การใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรค (Pre-Exposure Rabies Prophylaxis)

ปยดา อุดมชัยสกุล
ประพิมพพร ฉันทวศินกุล
ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
โรคพิษสุนัขบายังคงเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยและในอีกหลาย ๆ ประเทศในโลก
รายงานจากองคการอนามัยโลกป พ.ศ. 2550 พบวาประชากรมากกวา 3.3 พันลานคนทั่วโลกอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีโอกาส
สัมผัสตอเชื้อโรคพิษสุนัขบา1 ในแตละปประชากรมากกวา 55,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบา รอยละ 56
เสียชีวิตในทวีปเอเชียและรอยละ 44 เสียชีวิตในทวีปแอฟริกา2 โดยเฉพาะในประเทศอินเดียมีรายงานการเสียชีวิตมากถึง
20,000 รายในแตละป1 กลุมอายุที่พบอัตราการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบามากที่สุด คือ กลุมเด็กต่ํากวา 15 ป สําหรับใน
ประเทศไทย อุบตั กิ ารณการเกิดโรคพิษสุนขั บาในประเทศไทยมีแนวโนมลดลงในปจจุบนั โดยในชวงปพ.ศ. 2547-2552 มี
ผูเสียชีวิต 8-26 รายตอปเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการเสียชีวิตในป พ.ศ. 2523 ซึ่งมีรายงานการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบา
มากถึง 370 ราย ภายใน 1 ป3, 4 อุบัติการณการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาที่ลดลงในประเทศไทยนาจะเปนผลมาจากการให
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการสัมผัสโรคที่เพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน มีขอมูลวาอัตราการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาภายหลังสัมผัสโรคมากกวา 3 แสนรายตอป (5 ตอ 1,000 คนของประชากรตอป) ขอมูลจากสถานเสาวภาพบวา
จากทั้งหมดของผูที่มารับบริการการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขเนื่องจากไดรับการสัมผัสโรค รอยละ 9-17 เคยมีประวัติ
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบหลังสัมผัสโรคมาแลวอยางนอย 1 ครั้งในอดีต ซึ่งแสดงในเห็นวาผูที่สัมผัสโรคมี
โอกาสสัมผัสโรคอีกไดในอนาคต แตผูที่เคยไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามากอนถาหากมีการสัมผัสโรคครั้ง
ใหมจะไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกระตุนเทานั้น ไมจําเปนตองไดรับการฉีดอิมมูโนโกลบุลินแมวาจะ
สัมผัสโรคชนิดรุนแรง (WHO category III) ดังนั้นการไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรค (preexposure rabies immunization) มากอน จะทําใหการรักษาภายหลังสัมผัสโรคทําไดงายขึ้นและลดความจําเปนในการ
ใชอิมมูโนโกลบุลินลงดวย ปจจุบันในประเทศไทยการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคยังคงอยูนอก
แผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข (expanded program on immunization: EPI) แตไดถือวาเปน
วัคซีนเผื่อเลือก (optional vaccine) โดยอาจพิจารณาฉีดวัคซีนเฉพาะในกลุมบุคคลที่มีความเสี่ยงตอการสัมผัสโรคสูง เชน
สัตวแพทย หรือกลุมบุคคลที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่มีโรคพิษสุนัขบาชุกชุมและการควบคุมหรือปองกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัช
บาในสัตวโดยเฉพาะสุนัขและแมวเปนไปไดยาก เชน เด็กหรือผูอาศัยอยูในสถานที่ที่มีสุนัขและแมวจรจัดชุกชุม หรือผูที่
เลี้ยงสุนัขหรือแมวในบาน บทความนี้จึงไดรวบรวมความสําคัญและขอปฏิบัติที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาแบบกอนสัมผัสโรค
ความสําคัญของการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรค
ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปพบรายงานการติดเชือ้ โรคพิษ
สุนัขบาในคนนอย เนื่องจากมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตวเปนอยางดี โดยเฉพาะในสัตวเลี้ยง เชน สุนัขและ
แมว ดังนั้นผูที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาในประเทศดังกลาว สวนใหญจะไดรับเชื้อโรคพิษสุนัขบามาจากสัตวปาโดยเฉพาะ
คางคาว โดยหากไดรับเชื้อโรคพิษสุนัขบาจากการถูกสุนัขกัดหรือขวนมักจะเปนการรับเชื้อขณะเดินทางออกไปนอก
ประเทศ 5-7 จากรายงานขององคการอนามัยโลกพบวา เกือบทั้งหมดของผูติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา (รอยละ 99) ไดรับเชื้อโรค
