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เด็กเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการ
สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าหน่ึงในสามของ
เด็กไทยท่ีมีอายุน้อยกว่า 15 ปี เคยมี
ประวัติถูกสัตว์กัดมาแล้วอย่างน้อย1คร้ัง
................................................................

เด็ก ท่ี สัมผัส โรค พิษ สุนัข บ้า ควร ได้ รับ การ ฉีด วัค ซีน 
และ อิม มูโน โก ลบุ ลิน เพ่ือ ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า 
ภาย หลัง สัมผัส โรค ด้วย ข้อ บ่ง ช้ี และ วิธี การ รักษา 
เช่น เดียว กับ ท่ี ใช้ สำหรับ ผู้ใหญ่ โดย ใช้ ขนาด ของ 
วัคซีน ใน ขนาด เดียวกัน กับ ท่ี ให้ ใน ผู้ใหญ่ (ไม่ ว่า จะ 
ใช้ สูตร ใด ก็ตาม) เน่ืองจาก ไม่มี การ ศึกษา มาก พอท่ี 
จะ ใช้ ขนาด น้อย ลง ใน เด็ก จากการ ศึกษา พบ ว่า เด็ก 
ท่ี ได้ รับ วัคซีน ป้องกัน พิษ สุนัข บ้า เข้า กล้าม ใน ขนาด 
คร่ึง หน่ึง ของ ปกติ จะมี ระดับ ภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 
โรค พิษ สุนัข บ้า ต่ำ กว่า กลุ่ม ท่ี ได้ รับ วัคซีน ป้องกัน                 
พิษ สุนัข บ้า ใน ขนาด ปกติ อย่าง มี นัย สำคัญ ทาง สถิติ 
จาก ประสบการณ์ ท่ี สถานเสาวภา การ ให้ วัคซีน 
โดย ใช้ ขนาด ของ วัคซีน เท่ากับ ท่ี ใช้ ใน ผู้ใหญ่ ไม่ ได้ 
ทำให้ มี ผล ข้าง เคียง มาก ข้ึน และ การ ให้ purified 
ERIG ใน เด็ก พบ ว่า เด็ก มี ผล ข้าง เคียง ภาย หลัง ได้ 
รับ purified ERIG น้อย กว่า ใน ผู้ใหญ่

การต้ังครรภ์ไม่เป็นข้อห้ามของการให้
วัคซีนและอิมมูโนโกลบุลินป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าภายหลังสัมผัสโรค
สตรี มี ครรภ์ มัก มี ความ วิตก กังวล เก่ียว กับ การ รักษาท้ัง 
การ ให้ วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า และ การ ให้ อิมมู 
โน โก ลบุ ลินขณะ ต้ัง ครรภ์ ว่า จะ ส่ง ผล อันตราย ต่อ 
ทารก ใน ครรภ์ หรือ ไม่  องค์การ อาหาร และ ยา ของ 
ประเทศ สหรัฐอเมริกา (US-FDA pregnancy 
risk categories) ได้ ถือว่า วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ 
สุนัข บ้า และ อิมมู โน โก ลบุ ลิน เป็น ยา ท่ี มี ความ เส่ียง 
ประเภท C ซ่ึง หมายความ ว่า ยัง ไม่มี การ ศึกษาท่ี 
มี คุณภาพ ใน มนุษย์   แสดง ให้ เห็น ว่า มี อันตราย ต่อ 
ทารก ใน ครรภ์ จากการ ศึกษา และ ข้อมูล ท่ี มี อยู่ ใน 
ปัจจุบัน พบ ว่า ความ เส่ียง ต่อ ทารก ใน ครรภ์ และ 
ภาวะ แทรกซ้อน จาก การ ต้ัง ครรภ์ ระหว่าง หญิง ต้ัง 
ครรภ์ ท่ี ได้ รับ วัคซีน ป้องกัน      โรคพิษ สุนัข บ้า ร่วม 
กับ อิมมู โน โก ลบุ ลิน ไม่ ต่าง จาก หญิง ต้ัง ครรภ์ ปกติ  
เด็ก ท่ี คลอด จาก แม่ ท่ี ได้ รับ วัคซีน พบ ว่า ไม่มี ความ 
พิการ หรือ ความ ผิด ปกติ ท่ี แตก ต่าง จาก เด็ก ท่ี คลอด 
โดย ท่ัวไป และ การ ให้การ รักษา ภาย หลัง สัมผัส โรค 
พิษ สุนัข บ้า ตาม มาตรฐาน ก็ได้ ผล ดี 

