วัคซีนทีใช้ ป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า

ประโยชน์ ของการฉีดวัคซีนป้ องกันล่วงหน้ า

เนืองจากในปั จจุบนั เราใช้วคั ซี นป้ องกันพิษสุ นขั
บ้าชนิ ดทีทําจากเซลล์เพาะเลียง (ฉี ด 5 ครังเท่านัน)
ตต่
เพราะมีประสิ ทธิ ภาพสู ง ไม่ทาํ ให้เกิดอาการแพ้ต่อ
ระบบประสาท และควรฉี ด เซรุ่ ม ร่ ว มด้ว ย ถ้า
บาดแผลมี เลื อ ดออก ถู ก เลี ย ที ริ ม ฝี ปาก นําลาย
กระเด็นเข้าตา
สถานเสาวภาใช้ โปรแกรมการฉีดวัคซีน 2 แบบ คือ
แบบปกติฉีดเข้ากล้ามเนือ และแบบประหยัดฉี ดเข้า
ชันผิวหนัง แต่ละแบบจะได้รับการฉี ดวัคซี น
ทังหมด 5 ครัง

1. เมือถูกสัตว์กดั การฉี ดวัคซี นกระตุน้ เพียง 1-2 เข็ม
ร่ างกายก็จะได้ภูมิตา้ นทานทีสู งพอจะป้ องกันโรคอย่าง
ได้ผล
2. ไม่เสี ยงต่อการแพ้เซรุ่ ม หรื อเจ็บปวดจากการฉี ด
เซรุ่ มรอบ ๆ แผล

เซรุ่มป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ าเป็ นอย่ างไร ?
เซรุ่ มป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าเป็ นเซรุ่ มส่ วนของ
นําใสของเลื อดที ได้จากบ้าหรื อคนที ได้รับการฉี ด
วัคซี นโรคพิษ สุ นัขบ้า ในเซรุ่ ม จะมี โปรตี นที ทํา
หน้ า ที เป็ นภู มิ คุ ้ม กัน ต่ อ ไวรั ส โรคพิ ษ สุ นัข บ้า ใน
ปริ มาณทีมาก เซรุ่ มจะไปทําลายเชือไวรัสในร่ างกาย
ของผูท้ ีถูกสุ นขั บ้ากัด โดยการฉี ดรอบ ๆ แผลก่อนที
จะก่ อโรค และก่ อนที ภู มิ ต้า นทานของร่ า งกายจะ
สร้างขึน ด้วยเหตุนีการให้เซรุ่ มป้ องกันโรคพิษสุ นขั
บ้า ร่ วมกับการฉี ดวัคซี นเข็ม แรก จึ ง เป็ นวิธี ที จะ
ป้ องกันโรคพิ ษสุ นัข บ้าได้ผ ลดี ทีสุ ด ทุ กวันเวลา
ราชการ

สั ตว์ ทเป็ี นโรคพิษสุ นัขบ้ าจะมีอาการอย่ างไร ?
พบได้ 2 แบบคือ
1. แบบดุร้าย มีอาการหงุดหงิด ไล่กดั คนและสัตว์อืน
ๆ ถ้าผูกโซ่หรื อกักขังไว้ในกรง จะกัดโซ่ กรง หรื อ
สิ งของทีอยูใ่ กล้อย่างดุร้าย เมือแสดงอาการดุร้ายได้ 2-3
วัน ก็จะอ่อนเพลียลง ขาหลังไม่มีแรง เดินโซเซ และตาย
ในทีสุ ด
2. แบบเซื องซึ ม มีอาการปากอ้าหุ บไม่ได้ ลินมีสีแดง
คลํา บางครังมีสิงสกปรกติดอยูแ่ ละลินห้อยออกมานอก
ปาก มีอาการคล้ายกระดูกติดคอ สุ นขั จะเอาขาหน้าตะกุย
บริ เวณแก้มปากและคอบวม สุ นขั จะลุกนัง ยืน และเดิน
ไปมาบ่อย ๆ

จัดทําโดย : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โรคพิษสุ นขั บ้าหรื อโรคกลัวนํา เป็ นโรคติดต่อ
ร้ า ยแรงชนิ ดหนึ ง เกิ ดจากเชื อไวรั ส ชื อ เรบี ส์
ไวรัส (Rabies) ทําให้เกิ ดโรคได้ในสัตว์เลี ยงลู ก
ด้ ว ยนมทุ ก ชนิ ด เช่ น คน สุ นั ข แมว ลิ ง ชะนี
กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี เมือเป็ นแล้วจะทําให้
มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาท
ส่ วนกลาง และถ้าเป็ นแล้วเสี ยชี วิตทุ ก ราย ใน
ปั จจุบนั ยังไม่มียาอะไรทีจะรักษาโรคพิษสุ นขั บ้า
ื
ได้ เชอไวร
ัสเรบีส ์ (Rabies)