พิษสุนัขบามาจากสุนัข 1 สําหรับในประเทศไทยยังถือวาเปนประเทศที่มีโรคพิษสุนัขบาชุกชุมโดยมีสุนัขเปนพาหะนําโรคที่
สําคัญ โดยมีขอมูลวามีสุนัขมากถึง 10 ลานตัวในประเทศไทยโดยสวนใหญเปนสุนขั จรจัด8 และจากการที่มีสุนัขจรจัดเปน
จํานวนมากรวมทั้งยังมีขอจํากัดบางประการทางดานศาสนาทําใหการควบคุมโรคพิษสุนัขบาในสัตวโดยเฉพาะในสุนัข

เปนไปดวยความยากลําบาก จากขอมูลพบวารอยละ 3-6 ของสุนัขจรจัดที่ถูกจับไดในเมืองใหญ ๆ มีเชื้อโรคพิษสุนัขโดย
การตรวจดวยวิธี fluorescent antibody 9 นอกจากนี้ยังพบวาไมเพียงสุนัขจรจัดเทานั้นแตสุนัขที่มีเจาของก็ยังมีอัตราการ
ไดรับวัคซีนที่ต่ําดวย ในแตละปประเทศไทยจึงมีผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบาที่ตองไดรับการรักษาภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบา
อยางนอย 3 แสนรายตอป (ซึ่งขอมูลดังกลาวอาจเปนขอมูลที่ต่ํากวาความเปนจริงเนื่องจากสถานพยาบาลเอกชนหรือ
คลินิกอาจไมไดรายงานขอมูล) ปจจุบันการรักษาภายหลังการสัมผัสโรคพิษสุนัขบาจะใชวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาที่มี
คุณภาพสูง และในรายที่มีการสัมผัสโรครุนแรง (WHO category III)ที่ไมเคยรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบามากอน จะไดรับการฉีดอิมมูโนโกลบุลินรวมดวย โดยในคลินิกโรคพิษสุนัขบา สถานเสาวภาพบวา
รอยละ 50-60 ของผูที่มารับบริการการรักษาภายหลังสัมผัสโรค มีบาดแผลรุนแรง (WHO category III) โดยหากผูปวย
กลุมนี้เคยไดรบการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามากอนในอดีตไมวาจะเปนวัคซีนแบบกอนหรือหลังสัมผัสโรค จะทําให
การรักษาในครั้งนี้งาย ปลอดภัยและประหยัดมากขึ้น การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคจึงมี
ความสําคัญ
การใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขแบบกอนสัมผัสโรค (pre-exposure rabies vaccine) เปนการสรางภูมิคุมกัน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาลวงหนาใหกับรางกาย (active immunization) โดยหากมีการสัมผัสโรคอีกครั้ง การฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาแบบกระตุนเพียง 1-2 เข็มจะทําใหรางกายสรางระดับภูมิคุมกันใหสูงขึ้นถึงระดับปองกันโรคไดในระยะเวลา
อันรวดเร็ว (amanestic response) ประโยชนของการใหวคั ซีนปองกันโรคพิษสุนขั บากอนการสัมผัสโรคมีหลายประการ
ดังนี้
1. ในผูที่จําเปนตองสัมผัสโรคพิษสุนัขบาอยูเปนประจํา การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคจะ
ทําใหมีระดับภูมิคุมกันโรคสูงพอที่จะปองกันการติดเชื้อในกรณีที่มีการสัมผัสโรคที่ไมชัดเจน ไมรุนแรงหรือสัมผัส
โรคโดยไมรูตัวหรือในเด็กที่อาจไปสัมผัสโรคพิษสุนัขบาแตไมไดบอกใหผูปกครองทราบ และในกรณีที่สัมผัสโรค
ในพืน้ ทีท่ ห่ี า งไกลจากสถานพยาบาล ผูที่เคยฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคมากอนในอดีต
จะทําใหมีภูมิคุมกันตอโรคพิษสุนัขอยูบาง 10
2. ทําใหการรักษาภายหลังสัมผัสโรคงายขึ้นและเสียคาใชจายลดลง เนื่องจากผูปวยจะไดรับวัคซีนกระตุนเพียง 1-2
ครั้งเทานั้น ไมจําเปนตองใหอิมมูโนโกลบุลินแมวาจะมีการสัมผัสโรคแบบรุนแรง (WHO category III) ซึ่งจะเปน
ประโยชนกรณีที่สัมผัสโรคในพื้นที่ที่หางไกลและไมมีอิมมูโนโกลบุลิน
3. เนื่องจากไมจําเปนตองไดรับอิมมูโนโกลบุลินในผูท ี่เคยไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัส
โรค ถึงแมวาจะมีการสัมผัสโรคครั้งใหมที่เปนบาดแผลแบบรุนแรง จึงลดความเสี่ยงจากผลขางเคียงและลด
อาการเจ็บปวดจากการฉีดอิมมูโนโกลบุลินเขาที่บาดแผลทุกแผล
4. ไมเคยมีรายงานความลมเหลวภายหลังการรักษาในผูปวยที่มีประวัติไดรับวัคซีนแบบปองกันลวงหนาและไดรับ
วัคซีนเข็มกระตุนภายหลังที่มีการสัมผัสโรค 11
หลักการและขอบงชี้ของการใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรค
การใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคใชหลักการของ primary immunization หรือการใหวคั ซีน
3-4 ครัง้ ภายใน 1-2 เดือน เพื่อใหรางกายสรางภูมิคุมกันโรคตอการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา (active immunization) ในคน
ปกติภายหลังการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนาจะมีระดับภูมิคุมกันสูงถึงระดับปองกันโรคไดภายใน
7-10 วันหลังการฉีดวัคซีนเข็มสุดทาย โดย การไดรับวัคซีนปองกันโรคแบบกอนสัมผัสโรคไมไดทําใหผูที่สัมผัสโรคใหมไม
จําเปนตองรับการรักษาภายหลังสัมผัสโรค แตทําใหการรักษาในผูปวยกลุมนี้ใชเพียงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุนเทานั้น โดย

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุนจะมีจํานวนครั้งการฉีดวัคซีนนอยกวาและไมจําเปนตองไดรับอิมมูโนโกลบุลิน อยางไรก็ตามเมื่อ
ระยะเวลาผานไปภูมิคุมกันในรางกายจะคอย ๆ ลดลง โดยปกติภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคเข็มสุดทาย 1-2 ป ผูปวย
จะมีระดับของ rabies neutralizing antibody (rabies Nab) ต่ํากว่ํา 0.5 IU/มล. ซึ่งไมสามารถปองกันโรคได ดังนั้น
ภายหลังการสัมผัสโรคจึงจําเปนตองไดรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุนทุกครั้ง แตหลังจากที่รางกายไดรับวัคซีนเข็มกระตุน
ภูมิคุมกันจะสูงขึ้นถึงระดับปองกันโรคไดอยางรวดเร็วจึงไมมีความจําเปนตองใชอิมมูโนโกลบุลินรวมดวย การฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนามี 2 วิธี (ตารางที่ 1) คือ
1.การฉีดเขากลามเนื้อ (intramuscular regimen) โดยการฉีดวัคซีนซึ่งทํามาจากเซลลเพาะเลี้ยง (cellculture rabies vaccine) 1 หลอด (เชน ปริมาณ 1 มล.ของ PCECV หรือ 0.5 มล.ของ PVRV) เขากลามเนื้อในวันที่ 0, 7
และ 21 หรือ 28 ฉีดเขาที่กลามเนื้อบริเวณตนแขน (deltoid muscle) ในผูใหญหรือกลามเนื้อหนาขา (anterolateral thigh
muscle) ในเด็กเล็ก โดยทั่วไปจะไมแนะนําใหฉีดเขากลามเนื้อบริเวณสะโพกเนื่องจากยังไมมีขอมูลเพียงพอในแงของการ
ดูดซึมยา การฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อควรใชวัคซีนที่มีความแรง (antigenecity) อยางนอย 2.5 IU/dose การฉีดวัคซีนแบบ
3 เข็มเขากลามพบวาผูรับวัคซีนสวนใหญมีภูมิคุมกันโรคที่เกิดขึ้นอยูสูงกวาระดับปองกันโรคคือ rabies Nab > 1 : 5
serum dilution หรือ > 0.5 IU /มล. โดยวิธี RFFIT ประมาณ 1-2 ปภายหลังฉีดและกรณีที่ผูปวยมีการสัมผัสโรคใหม
และตองไดรับการฉีดวัคซีนกระตุนผูปวยจะมีระดับภูมิคุมกันที่สูงขึ้นไดอยางรวดเร็ว มีรายงานการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาแบบกอนการสัมผัสสูตรอื่นๆ เชน การฉีดวัคซีน PVRV ฉีดเขากลาม 2 เข็มในวันที่ 0 และ 30 พบวาระดับ rabies
Nab ที่ 1 ปต่ํากวากลุมที่ฉีดวัคซีน 3 เข็มแบบมาตรฐาน 12 เชนเดียวกับการใช HDCV ฉีดเขากลาม 2 เข็มในวันที่ 0 และ
28 ก็มีระดับภูมิคุมกันต่ํากวาการฉีดแบบ 3 เข็ม นอกจากนี้พบวาหากฉีดวัคซีน PVRV และ HDCV ปองกันโรคกอนสัมผัส
ครบ 3 เข็ม (วันที่ 0) และฉีดกระตุน 1 เข็ม ที่ 1 ป การตรวจ rabies Nab ที่วันที่ 14 หลังการฉีดวัคซีนกระตุนที่ 1 ป (วันที่
374) พบวาถา rabies Nab มากกวาหรือเทากับ 30 IU/มล. สามารถบอกถึงภูมิคุมกันโรคสูงกวาระดับปองกันโรคไดถึง
10 ป 12 แมวาการฉีดวัคซีนเขากลาม 2 เข็ม จะใหภูมิคุมกันต่ํากวาการฉีดเขากลาม 3 เข็มก็ตาม การศึกษาที่สถานเสาวภา
พบวา การฉีดเขากลาม 2 เข็ม โดยใหรวมกับ tetanus toxoid ในเข็มแรก (ผสมกันฉีดรวมในเข็มเดียวเพื่อให aluminium
hydroxide ใน tetanus toxoid ทําหนาทีเ่ ปน adjuvant) พบวารางกายสามารถสราง rabies Nab ไมตางจากการไดรับ
วัคซีนเขากลาม 3 เข็ม13 มีรายงานการใชวัคซีน PVRV ฉีดเขากลาม 3 เข็มแบบมาตรฐานในวันที่ 0, 7 และ 21 เปรียบเทียบ
กับการฉีดเขากลาม 3 เข็ม ในวันที่ 0, 28 และ 56 พบวาระดับ rabies Nab ในวันที่ 70 สูงเกิน 0.5 IU/มล. ทั้งสองกลุม 14
อยางไรก็ตามการฉีดวัคซีนในวันที่ 0, 28 และ 56 นัน้ ไมสะดวกในทางปฏิบตั แิ ละไมไดรบั การยอมรับเปนสูตรมาตรฐาน
จากองคการอนามัยโลก
2.การฉีดเขาผิวหนัง (intradermal regimen) องคการอนามัยโลกไดแนะนําการฉีดวัคซีนเขาผิวหนังมาตั้งแตป
ค.ศ.1992 จุดประสงคหลักเนื่องจากการฉีดวัคซีนเขาในผิวหนังทําใหคาใชจายในคาวัคซีนลดลง 2 การฉีดวัคซีนสูตรเขาใน
ผิวหนังทําไดโดยการฉีดวัคซีนปริมาณ 0.1 มล. ของวัคซีนเซลลเพาะเลี้ยงทั้ง PVRV, PCECV และ HDCV เขาในผิวหนัง
บริเวณตนแขน (deltoid area) 1 จุดในวันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28 แตองคการอนามัยโลกยังไมแนะนําใหใช PDEV ฉีดเขา
