การฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
แบบปองกันลวงหนา
โรคพิษสุนัขบาคืออะไร?
โรคพิษสุนัขบาหรือโรคกลัวน้ําเปนโรคติดตอรายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชือ้ ไวรัสเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคได
ในสัตวเลีย้ งลูกดวยนมทุกชนิด เชน คน สุนัข แมว หนู ลิง ชะนี กระรอก และคางคาว หรือสารพัดสัตวที่เด็กๆ
นํามาเลี้ยงดวยความรักหรือแฟชั่นก็ตาม
ในประเทศไทยสุนขั และแมวเปนสัตวแพรเชื้อทีส่ ําคัญ ปจจุบันยังไมมยี าตัวใดที่จะรักษาโรคพิษสุนัขบาได
หากรับเชื้อแลวไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที ปลอยไปจนแสดงอาการของโรคแลวผูปวยจะเสียชีวิตทุกราย
คนติดโรคพิษสุนัขบาจากทางใดไดบาง?
คนจะปวยเปนโรคพิษสุนัขบาไดเนื่องจากรับเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบามาจากสัตวที่ปว ยเปนโรคได2 ทางหลักๆ
1. ถูกสัตวที่ปวยเปนโรคกัด ตั้งแตมีรอยขีดขวนมีเลือดออกหรือถูกเล็บที่เปอนน้ําลายขีดขวนจนเปนแผล
เลือดออก ทําใหเชื้อไวรัสจากน้ําลายของสัตวที่ปวยเขาสูรางกายทางบาดแผล
2. ถูกสัตวที่ปวยเปนโรคเลีย โดยปกติคนจะไมติดโรคจากการที่โดนสัตวเลีย นอกเสียจากวาคนนั้นมี
บาดแผลรอยขวน รอยถลอก รวมทั้งถูกเลียบริเวณริมฝปากหรือนัยนตาดวย โดยที่คนคนนั้นไมทนั ไดสังเกต
เราทราบไดอยางไรวาสัตวนนั้ ปวยเปนโรคพิษสุนัขบา?
อาการของสัตวที่ปวยเปนโรคพิษสุนัขบาพบได 2 แบบ คือ
1. แบบดุราย สัตวจะมีอาการหงุดหงิด ตืน่ เตน วิ่งพลาน ไลกัดคนและสัตวอื่นๆ อยางดุราย ถาเปนใน
สุนัขจะแสดงอาการดุรายประมาณ 2 - 3 วัน หลังจากนัน้ ก็จะออนเพลีย ขาหลังไมมีแรง เดินโซเซและตายในทีส่ ุด
2. แบบเซื่องซึม สัตวจะมีอาการลิ้นหอย ปากอาหุบไมได ตัวแข็ง เปนอัมพาต บางตัวมีอาการชักและตาย
ในที่สุด อาการนี้จะสังเกตไดยากเพราะสัตวจะแสดงอาการเหมือนโรคที่เกิดจากสัตวอื่นๆ เชน ไขหวัด หรือหัด
ในระยะตางๆ กรณีไมแนใจใหนําสัตวไปใหสัตวแพทยผเู ชี่ยวชาญดูอาการ
ถึงแมสัตวไมมีอาการขางตนก็อยาพึ่งวางใจวาปลอดภัย เพราะสัตวอาจยังไมแสดงอาการของโรค แตสามารถ
แพรเชื้อไวรัสได ดังนัน้ หากถูกสัตวกดั หรือเลีย จะตองจับสัตวนั้นขังไวเพื่อสังเกตอาการประมาณ 10 วันและผูถูก
สัตวกัดตองไปพบแพทยโดยเร็วที่สุด
หากสัตวมีอาการผิดปกติหรือตายโดยไมทราบสาเหตุ ควรตัดหัวสัตวไปตรวจพิสูจน (หากไมสะดวกก็
สามารถสงซากสัตวทั้งตัวไปตรวจพิสูจนได)

ขอควรปฏิบตั หิ ลังถูกสัตวบา หรือสัตวที่สงสัยวาบากัด
1. ลางแผลดวยน้ําและสบู 2 - 3 ครั้ง แลวทาแผลดวยแอลกอฮอล ทิงเจอรไอโอดีนหรือโพวีดีน (เบตาดีน)
แลวรีบไปพบแพทยทนั ที
2. ในกรณีตดิ ตามสัตวที่กัดไมได เชน สัตวจรจัดที่กัด เลีย ที่นัยนตาหรือริมฝปาก แลววิ่งหนีหายไป
จําเปนตองไดรับการฉีดวัคซีนและเซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบาเหมือนกับผูที่มีบาดแผลถลอกหรือแผลลึกมีเลือดไหล
ควรฉีดวัคซีนและเซรุมปองกันโรคพิษสุนขั บาอยางไร?