กล่าว โดย สรุป เด็ก สตรี มี ครรภ์ สามารถ 
ให้การ ดูแล รักษา หลัง สัมผัส โรค พิษ สุนัข 
บ้า ตาม มาตรฐาน ได้ อย่าง ปลอดภัย และ 
มี ประสิทธิภาพ 

การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายหลังสัมผัสโรค
ในผู้ป่วยเด็กและสตรีมีครรภ์



อาการ ท้อง เสีย ใน ขณะ เดิน ทาง ท่อง เท่ียว เป็น 
ปัญหา ท่ี พบ ได้ บ่อย ท่ีสุด ปัญหา หน่ึง ของ นัก 
ท่อง เท่ียว มัก เกิด ข้ึน ใน นัก ท่อง เท่ียว ท่ี เดิน ทาง 
ไป ประเทศ กำลัง พัฒนา ซ่ึง การ สาธารณสุข ไม่ 
ดี โดย อาจ เกิด ข้ึน ระหว่าง การ ท่อง เท่ียว หรือ 
หลัง  กลับ จาก ท่อง เท่ียว ก็ได้ ส่วน ใหญ่ มัก เป็น 
ใน ช่วง สัปดาห์ แรก ของ การ เดิน ทาง โดย จะ มี 
อาการ ถ่าย เหลว 3 คร้ัง ต่อ วันหรือมากกว่า 
นอกจาก  อาการ ท้อง เสีย อาจ พบ อาการ คล่ืนไส้ 
อาเจียน ปวด ท้อง และมี ไข้ ร่วม ด้วย ได้ ผู้ ป่วย 
ส่วน ใหญ่ จะ มีอาการ ดี ข้ึน ได้ เอง ภายใน 3-4 วัน 
สาเหตุ ของ กลุ่ม อาการ น้ี เกิด ได้ จาก การ ติด เช้ือ  
เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต โดย การ ติด เช้ือ 
เกิด จาก การ รับ ประทาน อาหาร และ เคร่ือง ด่ืม 
ท่ี ปน เป้ือน เช้ือ ก่อ โรค ใน พ้ืนท่ี ท่ี การ สาธารณสุข 
และ สาธารณูปโภค ไม่ ดี ดัง น้ัน นัก ท่อง เท่ียว ควร 
ระมัดระวัง การ รับ ประทาน อาหาร และ เคร่ือง 
ด่ืม แม้แต่ การ รับ ประทาน ใน ร้าน อาหาร และ 
โรงแรม แต่ เป็นการ ยาก ท่ี จะ ทราบ ว่า อาหาร 
และ น้ำ ด่ืม น้ัน สะอาด ปลอดภัย นัก ท่อง เท่ียว 
จึง ควร ปฏิบัติ ดังน้ี  ได้แก่

หลีก เล่ียง การ ด่ืม น้ำ จาก ก๊อก  น้ำ ใน ขวด • 
ท่ี ฝา เปิด อยู่ หลีก เล่ียง การ รับ ประทาน 
น้ำแข็ง ไอศกรีม โดย เฉพาะ จาก แหล่ง ท่ี 
ไม่ น่า เช่ือ ถือ เช่น แผงลอย

ถ้า ต้อง ด่ืม น้ำ ท่ี สงสัย ว่า มี ความ เส่ียง ควร • 
ต้ม น้ำ ให้ เดือด หรือ กรอง น้ำ(โดย เคร่ือง 
กรอง ท่ี ได้การ รับรอง มาตรฐาน) ก่อน ด่ืม

เคร่ือง ด่ืม ท่ี บรรจุ ขวด หรือ กล่อง ถ้า • 
ภาชนะ บรรจุ อยู่ ใน สภาพ ดี โดย ท่ัวไป พบ 
ว่า มี ความ ปลอดภัย

หลีก เล่ียง ผลิตภัณฑ์ นม ท่ี ไม่ ผ่าน การ พาส • 
เจ อร์ ไรซ์  หรือ ต้ม ให้ เดือด(ต้ม เดือด 1 
นาที เป็น อย่าง น้อย) ก่อน ด่ืม

หลีก เล่ียง อาหาร ท่ี เก็บ ไว้ ใน อุณหภูมิ ห้อง • 
เป็น เวลา หลาย ช่ัวโมง เช่น อาหาร จาก 
ร้าน แผงลอย 

หลีก เล่ียง อาหาร ดิบ คือ ไม่ ได้ ปรุง โดย ผ่าน • 
ความ ร้อน อย่าง เพียง พอ ผัก และ ผล ไม้ 
ต้อง ล้าง ทำความ สะอาด และ ปอก เปลือก 
ก่อน รับ ประทาน