ในผิวหนัง หลายการศึกษารายงานวาการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคเขาในผิวหนังสามารถกระตุน
ภูมิคุมกันไดดี หลังจากฉีดวัคซีนกระตุนผูรับวัคซีนทั้งหมดจะมีภูมิคุมกันโรคที่เกิดขึ้นสูงกวาระดับปองกันโรคคือ rabies
Nab > 0.5 IU/มล.15-18และมีการศึกษารายงานวาเมื่อฉีดวัคซีน PVRV เปนวัคซีนปองกันโรคกอนสัมผัสโรค (วันที่ 0, 7 และ
28) แมวาระดับภูมิคุมกันที่ปองกันโรคไดในกลุมที่ฉีดเขาผิวหนังจะต่ํากวากลุมที่ฉีดเขากลาม แตเมื่อไดรับการฉีดวัคซีน
เข็มกระตุนแลว พบวาผูปวยทั้งสองกลุมมีระดับภูมิคุมกันที่ปองกันโรคไดไมตางกัน17, 18 พบวา 2 ปหลังการใหวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนขั บาแบบกอนสัมผัสโรคครบ 3 เข็ม มีผูที่มีระดับ rabies Nab titer มากกวา 1:5 dilution (rabid fluorescent
focus inhibition test; RFFIT) เปนรอยละ 93-98 ในผูฉีดวัคซีนเขากลามและรอยละ 83-95 ในผูฉีดวัคซีนเขาผิวหนัง10
สวนการฉีดวัคซีนเขาในผิวหนังสูตรอื่น ๆ มีรายงานการฉีดวัคซีน PCECV เขาผิวหนัง 2 เข็ม (วันที่ 0 และ 28) พบวาที่ 1 ป
หลังฉีดวัคซีนจะมีจํานวนผูมีวัคซีน Rabies Nab > 0.5 IU/มล. นอยกวากลุมที่ไดรับการฉีดวัคซีนเขาในผิวหนัง 3 เข็ม
(วันที่ 0, 7 และ 28) 16 ขอควรระวังในการฉีดวัคซีนเขาในผิวหนัง คือ ควรใชวัคซีนที่มีความแรงอยางนอย 0.7 IU/มล.
เนื่องจากมีการศึกษาที่สถานเสาวภาพบวา หากใชวัคซีนที่มีความแรงนอยกวาที่กําหนดในการฉีดเขาในผิวหนังจะทําให
ภูมิคุมกันขึ้นไดไมดี เชน ถาใชวัคซีน PCECV ซึ่งมีความแรงของวัคซีนเพียง 0.5 IU/0.1 มล. ฉีดเขาในผิวหนังพบวา
ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นต่ํากวาระดับปองกันโรคที่ 1 ป ถึงรอยละ 80-90 และภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นจะต่ํากวาการฉีดเขากลาม 3
เข็ม19 ในปจจุบันจึงแนะนําใหใชวัคซีนที่มีความแรงอยางนอย 0.7 IU/0.1มล. ในการฉีดวัคซีนแบบเขาในผิวหนัง ภายหลัง
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในคนที่มีภูมิคุมกันปกติจะมีระดับภูมิคุมกันสูงถึงระดับปองกันโรคในเวลา 7-10 วัน
หลังฉีดวัคซีนเข็มสุดทาย จึงไมจําเปนตองตรวจระดับภูมิคุมกัน (rabies Nab) ภายหลังฉีดวัคซีน แตบุคคลที่มีความเสี่ยง
ในการสัมผัสโรคพิษสุนัขบาสูง จะแนะนําใหตรวจระดับภูมิคุมกันเปนระยะ ๆ โดยขอบงชี้และความถี่ในการตรวจระดับ
ภูมิคุมกันจะพิจารณาตามระดับความเสี่ยง ดังนี้
1. กลุมบุคคลที่มีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบาสูงมาก (continuous exposure) เชน นักวิทยาศาสตร
หรือผูทํางานในหองปฏิบัติการที่ตองสัมผัสตอไวรัสโรคพิษสุนัขบาโดยตรงหรือเจาหนาที่ที่ทํางานเกี่ยวการผลิต
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
แนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคแกบุคคลกลุมนี้
เนื่องจากมีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสโรคสูง และบุคคลกลุมนี้ควรมีระดับภูมิคุมกันตอโรคพิษสุนัขบา
(rabies
Nab) สูงกวาระดับที่ปองกันโรคไดตลอดเวลาเนื่องจากอาจมีการสัมผัสโรคโดยไมรูตัว จึงแนะนําใหตรวจระดับ
rabies Nab ทุก ๆ 6 เดือน โดยใชวิธี RFFIT และแนะนําใหฉีดวัคซีนเข็มกระตุน 1 เข็ม เมื่อระดับ rabies Nab ต่ํา
กวา 0.5 IU/มล. หรือ titer ต่ํากวา 1:5 dilution (ซึ่งเปนระดับภูมิคุมกันที่ยอมรับวาเปนระดับที่นาจะปองกันการ
ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาได)
2. กลุมบุคคลที่มีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบาปานกลาง (frequent exposure) เชน สัตวแพทยที่
ทํางานในพื้นที่ที่พบโรคพิษสุนัขบาไดบอย (รวมถึงในประเทศไทย) นักสัตววิทยาที่ทํางานในปาที่สัมผัสกับสัตว
ปาหรือคางคาวเปนประจํา ผูที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว แนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคแก
บุคคลกลุมนี้เพราะมีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสโรคสูง ไมมีการศึกษาใดมีขอมูลแนชัดถึงความถี่ในการฉีดวัคซีน
กระตุน อยางไรก็ตามองคการอนามัยโลกแนะนําใหตรวจระดับ rabies Nab ทุก 1-2 ป และแนะนําใหฉีดวัคซีน
เข็มกระตุน 1 เข็มเมื่อระดับ rabies Nab ต่ํากวา 0.5 IU/มล.
