วัคซีนที่ใช้ ป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า

ประโยชน์ ของการฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้ า

เนื่องจากในปั จจุบนั เราใช้วคั ซี นป้องกันพิษสุ นัข
บ้าชนิ ดที่ ทาจากเซลล์เพาะเลี้ ยง (ฉี ด 5 ครั้งเท่านั้น)
ตต่
เพราะมีประสิ ทธิ ภาพสู ง ไม่ทาให้เกิดอาการแพ้ต่อ
ระบบประสาท และควรฉี ดเซรุ่ มร่ วมด้ ว ย ถ้ า
บาดแผลมี เลื อ ดออก ถู ก เลี ย ที่ ริ มฝี ปาก น้ าลาย
กระเด็นเข้าตา
สถานเสาวภาใช้ โปรแกรมการฉีดวัคซีน 2 แบบ คือ
แบบปกติฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และแบบประหยัดฉี ดเข้า
ชั้นผิวหนัง แต่ละแบบจะได้รับการฉีดวัคซีน
ทั้งหมด 5 ครั้ง

1. เมื่อถูกสัตว์กดั การฉี ดวัคซีนกระตุน้ เพียง 1-2 เข็ม
ร่ างกายก็จะได้ภูมิตา้ นทานที่สูงพอจะป้ องกันโรคอย่าง
ได้ผล
2. ไม่เสี่ ยงต่อการแพ้เซรุ่ ม หรื อเจ็บปวดจากการฉี ด
เซรุ่ มรอบ ๆ แผล

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้ าเป็ นอย่างไร ?
เซรุ่ มป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้าเป็ นเซรุ่ มส่ วนของ
น้ าใสของเลื อดที่ ได้จากบ้าหรื อคนที่ ได้รับ การฉี ด
วัค ซี น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในเซรุ่ ม จะมี โ ปรตี น ที่ ท า
หน้า ที่ เป็ นภู มิ คุ ้ม กัน ต่ อ ไวรั ส โรคพิ ษ สุ นั ข บ้า ใน
ปริ มาณที่มาก เซรุ่ มจะไปทาลายเชื้อไวรัสในร่ างกาย
ของผูท้ ี่ถูกสุ นขั บ้ากัด โดยการฉีดรอบ ๆ แผลก่อนที่
จะก่ อ โรค และก่ อ นที่ ภู มิ ต้านทานของร่ างกายจะ
สร้างขึ้น ด้วยเหตุน้ ี การให้เซรุ่ มป้ องกันโรคพิษสุ นขั
บ้า ร่ ว มกับ การฉี ด วัค ซี น เข็ ม แรก จึ ง เป็ นวิ ธี ที่ จ ะ
ป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นั ข บ้า ได้ผ ลดี ที่ สุ ด ทุ ก วัน เวลา
ราชการ

สั ตว์ที่เป็ นโรคพิษสุ นัขบ้ าจะมีอาการอย่างไร?
พบได้ 2 แบบคือ
1. แบบดุร้าย มีอาการหงุดหงิด ไล่กดั คนและสัตว์อื่น
ๆ ถ้าผูกโซ่หรื อกักขังไว้ในกรง จะกัดโซ่ กรง หรื อ
สิ่ งของที่อยูใ่ กล้อย่างดุร้าย เมื่อแสดงอาการดุร้ายได้ 2-3
วัน ก็จะอ่อนเพลียลง ขาหลังไม่มีแรง เดินโซเซ และตาย
ในที่สุด
2. แบบเซื่องซึม มีอาการปากอ้าหุบไม่ได้ ลิ้นมีสีแดง
คล้ า บางครั้งมีสิ่งสกปรกติดอยูแ่ ละลิ้นห้อยออกมานอก
ปาก มีอาการคล้ายกระดูกติดคอ สุนขั จะเอาขาหน้าตะกุย
บริ เวณแก้มปากและคอบวม สุ นขั จะลุกนัง่ ยืน และเดิน
ไปมาบ่อย ๆ
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โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า หรื อ โรคกลัว น้ า เป็ นโรคติ ด ต่ อ
ร้ายแรงชนิ ดหนึ่ ง เกิ ดจากเชื้ อไวรัสชื่ อ เรบี ส์ ไวรั ส
(Rabies) ทาให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุก
ชนิ ด เช่น คน สุ นัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว
ฯลฯ โรคนี้ เมื่ อ เป็ นแล้ ว จะท าให้ มี อ าการทาง
ประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่ วนกลาง และ
ถ้าเป็ นแล้วเสี ยชีวิตทุกราย ในปัจจุบนั ยังไม่มียาอะไร
ที่จะรักษาโรคพิษ สุ นัข บ้าได้ เช ื้อไวรสั เรบีส ์
(Rabies)