ปจจุบันการฉีดวัคซีนจะใชวัคซีนที่ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยงเพียง 4-5 ครั้ง ซึ่งปลอดภัยและสะดวกกวาวัคซีน
แบบกอนที่ตองฉีด 14 เข็มรอบสะดือ (ในปจจุบันประเทศไทยเลิกใชแลว)
นอกจากการฉีดวัคซีนแลว ผูที่ถูกสัตวกดั สวนใหญที่มีบาดแผลเลือดออก จะตองไดรับการฉีดเซรุมรอบแผล
ทุกๆ แผลดวย เพื่อเปนภูมิคุมกันไปทําลายเชื้อไวรัส กอนที่ไวรัสจะกอโรคขึ้นและกอนที่ภูมิตานทานของรางกายจะ
สรางขึ้นเองจากวัคซีนดวยเหตุผลนี้เอง การใชเซรุมรวมกับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาจึงเปนวิธปี องกันโรคพิษ
สุนัขบาที่ไดผลดีที่สุด แตปญ
 หาคือ เซรุมมีราคาแพงมาก เสี่ยงกับการแพเซรุม บางโรงพยาบาลก็ไมมีใหบริการ
อีกทั้งการฉีดรอบแผลทุกๆ แผลจะเจ็บและปวดมาก โดยเฉพาะพวกเด็กๆ เพราะสวนใหญถูกกัดบริเวณหนาและมี
บาดแผลหลายแหง
เราจะคุมครองเด็กทุกคนใหปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาไดอยางไร?
โรคพิษสุนัขบาเกิดมาจากสัตว ดังนั้น วิธีการปองกันที่ดีที่สดุ คือ การปองกันตัวเองใหหา งจากสัตวที่เปน
โรคนี้ สําหรับบานที่เลี้ยงสัตวก็ตองปองกันสัตวไมใหเปนโรคนี้ อยางไรก็ตาม เด็กๆ มักชอบเลนกับสัตวเพราะ
เปนวัยซุกซน จึงเปนวัยที่มีโอกาสถูกสัตวกัดบอยที่สุด เมื่อถูกกัด ขวน เลียมือที่มีบาดแผล บอยครั้งเด็กไมคอย
บอกใหผูปกครองทราบ
ปจจุบันวัคซีนปองกันโรคนี้ผลิตมาจากเซลลเพาะเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพดี มีความบริสุทธิ์สูง สามารถนํา
มาใชฉีดปองกันโรคลวงหนากอนถูกสัตวกดั ได การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนา เปนการ
เตรียมรางกายใหพรอมเพื่อตอตานโรคพิษสุนัขบาไวกอนถูกสัตวกดั ซึ่งจะชวยใหเด็กๆ และทุกคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาไดอยางแทจริง

เราจะฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนาไดอยางไร?
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาสามารถฉีดไดทั้งแบบฉีดเขากลามและฉีดเขาในผิวหนังโดยใชวัคซีนเพียง
3 เข็ม หางกัน 1 - 2 สัปดาห หากถูกสัตวกัดจะฉีดวัคซีนกระตุนเพียง 1 - 2 ครั้ง โดยไมจําเปนตองฉีดเซรุมรอบแผล
ทุกๆ แผลอีก
ประโยชนของการฉีดวัคซีนแบบปองกันลวงหนา
1. เมื่อถูกสัตวกัดการฉีดวัคซีนกระตุนเพียง 1 - 2 ครั้งรางกายก็จะสรางภูมติ านทานที่สูงพอจะปองกันโรคได
ไมจําเปนตองไดรับเซรุมอีกจึงไมเสี่ยงกับการแพเซรุมหรือเจ็บปวดจากการฉีดเซรุมรอบๆ แผลอีกตอไป
3. อาจปองกันการเกิดโรคไดในกรณีที่สัมผัสหรือรับเชื้อโรคพิษสุนัขบาโดยไมรูตวั โดยเฉพาะในกรณีของ
เด็กที่ถูกสัตวกดั ขวน เลีย แลวไมไดบอกผูปกครอง
4. อาจปองกันโรคพิษสุนัขบาไดในกรณีที่รับวัคซีนชา เชน เดินทางไปยังประเทศหรือบริเวณทีไ่ มมีวัคซีน
หรือเซรุมใช
ใครบางที่ควรฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาแบบปองกันลวงหนา
- เด็กหรือบุคคลที่เลี้ยงสัตวตางๆ โดยเฉพาะสัตวเลี้ยงลูกดวยนมภายในบาน เชน สุนัข แมว กระรอก
- เด็กหรือบุคคลที่อาศัยหรือตองเดินผานบริเวณที่มีสุนัขจรจัดหรือไมมีเจาของอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
- เด็กหรือบุคคลที่อาศัยอยูในเขตที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบา (ประเทศไทย)
ถาม – ตอบเรื่องนารูเกี่ยวกับวัคซีน
1. ทําไมตองฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาแบบปองกันลวงหนา เพราะตองฉีดถึง 3 เข็ม และเมื่อถูก
สัตวกัดก็ตองฉีดกระตุนอีก 2 เข็ม (รวมเปน 5 เข็ม) เทากับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบหลังสัมผัสโรค
(ซึ่งปกติตองฉีด 5 เข็ม) ดังนั้น ทําไมเราไมรอใหถูกสัตวกัดกอนแลวคอยฉีดจะดีกวาไหม?