คนติดโรคพิษสุ นัขบ้ าจากทางใดได้ บ้าง ?
คนเป็ นโรคพิ ษ สุ นัข บ้า เนื องจากได้รั บ เชื อ
โรคพิษสุ นจั บ้าจากสัตว์ทีเป็ นโรค คนสามารถติด
โรคจากสัตว์เหล่านีได้ 2 ทางคือ

1. ถู กสัตว์ทีเป็ นโรคกัด เชื อไวรัสจากนําลายของ
สัตว์ทีเป็ นโรคจะเข้าสู่ ร่างกายทางบาดแผลทีถูกกัด
2. ถูกสัตว์ทีเป็ นโรคเลี ย โดยปกติคนถูกสัตว์ทีเป็ น
โรคเลี ย จะไม่ติดโรคจากสัตว์เหล่านัน นอกเสี ยจากว่า
บริ เวณทีถูกเลียจะมีบาดแผลหรื อรอยถลอกหรื อรอยขีด
ข่วน โดยคนนันไม่ได้สังเกต ในกรณี นีจะทําให้สามารถ
เป็ นโรคพิษสุ นัขบ้าได้ รวมทังถู กเลี ยที ริ มฝี ปากหรื อ
นัยน์ตา

คนทีเป็ นโรคพิษสุ นัขบ้ า จะมีอาการอย่ างไร ?
ในระยะ 2-3 วันแรก อาจมีไข้ตาํ ๆ ต่อไปจะมีอาการ
เจ็บคอ เบืออาหาร อ่อนเพลีย คันหรื อปวดแสบปวดร้อน
ตรงบริ เวณแผลที ถู กกัด ทัง ๆ ที แผลอาจหายเป็ นปกติ
แล้ว ต่อไปจะมีอาการตื นเต้นง่ าย กระสับกระส่ าย ไม่
ชอบแสงสว่าง ไม่ชอบลม และไม่ชอบเสี ยงดัง กลื น
ลํา บาก แม้จะเป็ นของเหลวหรื อนํา เจ็บ มากเวลากลื น
เพราะการเกร็ งตัวของกล้ามเนื อทีใช้ในการกลืน แต่ยงั มี
สติพดู จารู ้เรื อง ต่อไปจะเอะอะมากขึน และสุ ดท้ายอาจมี
อาการชัก เป็ นอัมพาต หมดสติ และเสี ยชี วิต เนื องจาก
ส่ วนทีสําคัญของสมองถูกทําลายไปหมด

ข้ อควรปฏิบัติภายหลังจากถูกสุ นัขบ้ า
หรือสั ตว์ ทสงสั
ี ยว่ าบ้ ากัด…..
1. ล้างแผลทันทีดว้ ยนําสะอาด ฟอกด้วยสบู่ 23 ครัง แล้วทาแผลด้วยนํายาพิวิดีน (เบตาดี น)
หรื อแอลกอฮอล์ หรื อทิ งเจอร์ ไอโอดี น แล้วรี บ
ไปปรึ กษาแพทย์ทนั ที
2. ถ้าสุ นขั ตายให้นาํ ซากมาตรวจ ถ้าหากสุ นขั
ไม่ตายให้ขงั ไว้ดูอาการ 10 วัน ขณะเดียวกันให้
รี บไปฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ส่ วนการ
รั ก ษาทางสมุ น ไพรหรื อ แพทย์แ ผนโบราณไม่
สามารถป้ องกันโรคได้ ไม่ควรรอดูอาการสุ นขั
เพราะอาจสายเกินไปทีจะฉี ดวัคซี น
3. ในกรณี ทีติดตามสัตว์ทีกัดไม่ได้ เช่น เป็ น
สัตว์ป่า สัตว์จรจัด สัตว์กดั แล้วหนี ไป หรื อจํา
สัตว์ทีกัดไม่ได้ จําเป็ นต้องรับการฉี ดวัคซี น
4. ผูท้ ีต้องมารับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษ
สุ นขั บ้าคือ มีบาดแผล ไม่ว่าจะเป็ นรอยชําเขียว
หรื อมีเลือดไหล แผลถลอกหรื อแผลลึก รวมทังผู ้
ทีถูกสุ นขั เลี ยทีนัยน์ตา ริ มฝี ปาก และผิวหนังทีมี
แผลถลอก ส่ วนในกรณี ทีถู กเลี ยผิวหนังที ไม่มี
แผลหรื อเพียงแต่อุม้ สุ นขั ไม่สามารถจะติดโรคได้