ใน กรณี ท่ี นัก ท่อง เท่ียว มี อาการ ท้อง เสีย หลัก 
สำคัญ ใน การ รักษา คือ การ ทดแทน ด้วย สาร 
น้ำ และ เกลือ แร่ แนะนำให้ด่ืม น้ำ ให้ เพียง พอ 
และ น้ำ ด่ืม ต้อง มี ความ สะอาด ใน เด็ก ทารก ไม่ 
ควร หยุดด่ืมนมมารดา กรณี ท่ี อาการ ท้อง เสีย มี 

ความ รุนแรง ควร ให้ ด่ืม น้ำ ผสม ผง น้ำตาล เกลือ 
แร่ โดย ปริมาณ ท่ี ให้ สาร น้ำ ควร ให้ อย่าง เพียง 
พอ ข้ึน กับ ปริมาณ อุจจาระ อาเจียนท่ีสูญเสียไป 
และ ควร ให้ เพ่ิม เติม อีก ถ้า ผู้ ป่วย ยัง รู้สึก ต้องการ 
น้ำ กรณี ท่ี ไม่ สามารถ หา ผง น้ำตาล เกลือ แร่ 
มาตรฐาน ได้ ให้ ใช้ น้ำตาล 6 ช้อน ชา เกลือแกง 
1 ช้อน ชา ผสม น้ำ 1 ลิตร ทดแทน หรือ อาจ ให้ 
ด่ืม น้ำ ผล ไม้ หรือ ซุป กรณีผู้ ป่วย มีอายุ มากกว่า 
12 ปี ท่ี มี อาการ ถ่าย เหลว เป็น น้ำ โดย ไม่มี มูก 
เลือด ปน และ ไม่มี ไข้ อาจ รับ ประทาน ยา ลด การ 
ถ่าย อุจจาระ โดย แนะนำ ให้ ใช้ Loperamide (2 
มิลลิกรัม) ใน ขนาด 1-2 เม็ด ซ่ึง ยา จะ ช่วย ลด 
การ บีบ ตัว ของ ลำไส้ เพ่ือ ให้ ถ่าย อุจจาระ ลด ลง  
ถ้า หลัง ได้ รับ ยา แล้ว ยัง มี ท้อง เสีย มาก พิจารณา 
ให้ เพ่ิม คร้ัง ละ 1 เม็ด เม่ือ มี อาการ ถ่าย เหลว แต่ 
ให้ ได้ ไม่ เกิน 8 เม็ด ผู้ ป่วย ท่ี ถ่าย เหลว มากกว่า 
4 คร้ัง ต่อ วัน หรือ ถ่าย อุจจาระ มี มูก หรือ มี 
เลือด ปน หรือ มี ไข้ ควร พิจารณา ให้ ยา ปฏิชีวนะ 
รับ ประทาน เช่น Norfloxacin (400 มิลลิกรัม) 
หรือ Ciprofloxacin (500 มิลลิกรัม)  คร้ัง ละ 
1 เม็ด วัน ละ 2 คร้ัง เช้า และ เย็น เป็น เวลา 3 
วัน  หรือ Azithromycin (250 มิลลิกรัม)  4 
เม็ด คร้ัง เดียว

ถ้า หลัง การ ปฏิบัติ ตัว ตาม คำ แนะนำ ดัง กล่าว 
แล้ว อาการ ไม่ ดี ข้ึน ใน 3 วัน หรือ มี อาการ อย่าง 
ใด อย่าง หน่ึง ต่อ ไป น้ี คือ ขาด น้ำ มาก มี อาการ 
ถ่าย เป็น เลือด อาเจียน หลาย คร้ัง มี ไข้ สูง หนาว 
ส่ัน หรือ ปวด ท้อง มาก ควร ไป พบ แพทย์

กลุ่ม อาการ ท้อง เสีย 
ใน นัก ท่อง เที่ยว

Travelers’ diarrhea

สาเหตุ ของ กลุ่ม อาการ น้ี เกิด ได้ จาก การ ติด เช้ือ เช่น แบคทีเรีย 
ไวรัส ปรสิต โดย การ ติด เช้ือ เกิด จาก การ รับ ประทาน อาหาร 
และ เคร่ือง ด่ืม ท่ี ปน เป้ือน เช้ือ ก่อ โรค ใน พ้ืนท่ี ท่ี การ สาธารณสุข 
และ สาธารณูปโภค ไม่ ดี ดัง น้ัน นัก ท่อง เท่ียว ควร ระมัดระวัง 
การ รับ ประทาน อาหาร และ เคร่ือง ด่ืม แม้แต่ การ รับ ประทาน 
ใน ร้าน อาหาร และ โรงแรม...
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คลินิกพิษจากสัตว์
Animal Toxin Clinic