3. กลุมบุคคลที่มีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบานอย (infrequent exposure) เชน นักทองเที่ยวที่
เดินทางมาในแหลงที่มีโรคพิษสุนัขบาชุกชุมในสัตวหรือประชากรที่อาศัยอยูแหลงดังกลาว หรือประเทศที่มีสุนัข
จรจัดเปนจํานวนมาก ไดแก ประเทศในแถบแอฟริกา เอเชียและอเมริกาใต รวมถึงเด็กหรือผูที่เลี้ยงสุนัข แมว
กลุมนักทองเที่ยวที่ชอบการผจญภัยและมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับสัตวที่เปนพาหะนําโรคพิษสุนัขบา เชน สุนัข
คางคาว ลิง หรือชอบการเดินทางไปยังเขตชนบท โดยบุคคลกลุมนี้ควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
กอนการสัมผัสโรคและไมจําเปนตองตรวจระดับ rabies Nab หลังจากไดรบั วัคซีนแบบปองกันลวงหนาครบชุด
และไมจําเปนตองไดรับวัคซีนเข็มกระตุนยกเวนมีการสัมผัสโรคใหม เชน ถูกสัตวกัด เลียหรือขวน การใหวัคซีน
กระตุนบอยๆโดยไมมีขอบงชี้จะทําใหพบขางเคียงจากวัคซีนไดมากขึ้น

การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคในเด็ก
ปจจุบันการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคยังคงอยูนอกแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของ
กระทรวงสาธารณสุข (EPI) ในประเทศไทย เนื่องจากราคาของวัคซีนยังคอนขางสูง อยางไรก็ตามควรพิจารณาการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคแกกลุมบุคคลที่มีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสโรคโดยเฉพาะในเด็ก เนื่องจาก
เด็กถือวามีปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาสูงเพราะเปนวัยที่ซุกซน เริ่มอยากออกไปเลนนอกบาน มีความอยากรู
อยากเห็น สนใจสิ่งรอบตัว และธรรมชาติของเด็กมักชอบเลนกับสัตวจึงมีโอกาสถูกสุนัขกัดไดงาย เด็กเปนวัยที่ถูกสัตวกัด
บอยที่สุด พบวารอยละ 40 ของผูที่ปวยโรคพิษสุนัขบามีอายุชวง 5-14 ป มีรายงานวาอยางนอยรอยละ 30 ของเด็กไทยมี
ประวัติการถูกสุนัขกัดอยางนอย 1 ครั้งในชีวิต20 และจากการคํานวณทางสถิติพบวาอุบัติการณการโดนสุนัขกัดในเด็กไทย
จํานวน 100 คนเปน 2.3 ครั้งตอป20 นอกจากนีย้ งั พบอีกวารายงานความลมเหลวจากการใหการปองกันโรคพิษสุนขั บา
ภายหลังสัมผัสโรคพบไดบอยในเด็ก ดังนั้นเด็กจึงเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการสัมผัสโรคพิษสุนัขบาคอนขางสูงจึงควร
แนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรค โดยเด็กจะมีตารางการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคอื่น ๆ ตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (EPI) อยูแลว ทําใหมีความสะดวกในการฉีดวัคซีนมากกวาในผูใหญ
มีรายงานการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคในเด็กเล็ก (อายุ 2-4 เดือน) 3 เข็มรวมกับการ
ใหวคั ซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยักและโปลิโอ (DPT-IPV) โดยการฉีดเขากลามคนละตําแหนงพบวาภูมิคุมกัน
โรคที่เกิดขึ้นภายหลังจากการไดรับวัคซีนทุกชนิดไดผลดี 21, 22 นอกจากนี้ยังพบวาหากเปลี่ยนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคจากการฉีดเขากลามเปนการฉีดเขาผิวหนัง 3 เข็มรวมกับการฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน
บาดทะยักและโปลิโอ (DPT-IPV) ในเด็กเล็ก (อายุ 2-4 เดือน) ภูมิคุมกันโรคที่เกิดขึ้นภายหลังจากการไดรับวัคซีนทุกชนิดก็
ไดผลดีเชนกัน23 สําหรับในเด็กอายุชวง 5-12 ปนั้นพบวา แมวาระดับภูมิคุมกันจากการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
PVRV เขาผิวหนังจะต่ํากวาการฉีดเขากลาม แตระดับภูมิคุมกันในเด็กทุกคนก็ยังอยูในระดับที่สามารถปองกันโรคได (18)
สําหรับปริมาณของวัคซีนที่ใชในเด็กนั้น แมวาจะมีการศึกษาที่มีการใชวัคซีน PVRV ในการฉีดเขากลามเนื้อเพื่อปองกัน
กอนการสัมผัสโรคโดยใชขนาดครึ่งหนึ่งของผูใหญเทียบกับขนาดปกติ
พบวาระดับภูมิคุมกันที่ปองกันโรคไดไมตางกัน
24, 25
แตปจจุบันยังแนะนําการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคโดยใชปริมาณวัคซีนเทากันทั้งในเด็กและ
