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ภาวะภูมิแพ อาจเกิดขึ้นไดหลังจากการใชสารชีวภัณฑ (Anaphylactic Reaction may occur
following the use of any Biologics)
ภาวะภูมิแพเกิดจากปฎิกิริยาระหวางแอนติเยน และแอนติบอดี้ โดยเฉพาะอิมมิวโนโกลบูลนิ อี
(Immunoglobulin E= LgE) ในเซลลของรางกายทีเ่ รียกวา MAST CELL หรือ BASOPHILS
สารบัญ
ปฏิกิริยาทีเ่ กิดขึน้ หลังจากเซลถูกกระตุน ดวยแอนติเยน
องคประกอบทีส่ ําคัญทีท่ ําใหเกิดภาวะภูมแิ พ
การรักษาภาวะภูมแิ พวคั ซีน
คําแนะนําการใชวคั ซีน
อาหารสัตวแพวคั ซีน

ขอแนะนําในการใชวัคซีนเกี่ยวกับภาวะภูมิแพ

ปฏิกริ ยิ าที่เกิดขึ้นหลังจากเซลถูกกระตุนดวยแอนติเยน
เซลลจะหลัง่ สารเคมีชนิดตางๆ ทีม่ ผี ลตอรางกาย ดังนี้
1. HISTAMINE มีผลตอรางกายคือ
- กลามเนือ้ เรียบหดตัว
- เพิม่ การขับ Mucous ของหลอดลม, ตอมนําตาและต
้
อมนําลาย
้
- เพิ่ม Permeability ของเสนเลือด
2. SEROTONIN มีผลตอรางกายคือ
- กลามเนือ้ เรียบหดตัว
- หลอดเลือดเกร็งตัว (Spasm)
3. EOSINOPHIL CHEMOTACTIC FACTOR OF ANAPHYLAXIS (ECF-A) มีผลตอรางกายคือ
-ทําให EOSINOPHIL มารวมตัวกันบริเวณทีฉ่ ดี
4. PLATELET ACTIVATING FACTOR
- ทําให Blood platelet มารวมตัวกันและปลอยสาร Serotomin
5. OTHER BIOLOGICAL ACTIVE FACTORS ไดแก
5.1 Neutrophil Chemotactic Factor (NCF-A)
Neutrophil Immobilizition Factor
ทําให Neutrophil มารวมตัวกันและทําลายแอนติเยน
5.2 Heparin - ซึ่งทําใหเลือดแข็งตัวชา
5.3 Kinin ที่สําคัญคือ Bradykinin ซึ่งมีผล
- กลามเนือ้ เรียบหดตัว
- เพิ่ม Permeability ของหลอดเลือด

องคประกอบที่สําคัญทีท่ าให
ํ เกิดภาวะภูมแิ พ
1. แอนติเยน (Antigen) ซึง่ ประกอบดวย
- โปรตีน (Protcin) ซีง่ เปนสวนประกอบของเชือ้
- ท็อกซิน (Toxin) ทีเ่ ชือ้ สรางขึน้ ทัง้ ENDOTOXIN และ EXOTOXIN
2. สวนประกอบของวัคซีน (COMPOSITIONS OF VACCINE)
2.1 อาหารเลีย้ งเชือ้ (NUTRIENT)
2.2 สารผสมในวัคซีน (PRESERVATIVE OR ADJUAVNTS)
- SAPONIN
- ALUM ADJUVANT
- OIL ADJUVANT
2.3 สารฆาเชือ้ (INACTIVANT)
- FORMALIN
- BEI. (BINARY ETHYLENE IMINE)
2.4 นํ้า (WATER FOR INJECTION)
- PYROGEN
- ORGANICS & INORGANICS
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2.5 สารเคมีอน่ื ๆ
- ANTI-FOAM
- ANTIBILTICS
- อืน่ ๆ ( ETC.)
3. ตัวสัตว (Animal) ซึง่ ประกอบดวย
3.1 ชนิดของสัตว (kind of animal)
3.2 อายุของสัตว (Age of animal)
3.3 สุขภาพของสัตว (Health of animal) 3.4 สภาพของสัตว (Condition of animal)
- สัตวเกิดโรค
- สัตวเครียด (Stress)
- สัตวมีภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitize) - สัตวทอ ง (Pregnant)
4. การฉีดวัคซีน (Vaccination) ซึง่ ประกอบดวย
4.1 เจาหนาที่ (Vaccinator)
4.2 ทางฉีดเขารางการ (Route of Injection)
- เขากลาม (I/M)
- เขาใตผวิ หนัง (I/S)
- เขาหนัง (I/D)
- เขาเสน (I/V)
4.3 ปริมาณของวัคซีน (Dose of vaccine)

