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การป้องกัน

จากใจ...
บรรณาธิการ

สวัสดีปใี หม่ครับ
ปีน้ี พ.ศ. 2555 นับตามปนี กั ษัตร ก็จะตรงกบั ปมี ะโรง
หรือตรงกบั ปีมงั กรของชาวจนี ซึง่ ตามความเชือ่ มังกร
เป็นสตั ว์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ เป็นสอ่ื สญ
ั ลักษณ์มงคล เมือ่ ปมี งั กร
เวียนมาถงึ ก็เชือ่ วา่ ปีนจ้ี ะเป็นปที ด่ี ี นำความเจริญและ
สิรมิ งคลมาให้ ทางกองบรรณาธิการและคณะผจู้ ดั ทำ
ทุกคนขอถอื โอกาสน้ี อาราธนาคณ
ุ พระศรีรตั นตรัย ดล
บันดาลให้ผอู้ า่ น ประสบความสขุ ความสำเร็จ และ มี
สุขภาพแข็งแรง นะครับ
สำหรับจลุ สารเสาวภาฉบับแรกของปที ่ี 5 ฉบับน้ี ขอ
นำเสนอเรือ่ งทห่ี ลายทา่ นถามถงึ ได้แก่ การฉดี วคั ซีน
ป้องกันโรคบาดทะยักในผทู้ ถ่ี กู ส ตั ว์ก ดั ซึง่ เป็นเรือ่ งทพ
่ี บ
ได้บอ่ ยในเวชปฏิบตั ิ และ โรคไข้หวัดนก ส่วนคลินกิ พษิ 
จากสตั ว์ มีเรือ่ ง แมงป่อง ครับ
ในระหว่างวนั ท ่ี 20 – 21 กันยายน พ.ศ. 2555 เพือ่ เป็นการ
เฉลิมฉลองเนือ่ งในโอกาสสถาปนาสถานเสาวภาครบ
รอบ 90 ปีในปีน้ี ประกอบกับสถานเสาวภาได้เป็น
เจ้าภาพจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ของ
ประเทศไทย  สถานเสาวภาจงึ จ ะจดั ง านประชุมว ชิ าการ
ระดับชาติ เรือ่ ง โรคพษิ สนุ ขั บา้ ครัง้ ท่ี 6 สำหรับแพทย์
เภสัชกร พยาบาล  บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงแรม
มณเฑียร กรุงเทพฯ และ สถานเสาวภารว่ มกบั หน่วย
งานท้งั ภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น กรมควบคุมโรค
กรมปศุสตั ว์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร คณะสตั ว
แพทยศาสตร์ข องมหาวิทยาลัยต า่ งๆ ฯลฯ จัดก จิ กรรมให้
ความรสู้ ำหรับประชาชนทว่ั ไป ณ จามจุรี สแควร์
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
www.saovabha.com และ จุลสารเสาวภาฉบับตอ่ ๆ
ไปครับ
แล้วพบกนั ใหม่ฉบับหน้าครับ
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ภายหลั
ง
สั
ม
ผั
ส
โรคบาดทะยั
ก
(Post-exposure prophylaxis for tetanus)
โรคบาดทะยัก เกิดจ ากสารพษิ   tetanus toxin ของเชือ้ แ บคทีเรีย Clostridium
tetani เชือ้ ช นิดน พ
้ี บได้ในดนิ ในลำไส้และมลู ของสตั ว์หรือมนุษย์ เชือ้ โรคชนิด
นีเ้ ติบโตโดยไม่อ าศัยอ อกซิเจน และเมือ่ เข้าส รู่ า่ งกายจะมรี ะยะฟกั ตัวป ระมาณ
4-21 วัน จึงเริม่ ม อี าการของโรคซึง่ ได้แก่ ขากรรไกรแข็ง อ้าป ากไม่ได้ คอแข็ง
ต่อมาจะเริม่ มอี าการเกร็งแข็งในสว่ นอน่ื ๆ ของรา่ งกาย เช่น หลัง แขน ขา
เมือ่ ผปู้ ว่ ยมอี าการแสดงของโรค จะมโี อกาสเสีย
3.