ผูใหญ
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคในกลุมพิเศษตาง ๆ
การฉีดวัคซีนปองกันโรคกอนสัมผัสโรคในผูปวยกลุมนี้ยังไมมีการศึกษามากนัก ในผูปวยที่ติดเชื้อ HIV พบวา
การฉีดวัคซีนปองกันโรคแบบกอนสัมผัสโรคในผูปวยเด็กที่ติดเชื้อ HIV ที่มี CD4 T-Lymphocyte counts ต่ํา มีการ
ตอบสนองของ rabies Nab ไมดีในผูปวยบางราย แตการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาไมไดมีผลตอการเปลี่ยนแปลง TLymphocyte counts และ viral Load รวมทั้งไมมีผลตอการดําเนินโรค HIV (เปนการศึกษาขนาดเล็ก)26 ในผูปวยที่ติด
เชื้อ HIV จะแนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคหากตองอาศัยหรือเดินทางเขาไปในเขตพื้นที่
เสี่ยงของโรคพิษสุนัขบา เนื่องจากมีการศึกษาพบวา การตอบสนองของระดับภูมิคุมกันโรคตอโรคพิษสุนัขบาหลังจากฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาหลังสัมผัสโรคจะขึ้นอยูกับระยะการดําเนินของโรค ดังนั้นหากผูสัมผัสโรคเปนผูปวยติดเชื้อ
HIV ที่มี CD4 T-Lymphocyte count นอยกวา 200-250 /ลบ.มม. เมื่อไดรับวัคซีนปองกันหลังสัมผัสโรคผูปวยอาจจะไม
สามารถสรางภูมิคุมกัน Rabies Nab ไดสูงพอที่จะปองกันโรคได27 และจะแนะนําใหฉีดเขากลามเทานั้น เพราะมีขอมูลวา
การฉีดเขาผิวหนังจะทําใหภูมิคุมกันต่ํากวาการฉีดเขากลามในผูปวยกลุมนี้เชนกัน 27
การใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคแกบุคคลซึ่งไดรับ chloroquine เพื่อปองกันมาลาเรีย
พบวา การฉีดเขาในผิวหนังในขนาด 0.1 มล. ของวัคซีน 1 จุด ฉีดบริเวณตนแขนในวันที่ 0, 7 และ วันที่ 21 หรือ 28 ฉีด

เขาในผิวหนังพบวาภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นไมดีเทาการใหเขากลามและมีรายงานผูปวยเปนโรคพิษสุนัขบาได แตรายงานผูปวย
ที่ใช mefloquine พบวาไมรบกวนการสราง rabies Nab อยางไรก็ตามขอมูลของการใชยา mefloquine รวมกับการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามีนอย (มีรายงานในผูปวยเพียง 4 ราย)28, 29 ดังนั้นไมควรใชยาปองกันมาลาเรียขณะที่อยู
ในชวงของการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรค แนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอนสัมผัสโรค
ในผิวหนังใหครบ 3 เข็มกอนออกเดินทาง 1 เดือนแลวจึงเริ่มการใหยาปองกันมาลาเรีย แตหากมีเวลาไมพอและจําเปนตอง
ไดรับยาปองกันมาลาเรียพรอมๆกับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาควรเลือกวิธีการฉีดวัคซีนเปนสูตรการฉีดเขา
กลามเนื้อเนื่องจากระดับการสรางภูมิคุมกันไมถูกรบกวน สําหรับผูปวยตั้งครรภไมไดเปนขอหามในการรับวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา แตถาใหแบบกอนสัมผัสโรคควรพิจารณาในกรณีที่มีขอบงชี้ชัดเจน
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอนสัมผัสโรคในนักเดินทาง
มีรายงานวาสาเหตุหนึ่งที่พบบอยของการติดเชื้อหลักของชาวสหรัฐอเมริกาหรือชาวยุโรปมักเกิดจากสัตวปากัด
หรือสุนัขกัดขณะที่เดินทางมาทองเที่ยวในแหลงที่โรคพิษสุนัขบาชุกชุม เชน ทวีปเอเชียและแอฟริกา 19 ซึ่งสงผลใหในแตละ
ปมีนักทองเที่ยวจากประเทศตะวันตกที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาทั้งแบบกอนและหลังสัมผัสโรคมีปริมาณ
มากขึ้นเรื่อย ๆ อยางไรก็ตามหากนักทองเที่ยวเดินทางเขาไปในแหลงชุกชุมของโรคพิษสุนัขบาแตมีปจจัยเสี่ยงตอการ
สัมผัสโรคนอย เชน ใชการเดินทางโดยรถยนตหรืออยูแตในอาคารเปนสวนใหญ การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอน
การสัมผัสโรคอาจไมจาํ เปน ตรงกันขามหากเปนนักเดินทางทีเ่ นนการผจญภัย โลดโผนและมักเดินทางไปโดยการเดินหรือ
การขี่จักรยานเปนสวนใหญ นักเดินทางกลุมนี้ควรไดรับการไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนการสัมผัส
โรค สําหรับประเทศไทยเปนประเทศหนึง่ ทีม่ โี รคพิษสุนขั บาชุกชุม โดยมีสุนัขมากถึง 10 ลานตัวและสวนใหญเปนสุนัขจร
จัด8 ประพันธ ภานุภาคและคณะพบวา มีชาวตางชาติที่มาในประเทศไทย (เฉลีย่ อยูใ นประเทศไทยประมาณ 17 วัน) มี