การรักษาภาวะภูมิแพวัคซีน
รักษาตามอาการ (SYMPTOMATIC TREATMENT) ฉีด
- ADRENALINE โค, กระบือใหญ 10 ซีซ.ี
โค, กระบือเล็ก 5 ซีซ.ี
- EPINEPHRINE ฉีด 5-10 ซีซ.ี
- ANTIHISTAMINE ฉีด 5-10 ซีซ.ี
- CHROPHENILAMINE ฉีด 5-10 ซีซ.ี
ใหยาซํ้าไดหลังจากใหยาครั้งแรก 20-30 นาที

คําแนะนําการใชวัคซีน
1. ศึกษารายละเอียดการใชวคั ซีนตางๆ 2. ตรวจสอบวัคซีนกอนใช
- โปรแกรม
- สภาพของวัคซีน
- วันหมดอายุของวัคซีน
- ขนาดและวิธใี ช
- ขอหามและขอควรระวัง
- การเก็บรักษาวัคซีน
3. การเตรียมอุปกรณและการเตรียมสัตว
- อุปกรณการฉีดสะอาดปราศจากเชือ้
- ตรวจสุขภาพทั่วไปของสัตว
- ระมัดระวังการจับสัตว และการควบคุมสัตว
4. การเตรียมวัคซีน
- วัคซีนเชือ้ ตาย ตองเขยาขวดกอนใชทกุ ครัง้
- วัคซีนเชือ้ เปนจะตองไมถกู ความรอนและแสงแดดโดยตรง
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- วัคซีนทําแหงตองผสมนํายาและละลายและเขย
้
าใหเขากัน
- วัคซีนเชือ้ เปนละลายนํากิ
้ นนํ้าตองสะอาดไมมสี ารคลอรีน
- ควรทําความสะอาดทุกขัน้ ตอนในการแทงเข็มดูดนํายาวั
้ คซีน
5. ขอปฎิบตั ขิ ณะฉีด
- ควรฉีดเขารางกายตามคําแนะนํา
- ควรฉีดปริมาณวัคซีนตามคําแนะนํา
- ควรทําความสะอาดบริเวณฉีด
- ควรเปลีย่ นเข็มทุกครัง้ เมือ่ ฉีดสัตวตวั ตอไป
- ขวดทีบ่ รรจุวคั ซีนทัง้ เชือ้ เปนและเชือ้ ตาย ไมควรตั้งไวใหถูกแสงแดดโดยตรง
- ควรใชใหหมดภายใน 1-2 ชั่วโมง
6. ขอควรระวังหลังการฉีด
- หลังการฉีดควรใหสัตวไดพัก เพือ่ สังเกตอาการหลังการฉีดประมาณ ฝ - 1 ชม.
- เตรียมยาแกแพไวใหพรอมอยูเ สมอ

อาหารสัตวแพวัคซีน
สัตวทไ่ี ดรบั การฉีดวัคซีนเฮโมรายิก เซฟติซีเมีย ชนิดอะลั่มอาจเกิดการแพวคั ซีนไดในบางตัว
โดยสัตวจะแสดงอาการของการแพวคั ซีนซึง่ จะแบงตามระดับความรุนแรง ดังนี้
- แพนอย สัตวมอี าการซึมนําลายไหล
้
แสดงอาการทางระบบหายใจชัดเจน เชน หายใจถี่หอบ
และสะอึกไอ อาการเหลานีจ้ ะหายเองโดยไมฉดี ยาแกแพในเวลาประมาณ 30 นาที
โค มักจะยืนซึม หลังโกง ขาหลังชิดกัน ขาสัน่ บางตัวมีกลามเนือ้ ขาสัน่ เล็กนอย
- แพมาก สัตวมอี าการซึม นํ้าลายไหล ขนลุกตัง้ ชันทัง้ ตัว หรือมีอาการเกร็งตัวหลังโกงหายใจ
ดวยกลามเนือ้ ทองจนถึงลมนอน มักจะแสดงอาการภายหลังการฉีดวัคซีน 15-30 นาที
อาการที่ไมถือเปนการแพวัคซีน
- สัตวยืนซึม นํ้าลายไหลเล็กนอย เดินหนีหรือไมยอมใหเขาใกล และไมมอี าการทางระบบหายใจ
สัตวที่มีอาการแพมาก ควรแกไขโดยการฉีดยาแกแพโดยใหฉีดทั้ง Adrenaline และ
ANTIHISTAMINE