ชีวติ ต ง้ั แต่ร อ้ ยละ 10 – 90 การรกั ษาโรคบาดทะยัก
ยังเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นหลัก
พบวา่ การตดิ เชือ้ บาดทะยักสว่ นใหญ่มกั เกิดตาม
หลังการมีบาดแผลจากการได้รับอุบัติเหตุ เช่น
บาดแผลถูกตำ บาดแผลฉีดขาด และบาดแผล
จากการถกู สตั ว์กดั (ผูเ้ ชีย่ วชาญบางทา่ นมคี วาม
เห็นว า่ บ าดแผลจากการถกู ส ตั ว์ก ดั เป็นบ าดแผลท่ี
มีค วามเสีย่ งตอ่ โรคบาดทะยักเสมอ) โดยบาดแผล • ผูท้ ไ่ี ม่เคยรบั /รับไม่ครบ หรือ ไม่ทราบประวัติ
การรบั วคั ซีนปอ้ งกันโรคบาดทะยัก :
ที่มีความเสี่ยงมากข้ึนต่อการติดเชื้อบาดทะยัก
 บาดแผลสะอาด (clean wounds) – ให้ว
 คั ซีน
(tetanus-prone wounds) ได้แก่
ป้องกันโรคบาดทะยัก TT  หรือ Td  2 เข็ม ห่างกนั   
1. บาดแผลท่ี ต้ อ งไ ด้ รั บ ก ารเ ย็ บ ห รื อ ผ่ า ตั ด 4-8 สัปดาห์ และกระตุน้ อกี   1 เข็ม ในอกี 6-12
ซ่อมแซมทีม่ าพบแพทย์ชา้ กว่า 6 ชัว่ โมง
เดือนตอ่ มา
 บาดแผลทีม
่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้ บาดทะยัก
2. บาดแผลทม่ี เี นือ้ ต ายจำนวนมาก หรือเป็นแ ผล (tetanus-prone wounds) – ให้วคั ซีนปอ้ งกัน
ทีเ่ ป็นรอยเจาะ โดยเฉพาะบาดแผลทป่ี นเปือ้ น โรคบาดทะยัก TT หรือ Td  2 เข็ม ห่างกนั 4-8
ดินหรือเศษวสั ดุแปลกปลอม
สัปดาห์ และกระตุน้ อกี 1 เข็ม ในอกี 6-12 เดือน
3. บาดแผลทพ่ี บรว่ มกบั กระดูกหกั หรือ กระดูก ต่อม า โดยให้ร ว่ มกบั เซรุม่ ต า้ นพษิ บ าดทะยัก ในวนั 
แรก
หักแบบเปิด (open fracture)
ดังน น้ั ภ ายหลังจ ากเกิดบ าดแผล จึงค วรปฏิบตั เิ พือ่  • ผู้ท่เี คยได้รบั วคั ซีนปอ้ งกันโรคบาดทะยักครบ
(เคยได้รบั วคั ซีนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครัง้ ):
ป้องกันการตดิ เชือ้ โรคบาดทะยักดงั นี้
 บาดแผลสะอาด (clean wounds) –   หาก
1. ทำความสะอาดแผลดว้ ยนำ้ ส ะอาดและฟอกสบู่ ได้รบั วคั ซีนเข็มสดุ ท้ายมานานเกินกว่า 10 ปี ให้
นานอย่างนอ้ ย 10-15 นาที
วัคซีนปอ้ งกันโรคบาดทะยัก Td หรือ TT  กระตุน้   
2. พบแพทย์เพือ่ รบั วคั ซีนปอ้ งกันโรคบาดทะยัก 1 เข็ม โดยไม่ตอ้ งรบั เซรุม่ ตา้ นพษิ บาดทะยัก
(tetanus toxoid: TT ) หรือ วัคซีนปอ้ งกันโรค  บาดแผลทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้ บาดทะยัก
บาดทะยัก – คอตีบ (tetanus – diphtheria (tetanus-prone wounds) –  หากได้รบั วคั ซีน
toxoid; Td ) และอาจให้รว่ มกับเซรุม่ ตา้ นพษิ  เข็มสดุ ท้ายมานานเกินกว่า 5 ปี ให้วคั ซีนปอ้ งกัน
บาดทะยัก (tetanus antitoxin) ซึ่งมีหลัก โรคบาดทะยัก Td หรือ TT  กระตุน้   1 เข็ม โดย
ไม่ตอ้ งรบั เซรุม่ ตา้ นพษิ บาดทะยัก
การดงั นี้
หมายเหตุ : ในปจั จุบนั แนะนำให้ใช้ Td แทน TT ได้ในทกุ กรณี นอกจากนีห้ ลายประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้แนะนำให้ฉดี
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก (Tdap) แทน Td หรือ TT 1 ครัง้ ในช่วงชีวติ ด้วย
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