
 
การฉีดวัคซีนปองกัน 

โรคพิษสุนัขบา 
แบบปองกันลวงหนา 

 
โรคพิษสุนัขบาคืออะไร? 
               โรคพิษสุนัขบาหรือโรคกลัวน้ําเปนโรคติดตอรายแรงชนิดหนึ่ง  เกิดจากเช้ือไวรัสเปนสาเหตุทําใหเกดิโรคได 
ในสัตวเล้ียงลูกดวยนมทุกชนิด  เชน  คน  สุนัข  แมว  หนู  ลิง  ชะนี  กระรอก  และคางคาว  หรือสารพัดสัตวท่ีเดก็ๆ 
นํามาเล้ียงดวยความรักหรือแฟช่ันก็ตาม 
               ในประเทศไทยสุนขัและแมวเปนสัตวแพรเช้ือท่ีสําคัญ ปจจุบันยังไมมียาตัวใดท่ีจะรักษาโรคพิษสุนัขบาได  
หากรับเช้ือแลวไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที  ปลอยไปจนแสดงอาการของโรคแลวผูปวยจะเสียชีวิตทุกราย 
 
คนตดิโรคพิษสุนัขบาจากทางใดไดบาง? 

คนจะปวยเปนโรคพิษสุนัขบาไดเนื่องจากรับเช้ือไวรัสโรคพิษสุนัขบามาจากสัตวท่ีปวยเปนโรคได2 ทางหลักๆ 
               1.  ถูกสัตวท่ีปวยเปนโรคกัด  ตั้งแตมีรอยขีดขวนมีเลือดออกหรือถูกเล็บท่ีเปอนน้ําลายขีดขวนจนเปนแผล
เลือดออก  ทําใหเชื้อไวรัสจากน้ําลายของสัตวท่ีปวยเขาสูรางกายทางบาดแผล 
               2.  ถูกสัตวท่ีปวยเปนโรคเลีย  โดยปกติคนจะไมติดโรคจากการท่ีโดนสัตวเลีย  นอกเสียจากวาคนน้ันมี 
บาดแผลรอยขวน  รอยถลอก  รวมท้ังถูกเลียบริเวณริมฝปากหรือนัยนตาดวย  โดยท่ีคนคนน้ันไมทันไดสังเกต 
 
เราทราบไดอยางไรวาสัตวนัน้ปวยเปนโรคพิษสุนัขบา? 
               อาการของสัตวท่ีปวยเปนโรคพิษสุนัขบาพบได  2  แบบ  คือ 
               1.  แบบดุราย  สัตวจะมีอาการหงุดหงิด  ตืน่เตน  วิ่งพลาน  ไลกัดคนและสัตวอ่ืนๆ  อยางดรุาย  ถาเปนใน 
สุนัขจะแสดงอาการดุรายประมาณ  2 - 3 วัน หลังจากนัน้ก็จะออนเพลีย ขาหลังไมมีแรง เดินโซเซและตายในท่ีสุด 

2.  แบบเซ่ืองซึม  สัตวจะมีอาการล้ินหอย  ปากอาหุบไมได  ตัวแข็ง  เปนอัมพาต  บางตัวมีอาการชักและตาย 
ในท่ีสุด  อาการนี้จะสังเกตไดยากเพราะสัตวจะแสดงอาการเหมือนโรคท่ีเกิดจากสัตวอ่ืนๆ  เชน  ไขหวัด  หรือหดั 
ในระยะตางๆ  กรณีไมแนใจใหนําสัตวไปใหสัตวแพทยผูเช่ียวชาญดูอาการ 

ถึงแมสัตวไมมีอาการขางตนก็อยาพึ่งวางใจวาปลอดภัย  เพราะสัตวอาจยังไมแสดงอาการของโรค  แตสามารถ 
แพรเช้ือไวรัสได  ดังนัน้  หากถูกสัตวกดัหรือเลีย  จะตองจับสัตวนั้นขังไวเพื่อสังเกตอาการประมาณ  10  วันและผูถูก
สัตวกัดตองไปพบแพทยโดยเร็วท่ีสุด 
               หากสัตวมีอาการผิดปกติหรือตายโดยไมทราบสาเหตุ  ควรตดัหัวสัตวไปตรวจพิสูจน  (หากไมสะดวกก็
สามารถสงซากสัตวท้ังตัวไปตรวจพิสูจนได) 



 
 
ขอควรปฏิบตัหิลังถูกสัตวบาหรือสัตวท่ีสงสัยวาบากัด 
               1.  ลางแผลดวยน้ําและสบู  2 - 3 คร้ัง  แลวทาแผลดวยแอลกอฮอล  ทิงเจอรไอโอดีนหรือโพวีดีน  (เบตาดีน) 
แลวรีบไปพบแพทยทันที 
               2.  ในกรณีตดิตามสัตวท่ีกัดไมได  เชน  สัตวจรจัดท่ีกัด  เลีย  ท่ีนัยนตาหรือริมฝปาก  แลววิ่งหนหีายไป 
จําเปนตองไดรับการฉีดวัคซีนและเซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบาเหมือนกับผูท่ีมีบาดแผลถลอกหรือแผลลึกมีเลือดไหล 
 
