเคร่ืองในเป็ดท่ีปรุงสุกๆดิบๆ

การรับเช้ือโดยทางอ้อมเช่นการสัมผัสเช้ือ2.
ไวรัสไข้หวัดนกท่ีปนเป้ือนอยู่ในส่ิงแวดล้อม
พ้ืนดิน หรือ แหล่งน้ำท่ีมีสัตว์ปีกป่วยตาย
บริเวณท่ีมีการชำแหละสัตว์ปีก  และเข้าสู่
ร่างกายทางเย่ือบุต่างๆ

ดังน้ันบุคคลท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือไข้
หวัดนกได้แก่ผู้ท่ีต้องสัมผัสหรือใกล้ชิดกับสัตว์
ปีกผู้ท่ีเล้ียงฆ่าชำแหละขนส่งสัตว์ปีกผู้ขาย
สัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกสัตวบาลสัตวแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ท่ีดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคไข้หวัดนก  ผู้ท่ีรับประทานอาหาร หรือ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกท่ีปรุงไม่สุก

ภายหลังได้รับเช้ือไข้หวัดนกชนิดH5N1ผู้ป่วย
จะเร่ิมมีอาการภายใน2-8วันโดยมีไข้สูงปวด

ศีรษะปวดเม่ือยตามตัวอ่อนเพลียไอเจ็บคอ
น้ำมูกอาจพบอาการปวดท้องอาเจียนถ่าย
เหลว ร่วมด้วย ผู้ป่วย โดยเฉพาะ เด็กเล็ก ผู้
สูงอายุ อาจมีปอดอักเสบ ระบบหายใจล้ม
เหลวอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตได้  ท้ังน้ี ผู้ท่ี
ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกพบมีอัตราการเสียชีวิต
ถึงร้อยละ60-70

ในปัจจุบัน มียาต้านไวรัส เช่น ยาโอเซลทา
มิเวียร์ ท่ีสามารถใช้รักษาโรคไข้หวัดนกได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยต้องได้รับยาภายใน 48
ช่ัวโมงหลังเร่ิมมีไข้จึงจะให้ผลการรักษาดี

ข้อแตกต่างระหว่างไข้หวัดนกกับ
ไข้หวดัใหญ่ทัว่ไปหรอืไข้หวดัใหญ่
ประจำฤดูกาลคือ

ไข้หวัดนกเกิดจากเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ
เช่นจากสายพันธ์ุH5N1แพร่เช้ือจากสัตว์ปีก
สู่คน ส่วนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล เกิดจาก
เช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอสายพันธ์ุH1N1,
H3N2และไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดบีติดต่อจาก
คนสู่คนได้ง่ายอาการป่วยมักไม่รุนแรงยกเว้น
ในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีมีโรคประจำตัวเร้ือรัง
คนอ้วน หญิงต้ังครรภ์ ฯลฯ ซ่ึงมีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้สูง

ประเทศไทยเคยมีการระบาดใหญ่ของไข้หวัด
นก ในปี พ.ศ.2547 ซ่ึงพบการระบาดของไข้
หวัดนกสายพันธ์ุH5N1ในสัตว์ปีกในกว่า42
จังหวัด มีสัตว์ปีกป่วยและถูกกำจัดเพ่ือการ
ควบคุมโรคอย่างน้อย60ล้านตัวและมีการนำ
โรคมาสู่คนโดยนับต้ังแต่พ.ศ.2547-2549มี
ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกจำนวน25รายเสีย
ชีวิต17รายสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า5
พันล้านบาทปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่มีรายงาน

ยืนยันผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยมา
ต้ังแต่พ.ศ.2550และไม่มีรายงานไข้หวัดนก
ในสัตว์ปีกมาต้ังแต่พ.ศ.2552แต่ก็ยังพบการ
ระบาดของไข้หวัดนกเป็นระลอกในส่วนต่างๆ
ของโลกโดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศเพ่ือนบ้าน
ของไทยได้แก่อินโดนีเซียกัมพูชาเวียดนาม
ด้วยเหตุน้ีประเทศไทยจึงยังคงมีความเส่ียงท่ี
จะมีการระบาดของไข้หวัดนกข้ึนอีกประชาชน
ท่ัวไปจึงควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ไข้หวัดนกโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีมีสัตว์
ปีกป่วยตายพร้อมกันจำนวนมากๆดังน้ี

ไม่สัมผัสซากสัตว์ปีกด้วยมือเปล่า หาก1.
จำเป็นต้องเก็บซากสัตว์ปีกต้องสวมถุงมือ
ยางหรือถุงพลาสติกหนาๆทุกคร้ังและใช้
ผ้าปิดปากจมูก