โอกาสถูกเลียหรือกัดเทากับรอยละ 8.7 และ 1.3 ตามลําดับ โดยสวนใหญจะเปนนักทองเที่ยวที่เที่ยวในเมืองมากกวา
ตามชนบท รายงานจากประเทศเนปาลพบวา 0.15 ใน 1,000 คนของนักทองเที่ยว ชาวตางชาติและผูที่มาศึกษาตอใน
เนปาลตองไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาหลังสัมผัสโรค รอยละ 76 เกิดจากการถูกสุนัขกัด และรอยละ 20 เกิดจากการ
ถูกลิงกัด และชาวตางชาติที่อาศัยในประเทศเนปาลมีโอกาสสัมผัสโรคพิษสุนัขบาสูงกวาชาวตางชาติที่มาทองเที่ยว 30, 31
ในประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกาไดแนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอนสัมผัสโรคแกผูที่เดินทางเขาไป
อยูในเขตที่มีโรคพิษสุนัขบา โดยจะตองฉีดวัคซีนปองกันโรคลวงหนาอยางนอย 1 เดือนกอนเดินทาง10 มีการแนะนําใหฉีด
วัคซีนปองกันโรคกอนสัมผัสโรคกรณีดังนี้
- ผูที่จะไปอาศัยอยูในแหลงที่มีความชุกของเชื้อพิษสุนัขบาเปนระยะเวลานานเกิน 1 เดือน ไดแก ประเทศสวน
ใหญในทวีปเอเชีย (ยกเวนไตหวันและญี่ปุน) ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาใต
- ผูที่อยูมีความเสี่ยงสูงตอการสัมผัสโรคพิษสุนัขบาโดยไมไดขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง เชน นักทองเที่ยวที่
ชื่นชอบการผจญภัย โลดโผนและเดินทางไปยังแหลงชุกชุมของโรคพิษสุนัขบา นักสํารวจถ้ํา นักเดินปา ผูที่มีการ
ทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับสัตว
นอกจากระยะเวลาและความชุกชุมของโรคพิษสุนัขบาในสถานที่ที่เดินทางแลว ความยากงายในการเขาถึง
สถานพยาบาลและความสามารถในการรับการรักษาภายหลังสัมผัสโรคที่ถูกตองตามที่องคการอนามัยโลกกําหนดไวก็เปน
อีกหนึ่งปจจัยที่ควรนํามาพิจารณาดวยวานักเดินทางดังกลาวควรฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอนสัมผัสโรคหรือไม
เชน หากนักทองเที่ยวตองเดินทางเขาไปในเขตหางไกลและไดถูกสัตวกัดแตไมสามารถรับการฉีดวัคซีนและอิมมูโกลบุลิน
ไดภายใน 24 ชั่วโมง นักทองเที่ยวกลุมนี้ก็ควรที่จะฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอนสัมผัสโรคกอนการเดินทางดวย
ปจจุบันคลีนิคสรางเสริมภูมิคุมกันอายุรศาสตรการทองเที่ยวทั่วโลกไดมีการแนะนําใหแกนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ

นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัย โลดโผนที่จะเดินทางมายังแหลงพื้นที่ชุกชุมของโรคพิษสุนัขบาใหเขาใจและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอนการสัมผัสโรคมากขึ้น
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอนสัมผัสโรคแบบเรงดวน
แมวาการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคจะทําไดงาย ปลอดภัยและใช
เวลาไมนาน โดยนักเดินทางเพียงมารับการฉีดวัคซีน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 เดือน แตปญหาที่พบไดบอยในคลินิก
สรางเสริมภูมิคุมกันและเวชศาสตรการทองเที่ยว คือ นักเดินทางหรือผูที่จําเปนตองเดินทางเขาไปในแหลงที่มีโรคพิษสุนัข
บาชุกชุมไมมีเวลานานพอถึง 1 เดือนที่จะมารับการฉีดวัคซีนไดครบถวนตามที่องคการอนามัยโรคแนะนํา สถานเสาวภาจึง
ไดมีการศึกษาการฉีดวัคซีนปองกันโรคลวงหนา 3 ครัง้ ภายใน 1 อาทิตยกอนการเดินทาง โดยฉีดวัคซีน PVRV ขนาด 0.1
มล. 2 จุด เขาในผิวหนัง (วันที่ 0, 3 และ 7) หรือ 0.5 มล. เขากลาม (ในวันที่ 0, 3 และ 7) พบวาระดับภูมิคุมกันที่ปองกัน
โรคไดของผูที่ไดรับทั้ง 2 วิธี มีระดับภูมิคุมกันโรคเพียงพอที่จะกระตุนใหผูสัมผัสโรคมี memory immunity ไมตางจากการ
ฉีดวันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28 32, 33 อยางไรก็ดีการฉีดวัคซีนสูตรนี้ยังไมไดรับการยอมรับใหเปนสูตรมาตรฐานจากองคการ
อนามัยโลก
การรักษาหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรค
ปจจุบันเปนที่ยอมรับวาถาไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคมาในอดีตแลว หากสัมผัสโรค
ครั้งใหมการรักษาเพียงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบากระตุน 2 เข็มในวันที่ 0 และ 3 นั้น เพียงพอที่จะทําใหระดับภูมิคุมกัน