ควรฉีดวัคซีนและเซรุมปองกันโรคพิษสุนขับาอยางไร? 
               ปจจบัุนการฉีดวัคซีนจะใชวัคซีนท่ีผลิตจากเซลลเพาะเล้ียงเพียง  4-5 คร้ัง ซ่ึงปลอดภัยและสะดวกกวาวัคซีน
แบบกอนท่ีตองฉีด 14 เข็มรอบสะดือ (ในปจจุบันประเทศไทยเลิกใชแลว) 
               นอกจากการฉีดวัคซีนแลว  ผูท่ีถูกสัตวกดัสวนใหญท่ีมีบาดแผลเลือดออก  จะตองไดรับการฉีดเซรุมรอบแผล 
ทุกๆ แผลดวย  เพื่อเปนภูมิคุมกันไปทําลายเช้ือไวรัส  กอนท่ีไวรัสจะกอโรคข้ึนและกอนท่ีภูมิตานทานของรางกายจะ 
สรางข้ึนเองจากวัคซีนดวยเหตุผลนี้เอง  การใชเซรุมรวมกับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขับาจึงเปนวิธีปองกันโรคพิษ 
สุนัขบาท่ีไดผลดีท่ีสุด  แตปญหาคือ  เซรุมมีราคาแพงมาก  เส่ียงกับการแพเซรุม  บางโรงพยาบาลก็ไมมีใหบริการ 
อีกทั้งการฉีดรอบแผลทุกๆ แผลจะเจ็บและปวดมาก  โดยเฉพาะพวกเดก็ๆ เพราะสวนใหญถูกกัดบริเวณหนาและมี 
บาดแผลหลายแหง 
 
เราจะคุมครองเด็กทุกคนใหปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาไดอยางไร? 
               โรคพิษสุนัขบาเกดิมาจากสัตว  ดังนั้น  วิธีการปองกันท่ีดีท่ีสุดคือ  การปองกันตัวเองใหหางจากสัตวท่ีเปน 
โรคนี้  สําหรับบานท่ีเล้ียงสัตวก็ตองปองกนัสัตวไมใหเปนโรคนี้  อยางไรก็ตาม  เดก็ๆ มักชอบเลนกับสัตวเพราะ 
เปนวยัซุกซน  จึงเปนวัยท่ีมีโอกาสถูกสัตวกัดบอยท่ีสุด  เม่ือถูกกัด  ขวน  เลียมือท่ีมีบาดแผล  บอยครั้งเด็กไมคอย 
บอกใหผูปกครองทราบ 
               ปจจบัุนวัคซีนปองกันโรคนี้ผลิตมาจากเซลลเพาะเล้ียงท่ีมีประสิทธิภาพดี  มีความบริสุทธ์ิสูง  สามารถนํา 
มาใชฉีดปองกนัโรคลวงหนากอนถูกสัตวกดัได  การฉีดวคัซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนา  เปนการ 
เตรียมรางกายใหพรอมเพื่อตอตานโรคพิษสุนัขบาไวกอนถูกสัตวกดั  ซ่ึงจะชวยใหเด็กๆ  และทุกคนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบาไดอยางแทจริง 
 
 
 
 



 
 เราจะฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนาไดอยางไร? 
               การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขับาสามารถฉีดไดท้ังแบบฉีดเขากลามและฉีดเขาในผิวหนังโดยใชวัคซีนเพียง  
3  เข็ม  หางกนั  1 - 2  สัปดาห  หากถูกสัตวกัดจะฉีดวัคซีนกระตุนเพียง  1 - 2  คร้ัง  โดยไมจําเปนตองฉดีเซรุมรอบแผล
ทุกๆ  แผลอีก 
 
ประโยชนของการฉีดวัคซีนแบบปองกันลวงหนา 
               1.  เม่ือถูกสัตวกัดการฉีดวัคซีนกระตุนเพียง 1 - 2 คร้ังรางกายก็จะสรางภูมิตานทานท่ีสูงพอจะปองกนัโรคได 
ไมจําเปนตองไดรับเซรุมอีกจึงไมเส่ียงกับการแพเซรุมหรือเจ็บปวดจากการฉีดเซรุมรอบๆ แผลอีกตอไป 
               3.  อาจปองกันการเกิดโรคไดในกรณีท่ีสัมผัสหรือรับเช้ือโรคพิษสุนัขบาโดยไมรูตวัโดยเฉพาะในกรณขีอง 
เด็กท่ีถูกสัตวกดั  ขวน  เลีย  แลวไมไดบอกผูปกครอง 
               4.  อาจปองกันโรคพิษสุนัขบาไดในกรณีท่ีรับวคัซีนชา เชน เดินทางไปยังประเทศหรือบริเวณท่ีไมมีวัคซีน 
หรือเซรุมใช 
 