คนติดโรคพิษสุ นัขบ้ าจากทางใดได้ บ้าง ?
คนเป็ นโรคพิ ษ สุ นัขบ้าเนื่ องจากได้รับ เชื้ อโรค
พิ ษ สุ นัจบ้าจากสั ตว์ที่ เป็ นโรค คนสามารถติ ดโรค
จากสัตว์เหล่านี้ได้ 2 ทางคือ

1. ถู ก สั ต ว์ที่ เป็ นโรคกัด เชื้ อ ไวรั ส จากน้ า ลายของ
สัตว์ที่เป็ นโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัด
2. ถูกสัตว์ที่ เป็ นโรคเลีย โดยปกติคนถูกสัตว์ที่เป็ น
โรคเลีย จะไม่ติดโรคจากสัตว์เหล่านั้น นอกเสี ยจากว่า
บริ เวณที่ถูกเลียจะมี บาดแผลหรื อรอยถลอกหรื อรอยขีด
ข่วน โดยคนนั้นไม่ได้สังเกต ในกรณี น้ ี จะทาให้สามารถ
เป็ นโรคพิ ษ สุ นัข บ้าได้ รวมทั้ง ถู ก เลี ย ที่ ริ ม ฝี ปากหรื อ
นัยน์ตา

คนที่เป็ นโรคพิษสุ นัขบ้ า จะมีอาการอย่างไร ?
ในระยะ 2-3 วันแรก อาจมีไข้ต่า ๆ ต่อไปจะมีอาการ
เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คันหรื อปวดแสบปวดร้อน
ตรงบริ เวณแผลที่ ถู กกัด ทั้ง ๆ ที่ แผลอาจหายเป็ นปกติ
แล้ว ต่อไปจะมี อาการตื่น เต้น ง่าย กระสับ กระส่ าย ไม่
ชอบแสงสว่าง ไม่ ช อบลม และไม่ ช อบเสี ย งดัง กลื น
ล าบาก แม้จะเป็ นของเหลวหรื อ น้ า เจ็ บ มากเวลากลื น
เพราะการเกร็ งตัวของกล้ามเนื้ อที่ใช้ในการกลืน แต่ยงั มี
สติพูดจารู ้เรื่ อง ต่อไปจะเอะอะมากขึ้น และสุ ดท้ายอาจมี
อาการชัก เป็ นอัมพาต หมดสติ และเสี ยชี วิต เนื่ องจาก
ส่วนที่สาคัญของสมองถูกทาลายไปหมด

ข้ อควรปฏิบัติภายหลังจากถูกสุ นัขบ้ า
หรื อสัตว์ ที่สงสัยว่าบ้ ากัด…..
1. ล้างแผลทันทีดว้ ยน้ าสะอาด ฟอกด้วยสบู่ 2-3 ครั้ง
แล้วทาแผลด้วยน้ ายาพิวิดีน (เบตาดีน) หรื อแอลกอฮอล์
หรื อทิงเจอร์ ไอโอดีน แล้วรี บไปปรึ กษาแพทย์ทนั ที
2. ถ้าสุ นขั ตายให้นาซากมาตรวจ ถ้าหากสุ นขั ไม่ตาย
ให้ขงั ไว้ดูอาการ 10 วัน ขณะเดียวกันให้รีบไปฉี ดวัคซี น
ป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ส่วนการรักษาทางสมุนไพรหรื อ
แพทย์แผนโบราณไม่สามารถป้ องกันโรคได้ ไม่ควรรอ
ดูอาการสุนขั เพราะอาจสายเกินไปที่จะฉีดวัคซีน
3. ในกรณี ที่ติดตามสัตว์ที่กดั ไม่ได้ เช่น เป็ นสัตว์ป่า
สั ตว์จรจัด สั ต ว์กัด แล้ว หนี ไ ป หรื อ จาสั ต ว์ที่ กัดไม่ ไ ด้
จาเป็ นต้องรับการฉีดวัคซีน
4. ผูท้ ี่ตอ้ งมารับการฉี ดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
คือ มีบาดแผล ไม่ว่าจะเป็ นรอยช้ าเขียวหรื อมี เลือดไหล
แผลถลอกหรื อแผลลึก รวมทั้งผูท้ ี่ ถูกสุ นัขเลียที่นัยน์ตา
ริ มฝี ปาก และผิวหนังที่ มี แผลถลอก ส่ วนในกรณี ที่ ถูก
เลียผิวหนังที่ไม่มีแผลหรื อเพียงแต่อมุ้ สุนขั ไม่สามารถจะ
ติดโรคได้