เม่นทะเล
Sea Urchin ผศ.นพ.สุชัยสุเทพารักษ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานเสาวภาสภากาชาดไทย

เม่น ทะเล มี ปุ่ม พิษ อยู่ ที่ ตัว และ มี ต่อม น้ำ พิษ 
อยู่ ที่ ปลาย หนาม พบ เม่น ทะเล ได้ ตาม พื้น 
ทราย ซอก หิน และ แนว ปะการัง คน ได้ รับ 
พิษ เมื่อ บังเอิญ เหยียบ ลง ไป บน ตัว เม่น ทะเล 
เนื่องจาก หนาม ของ เม่น ทะเล เปราะ และ 
หัก ง่าย จึง มัก หัก คา อยู่ ใน แผล ผู้ ป่วย จะ มี 
อาการ ปวด แสบ ปวด ร้อน บวม ชา บริเวณ ที่ 
ถกู หนาม ตำ ซึง่ อาการ ดงั กลา่ว จะ เปน็ อยู ่นาน 
หลาย ชั่วโมง กว่า จะ ดี ขึ้น 

การรักษา
ให้ บ่ง เอา หนาม ออก โดย เร็ว จาก นั้น ล้าง ด้วย 
นำ้ สะอาด สบู ่ใสย่า ฆา่ เชือ้ และ ให ้ยา รกัษา ตาม 
อาการ  กรณี ที่ เอา หนาม ออก ยาก แพทย์ อาจ 
พิจารณา ทำการ ผ่าตัด(incision) เนื่องจาก 
หาก เอา หนาม ของ เมน่ ทะเล ออก ไม ่หมด อาจ 
ทำให้ เกิด granulomatous reaction เห็น 
เป็น ตุ่ม คัน สีน้ำเงิน ซึ่ง จะ เกิด ขึ้น 2-3 เดือน 
หลัง จาก นั้น ส่ง ผล ให้ อวัยวะ บวม เคลื่อนไหว 
ลำบาก  ส่วน การ ปฐมพยาบาล ก่อน มา พบ 
แพทย์ แนะนำ ผู้ ป่วย ให้ ราด บริเวณ แผล 
ด้วย น้ำส้ม สายชู ประคบ อุ่น หรือ แช่ น้ำ อุ่น 
(อุณหภูมิ ประมาณ 50 องศา เซลเซียส) นาน 
ครั้ง ละ 10-15 นาที ทำ ซ้ำ 2-3 ครั้ง ด้วย 

เหตุผล ที่ว่า พิษ และ หนาม ของ เม่น ทะเล มี 
โปรตนี เปน็ องค ์ประกอบ การก ระ ทำ ดงั กลา่ว 
จะ ช่วย ให้ พิษ สลาย ตัว ได้ เร็ว ขึ้น  

หมายเหตุ การ ทุบ หนาม ของ เม่น ทะเล ให้ ละเอียด 

เพือ่ รอ ให ้รา่งกาย กำจดั ไป เอง นัน้ แนวทาง การ รกัษา 

ของ สถานเสาวภา ไม่ แนะนำ ให้ ปฏิบัติ เนื่องจาก อาจ 

ก่อ ให้ เกิด การ บาด เจ็บ อักเสบ ฟกช้ำ มาก ขึ้น ได้
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การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แบบป้องกันล่วงหน้า

“….เป็นการ เตรียม ร่างกาย ให้ พร้อม  เพ่ือ ต่อ ต้าน โรค พิษ สุนัข บ้า ไว้ ก่อน ถูก 
สัตว์ กัด การ ฉีด วัคซีน วิธี น้ี จะ ฉีด เพียง 3 เข็ม ห่าง กัน 1- 2 สัปดาห์  เม่ือ 
ถูก สัตว์ กัด การ รักษา ก็ จะ เป็น เพียง การ ฉีด วัคซีน กระตุ้น จำนวน 1 – 2 เข็ม 
โดย ไม่ ต้อง รับ เซรุ่ม และ วัคซีน ท้ัง คอร์ส จำนวน 5 เข็ม ใหม่ มี ประโยชน์ 
ช่วย ประหยัด ค่า ใช้ จ่าย และ ปลอดภัย แนะนำ ฉีด ให้ แก่ เด็ก หรือ บุคคล 
ท่ี เล้ียง สัตว์ เช่น สุนัข และ แมว  ผู้ ท่ี อาศัย ใน ท้อง ถ่ิน ท่ี มี การ ระบาด ของ 
โรค พิษ สุนัข บ้า ฯลฯ ……”
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