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TETANUS INFECTION

การศึกษานี้มีผลดีอยางไร?

สวนใหญคนเราจะเขาใจวาสนิม
อยางเดียวที่เปนตัวกอโรค
บาดทะยัก แตจริงๆแลวอาจเปน
อะไรก็ไดที่มีเชื้ออยูกส็ ามารถทําให
เกิดโรคบาดทะยักได เพราะฉะนั้น
ควรระมัดระวังใหมากขึ้น
2) ชวยกระตุนใหสังคมและชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ฉีดวัคซีนปองกันบาดทะยักมากขึน
้
1)

บาดทะยักคืออะไร?
โรคติดเชื้อแบคทีเรียทีม
่ ีอน
ั ตรายรายแรง พบไดในคนทุกวัย และ
พบมากในเด็กทารก สวนมากผูป
 วยจะมีประวัติมบ
ี าดแผลตาม
รางกายและไมไดรบ
ั การฉีดวัคซีนปองกันบาดทะยักมากอน(1)
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สกูปขาว
เตือนภัย! หมอฟนเถือ
่ นบุกถึงบาน รายกวา
รานจัดฟนแฟชั่น(3)

กลไกการเกิดโรคบาดทะยัก
เชื้อจะเขาสูรา งกายทางแผลสดตางๆ รวมถึงเขาผานทางสาย
สะดือ และ จะแบงตัวเจริญเติบโตที่บริเวณบาดแผล ซึ่งเชือ
้ จะ
เจริญไดดีในที่ทม
ี่ ีออกซิเจนนอย ไดแก บาดแผลที่ลก
ึ และแคบ(2)

FAST FACTS
บาดทะยักเกิดจากการติดเชื้อ Clostridium tetani ตัวเชือ
้
มีลก
ั ษณะเปนรูปแทงที่ปลาย มีสปอร เชื้อโรคนี้มอ
ี ยูทวั่ ไปตาม
ดิน ฝุน
 ปุย
 คอก มูลสัตว รวมทั้งผิวหนังและอุจจาระของคน
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แฟนเพจ “เครือขายทันตแพทยโรงพยาบาลชุน
ชน” ไดโพสตขอความเตือนภัยชาวสังคมออนไลน
เกี่ยวกับกรณีหมอเถื่อนรับการรักษารากฟนเทียม
อยากใหคนที่ไมรูเฝาระวังตกเปนเหยื่อ โดยทาง
แฟนเพจบอกเผยวา กรณีนี้เถื่อนแปะยึดแนนอยู
ซึ่งจากเอ็กซเรยพบวามีการขันสกรูยึดฟนปลอม
กับรากฟน ลักษณะคลายรากฟนเทียม จากการ
สอบถามคนไขพบวา มีหมอเถื่อนไปทําตามบาน
และทํากันเยอะมากหลายคน โดยอางวาเปนการใส
รากเทียม ซึ่งตนอยากจะขอเตือนประชาชนวาการ
ทําแบบนี้เปนอันตรายมาก จากการรักษาดวยการ
รื้อออกมาพบสนิมเกาะที่ตัวสกรูเลย อาจจะนําไปสู
การเปนบาดทะยักได

ขอสนับสนุนทฤษฎี

1) สนิมทําใหพื้นผิวของตะปูขรุขระ ทําใหเปนแหลง
สะสมของเชื้อไดมากยิ่งขึ้น (2)
เนื่องจากลักษณะพฤติกรรมของเชื้อบาดทะยัก
หรือ Clostridium tetani นั้นเมื่ออยูใน
สิ่งแวดลอม เชนในดิน ฝุน ปุยคอก มูลสัตวตางๆ
จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพใหอยูในรูปของเอนโด
สปอรซึ่งสามารถทนทานตอสภาพแวดลอมที่มี
ออกซิเจนได ซึ่งถาเปนตะปูที่มีสนิม พื้นที่
ผิวสัมผัสของตัวตะปูจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนปจจัย
ที่เสริมใหสามารถกักเก็บเชื้อไดดี แตยงั ไมมี
งานวิจัยใดที่ยน
ื ยันชัดเจนวาตัวสนิมมีสวน
เกี่ยวของในกระบวนการกอโรคของเชื้อบาดทะยัก

ขอโตแยงทฤษฎี

1) การเกิดสนิม แสดงวา โลหะนั้นอาศัยอยูใน
สิ่งแวดลอมมานาน โลหะจึงสัมผัสเชื้อมามากมาย
ซึ่งไมเกี่ยวกับสนิม(4)

โดยไดมีการกลาวไววา ตัวของสนิมเองนั้นไมใช
พาหะของเชื้อบาดทะยัก แตเนื่องจากการที่โลหะ
สัมผัสกับสิ่งแวดลอมนานจนเกิดสนิม ทําใหโลหะที่
มีสนิมนั้นมีโอกาสไดรับเชื้อจากดินไดมากกวา
2) การเกิดแผลไมวาจะมีสนิมหรือไม หากความ
แคบและความลึกของแผลมากเพียงพอ ก็จะ
สามารถทําใหเกิดสภาพ anaerobe ซึ่งเหมาะแก
การเจริญเติบโตของเชื้อบาดทะยัก และนําไปสู
พยาธิสภาพไดโดยไมไดมีความเกี่ยวของกับสนิม
เลยแมแตนอย (5)(6)
3) การใชเครื่องมือตัดสายรกที่ปนเปอน ในการทํา
คลอดตามชนบทโดยหมอตําแย อาจทําใหเกิดโรค
บาดทะยักในเด็ก ซึ่งไมเกี่ยวกับสนิมแตอยางใด
จากขอมูลขององคการอนามัยโลก(7) (8)
ระบุไววาการใชเครื่องมือแพทยที่ปนเปอนเชื้อในการ
ตัดสายรกชวงระหวางการทําคลอด
อาจจะทําใหบุตรมีโอกาสเสี่ยงเปน
บาดทะยักสูงขึ้น ซึ่งในปจจุบันก็ยัง
พบการใชเครื่องมือเชนมี
การนําไมไผที่ไมไดผานการ
ฆาเชื้อมาเปนเครื่องมือ
ตัดสายรก ซึ่งทั้งหมดนี้
สามารถปองกันไดโดยการไป
ทําคลอดกับสูติแพทยที่มี
ความเชี่ยวชาญเพื่อ
ความปลอดภัยของ
มารดาและบุตร (9)

ขอสรุป

คัดคานกับขอมูลขาว เนือ
่ งจาก จาก
ขอสนับสนุนและขอขัดแยง จะเห็นไดวา สนิมไมไดเปนตัว
กอใหเกิดเชือ
้ ขึน
้ แตเปนเพียงสิ่งที่เพิ่มโอกาส และความเสีย
่ งใน
การติดเชือ
้ โดยการเกิดสนิมบนสกรู เปนการเพิ่มความขรุขระ
ของพืน
้ ผิวสกรู ซึ่งเปนแหลงกักเก็บเชือ
้ ชัน
้ ดี ดังนัน
้ เราจึง
สามารถพบเชื้อในโลหะที่มสี นิมไดมากเปนพิเศษ ซึง่ ไมไดมค
ี วาม
เกี่ยวของกับคํากลาวที่วา สนิมทําใหเกิดโรคบาดทะยัก เพราะ
สนิมเปนเพียงปจจัยหนึ่ง ทีส
่ รางโอกาสใหเชื้อซอนตัวใน
บริเวณนั้นไดมากขึ้นเทานัน
้