เลือกซ้ือเน้ือเป็ดไก่สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์2.
จากสัตว์ปีกจากแหล่งท่ีมีการรับรอง
มาตรฐานเลือกซ้ือเน้ือเคร่ืองในของสัตว์
ปีกท่ีไม่มีลักษณะบ่งช้ีว่าอาจตายด้วยโรคติด
เช้ือ เช่น เน้ือมีสีคล้ำ มีจุดเลือดออกส่วน
ไข่ ควรเลือกฟองสดใหม่ ไม่มีมูลติดเป้ือน
เปลือกไข่ และล้างเปลือกไข่ให้สะอาดก่อน
นำมาปรุงอาหาร

ควรแยกอุปกรณ์ทำอาหารสำหรับอาหาร3.
ดิบและสุก

รับประทานอาหารจากสัตว์ปีก และ ไข่ ท่ี4.
ปรุงสุก

รักษาสุขภาพและพฤติกรรมอนามัย ได้แก่5.
ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง รับประทาน
อาหารท่ีปรุงสุกใหม่และมีประโยชน์ ออก
กำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอหม่ันล้างมือ
ใส่หน้ากากอนามัย

สำหรับ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกสายพันธ์ุ
H5N1 ปัจจุบันกำลังอยู่ในข้ันตอนของการ
ศึกษาวิจัย

กรณีท่ีมีอาการป่วยด้วยโรคติดเช้ือระบบทาง
เดินหายใจประกอบกับมีปัจจัยเส่ียงของการ
ติดเช้ือไข้หวัดนกให้รีบพบแพทย์

โรคไข้หวัดนก
สายพันธุ์ H5N1 บทความโดย  พญ.สุดา สีบุญเรือง

โรคไข้หวัดนก เป็น โรค ติด เชื้อ ไวรัส ไข้ หวัด ใหญ่ ชนิด เอ ที่ เกิด ใน 
สัตว์ ปีก เช่น นก เป็ด ไก่ ห่าน หงส์  ใน อดีต ไข้ หวัด นก เคย มี การ 
ระบาด และ กอ่ โรค ใน มนษุย ์หลาย ครัง้ โดย ครัง้ ลา่สดุ ม ีการ ระบาด 
ใน ปี พ.ศ.2547 เป็น สาย พันธุ์ ชนิด เอช ไฟว์ เอ็น วัน (H5N1)
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คลินิกพิษจากสัตว์
Animal Toxin Clinic

แมงป่อง
Scorpions ผศ.นพ.สุชัยสุเทพารักษ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานเสาวภาสภากาชาดไทย

แมงปอ่งพืน้บา้นในประเทศไทยและแมงปอ่ง
ช้าง(Heterometrus laoticus)ซึ่งมีผู้นิยม
นำไปเลี้ยงมีพิษไม่รุนแรง

อาการและอาการแสดง
ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรง ได้แก่ อาการ
ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ถูกต่อยโดย
มีอาการมากในวันแรก และมักหายได้เอง
ในรายที่รุนแรงอาจมี หัวใจเต้นเร็ว หายใจ
เร็ว ความดันโลหิตสูง ปวดกล้ามเนื้อ และ
กระดูก
การรักษา
เปน็การรกัษาตามอาการไดแ้ก่การลา้งแผล
ด้วยน้ำสะอาดถ้าปวดมากให้ประคบเย็นรับ
ประทานยาแก้ปวดเช่นพาราเซตามอลและ
ยาต้านฮิสตามีน

การป้องกัน
ทำบริเวณบ้านให้สะอาด กำจัดกล่องหรือ
ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วอุดรูและรอยแยกตามพื้น
ประตูและหนา้ตา่งหลกีเลีย่งการเดนิในที่มดื
ในที่ที่มีแมงป่องชุกชุมต้องระวังแมงป่องที่
ซ่อนอยู่ในรองเท้า

แมงป่อง เป็น สัตว์ พิษ ที่ มี ขา 4 คู่ ขา คู่ หน้า มี ลักษณะ เป็น ก้าม ขนาด ใหญ่ 
ส่วน หาง เป็น ปล้อง 5 ปล้อง ตรง ปล้อง สุดท้าย จะ มี ต่อม พิษ และ ตรง ปลาย 
ปล้อง หาง มี อวัยวะ ที่ ใช้ ต่อย (stinger)  แมงป่อง หากิน กลาง คืน มัก อาศัย 
อยู่ ใน ที่ มืด และ ชื้น เช่น ใต้  ใบไม้ ใต้ ก้อน หิน หรือ ขุด รู อยู่
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