ใครบางท่ีควรฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขับาแบบปองกันลวงหนา 
               -  เดก็หรือบุคคลท่ีเล้ียงสัตวตางๆ โดยเฉพาะสัตวเล้ียงลูกดวยนมภายในบาน  เชน  สุนัข  แมว  กระรอก 
               -  เดก็หรือบุคคลท่ีอาศัยหรือตองเดินผานบริเวณท่ีมีสุนัขจรจดัหรือไมมีเจาของอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 
               -  เดก็หรือบุคคลท่ีอาศัยอยูในเขตท่ีมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบา  (ประเทศไทย) 
 
ถาม – ตอบเร่ืองนารูเก่ียวกับวัคซีน 
  1.  ทําไมตองฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขับาแบบปองกันลวงหนา  เพราะตองฉีดถึง  3  เข็ม  และเม่ือถูก 
สัตวกัดก็ตองฉีดกระตุนอีก  2  เข็ม  (รวมเปน  5  เข็ม)  เทากับการฉีดวคัซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบหลังสัมผัสโรค 
(ซ่ึงปกติตองฉีด  5  เข็ม)  ดังนั้น  ทําไมเราไมรอใหถูกสัตวกัดกอนแลวคอยฉีดจะดีกวาไหม? 

ตอบ  การรักษาผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบา  โดยปกติคนท่ัวๆ ไปมักคิดวา  เม่ือถูกสัตวกดัแลว  ใหรีบไปพบแพทย 
เพื่อรับการฉีดวัคซีนเพยีง  5  เข็ม  เทานั้นกเ็พียงพอในการปองกันโรคไดแตความเปนจริงแลว  คนไขท่ีถูกสัตวกัด  ขวน 
เลีย  มีบาดแผลเลือดออก  (แมเพียงบาดแผลเล็กๆ) หรือถูกเลียท่ีริมฝปากและนยันตา นอกจากรับการฉีดวัคซีน  5  เข็ม
แลว  ยังตองไดรับการฉีดเซรุมรอบๆแผลดวย  จึงจะชวยปองกันโรคพิษสุนัขบาไดอยางแทจริง  ตางกับผูท่ีเคยไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันลวงหนาครบแลวเม่ือถูกสัตวกัดจะไดรับเพียงวัคซีนกระตุนไมจําเปนตองไดรับเซรุมอีก  จึงไมตองเส่ียง
กับการแพเซรุมและไมเจ็บปวดจากการถูกฉีดเซรุมท่ีบริเวณรอบๆแผล 
 
 



 
               2.  การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนามีอันตรายหรือไม? 
               ตอบ  ไมมีอันตราย  เพราะวัคซีนทําจากเซลลเพาะเล้ียง  มีความบริสุทธ์ิสูงสามารถกระตุนใหรางกายสราง
ภูมิคุมกันปองกันโรคในกรณีท่ีสัมผัสโรค  (ถูกสัตวกดัหรือเลีย) 
 
               3.  วัคซีนท่ีใชฉีดปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนาตางจากชนดิท่ีใชรักษาในแบบหลังสัมผัสโรค 
อยางไร? 
               ตอบ  จริงๆแลวคือวัคซีนชนิดเดียวกัน  แตการฉีดแบบปองกนัลวงหนาจะฉีดเพียง  3  เข็มในวันท่ี 0  (วนัท่ีเร่ิม 
ฉีดวัคซีน) , วนัท่ี  7  และวนัท่ี  21  หรือ  28  ในขณะท่ีการฉีดแบบหลังสัมผัสโรคจะตองฉีดมากกวาคือ  5  เข็ม  และตอง 
ฉีดเซรุมรอบๆ แผลในรายท่ีมีบาดแผลเลือดออกดวย 
   
                4.  เด็กเล็กๆ  ฉีดไดหรือไม? 
               ตอบ  ฉีดไดไมจาํกดัอายุ  (ตั้งแต  2  เดือนเปนตนไป)  และโปรแกรมการฉีดจะเหมือนผูใหญ 
 
                5.  เม่ือฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนาแลว  จะตองฉีดกระตุนหรือไม 
               ตอบ  ไมจําเปนตองฉีดวัคซีนกระตุน  ยกเวนเม่ือถูกสัตวกัดหรือสัตวขวน  ตองมาพบแพทยเพื่อฉีดวัคซีน
กระตุน  แตจํานวนเข็มท่ีฉีดจะลดลงและไมตองใชเซรุม 
 
                6.  มีอาการแพจากการฉีดวัคซีนชนิดทําจากเซลลเพาะเล้ียงหรือไม? 
               ตอบ  พบไดนอยมากและไมรุนแรง  เชน  มีไขต่ําๆ  ปวดเม่ือยตามตัว  คันแดงบริเวณท่ีฉีด  สําหรับอาการแพ 
ท่ีรุนแรงเหมือนวัคซีนแบบเดิมท่ีตองฉีด  14  เข็มนั้นไมเคยพบในวัคซีนท่ีผลิตจากเซลลเพาะเล้ียง  จึงเปนเหตุผลให 
สมัยกอนไมเคยมีการพูดถึงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนา  เพราะวัคซีนสมัยกอนนั้น 
มีอาการแพท่ีรุนแรงมาก 
     
 