ตอบ การรักษาผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบา โดยปกติคนทั่วๆ ไปมักคิดวา เมื่อถูกสัตวกดั แลว ใหรีบไปพบแพทย
เพื่อรับการฉีดวัคซีนเพียง 5 เข็ม เทานั้นก็เพียงพอในการปองกันโรคไดแตความเปนจริงแลว คนไขที่ถูกสัตวกัด ขวน
เลีย มีบาดแผลเลือดออก (แมเพียงบาดแผลเล็กๆ) หรือถูกเลียที่ริมฝปากและนัยนตา นอกจากรับการฉีดวัคซีน 5 เข็ม
แลว ยังตองไดรับการฉีดเซรุมรอบๆแผลดวย จึงจะชวยปองกันโรคพิษสุนัขบาไดอยางแทจริง ตางกับผูที่เคยไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันลวงหนาครบแลวเมื่อถูกสัตวกัดจะไดรับเพียงวัคซีนกระตุนไมจําเปนตองไดรับเซรุมอีก จึงไมตอ งเสี่ยง
กับการแพเซรุมและไมเจ็บปวดจากการถูกฉีดเซรุมที่บริเวณรอบๆแผล

2. การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนามีอันตรายหรือไม?
ตอบ ไมมีอันตราย เพราะวัคซีนทําจากเซลลเพาะเลี้ยง มีความบริสุทธิ์สูงสามารถกระตุนใหรางกายสราง
ภูมิคุมกันปองกันโรคในกรณีที่สัมผัสโรค (ถูกสัตวกดั หรือเลีย)
3. วัคซีนที่ใชฉีดปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนาตางจากชนิดที่ใชรักษาในแบบหลังสัมผัสโรค
อยางไร?
ตอบ จริงๆแลวคือวัคซีนชนิดเดียวกัน แตการฉีดแบบปองกันลวงหนาจะฉีดเพียง 3 เข็มในวันที่ 0 (วันที่เริ่ม
ฉีดวัคซีน) , วันที่ 7 และวันที่ 21 หรือ 28 ในขณะทีก่ ารฉีดแบบหลังสัมผัสโรคจะตองฉีดมากกวาคือ 5 เข็ม และตอง
ฉีดเซรุมรอบๆ แผลในรายทีม่ ีบาดแผลเลือดออกดวย
4. เด็กเล็กๆ ฉีดไดหรือไม?
ตอบ ฉีดไดไมจาํ กัดอายุ (ตั้งแต 2 เดือนเปนตนไป) และโปรแกรมการฉีดจะเหมือนผูใหญ
5. เมื่อฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนาแลว จะตองฉีดกระตุนหรือไม
ตอบ ไมจําเปนตองฉีดวัคซีนกระตุน ยกเวนเมื่อถูกสัตวกัดหรือสัตวขวน ตองมาพบแพทยเพื่อฉีดวัคซีน
กระตุน แตจํานวนเข็มที่ฉีดจะลดลงและไมตองใชเซรุม
6. มีอาการแพจากการฉีดวัคซีนชนิดทําจากเซลลเพาะเลี้ยงหรือไม?
ตอบ พบไดนอยมากและไมรนุ แรง เชน มีไขต่ําๆ ปวดเมื่อยตามตัว คันแดงบริเวณที่ฉดี สําหรับอาการแพ
ที่รุนแรงเหมือนวัคซีนแบบเดิมที่ตองฉีด 14 เข็มนั้นไมเคยพบในวัคซีนที่ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยง จึงเปนเหตุผลให
สมัยกอนไมเคยมีการพูดถึงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนา เพราะวัคซีนสมัยกอนนั้น
มีอาการแพที่รนุ แรงมาก