สูงพอที่จะปองกันโรคได และถึงแมวาการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคเขาในผิวหนังจะทําใหการ
สรางภูมิคุมกันโรคไดต่ํากวาการฉีดเขากลาม 3 เข็ม 34 แตเมื่อไดรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุนภายหลังสัมผัสโรคพบวา
ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นภายหลังการฉีดกระตุนเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและสูงเพียงพอในการปองโรคไดไมตางกันทั้งสองวิธี โดย
ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นจะสูงขึ้นอยางรวดเร็วภายใน 5-7 วัน และการตอบสนองในการสรางภูมิคุมกันโรคนี้ไมขึ้นกับระดับ
ภูมิคุมกันโรคกอนการฉีดเข็มกระตุน (pre-booster Nab titer )34, 35
สําหรับสถานเสาวภาไดมีขอปฏิบัติวาหากผูปวยไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอนสัมผัสโรคดวย
วัคซีนเซลลเพาะเลี้ยงหรือไขเปดบริสุทธิ์แบบกอนสัมผัสโรคครบชุดมากอนมีการสัมผัสโรคใหม การรักษาภายหลังสัมผัส
โรคในผูปวยกลุมนี้จะใชเพียงการฉีดวัคซีนกระตุนอยางเดียวโดยไมตองใหอิมมูโนโกลบูลิน แมจะเปนการสัมผัสโรคแบบ
รุนแรง (WHO category III) เนื่องจากมีขอมูลวาการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอนสัมผัสโรคเพียง 3 เข็มสามารถ
ตรวจพบภูมิคุมกันไดนานมากกวาสิบป (detectable antibody)10, 36 แตเมื่อเวลาผานไปภูมิคุมกันในรางกายจะคอย ๆ
ลดลงจนต่ํากวาระดับที่ปองกันโรคได จึงตองฉีดวัคซีนเข็มกระตุนหากมีการสัมผัสโรคครั้งใหม การฉีดวัคซีนเข็มกระตุนทํา
ได 2 วิธี คือ
1. ใหวัคซีนเซลลเพาะเลี้ยงหรือไขเปดฟกชนิดบริสุทธิ์ฉีดกระตุน โดยการฉีดเขากลาม 1 โดสหรือการฉีดเขาใน
ผิวหนัง 1 จุด โดยการฉีดวัคซีน 0.1 มล. บริเวณตนแขน โดยฉีด 1 ครั้ง (วันที่ 0) ในกรณีที่ผูปวยเคยไดรับ
วัคซีนเข็มสุดทายนอยกวา 3 เดือน และฉีด 2 ครั้ง (วันที่ 0 และวันที่ 3) ในกรณีที่ผูปวยเคยไดรับวัคซีนเข็ม
สุดทายมามากกวา 3 เดือน
2. การฉีดวัคซีนกระตุนดวยการฉีดวัคซีนเขาในผิวหนังแบบ 4 จุดครั้งเดียว โดยการฉีดวัคซีนเซลลเพาะเลี้ยง
0.1 มล. เขาในผิวหนัง (multi-site intradermal injection) ที่ตนแขนและตนขาทั้งสองขางรวม 4 จุด ในวันที่
0 ภายหลังสัมผัสโรค ขอดีของการฉีดกระตุนวัคซีนสูตรนี้ คือ พบวาระดับภูมิคุมกันขึ้นสูงและผูปวยจะมารับ
การรักษาเพียงครั้งเดียว ทําใหประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง35 ดังนั้นสถานเสาวภาจึงไดใชการ
ฉีดเขาผิวหนัง 4 จุดครั้งเดียวในการฉีดเข็มกระตุนเพื่อลดจํานวนครั้งของการมารับการรักษาของผูปวยมา

ตั้งแตป พ.ศ. 2541 และจนถึงปจจุบันพบวายังไมมีรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบาในผูปวยที่ไดรับวัคซีนเข็ม
กระตุน แบบ 4 จุดครั้งเดียว37,38
อยางไรก็ตามหากผูที่ไดรับการสัมผัสโรคเคยฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอนการสัมผัสโรคเคยไดรับการฉีด
วัคซีนชนิดที่ทําจากสมองสัตวในอดีตถึงแมวาจะไดรับครบชุด ใหถือเสมือนผูปวยไมเคยไดรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบามากอน
ไมสามารถรักษาดวยการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาหลังสัมผัสโรคแบบการฉีดเข็มกระตุนได
ตารางที่ 1. ตารางการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรค โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ลักษณะการฉีด
วิธี
โปรแกรมการฉีด
ฉีดเพื่อสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ฉีดเขากลามเนื้อ - 0.5 มล.* หรือ 1.0 มล.** ฉีดเขากลามเนื้อตนแขน
(primary immunization)

วันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28
ฉีดเขาในผิวหนัง

- 0.1 มล.ฉีดเขาผิวหนังตรงตนแขน 1 จุด
วันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28

ฉีดเพื่อกระตุนภูมิคุมกัน
ภายหลังมีการสัมผัสโรค
(booster vaccination)

ฉีดเขากลามเนื้อ

- 0.5 มล.*หรือ 1.0 มล.** ฉีดเขากลามเนื้อตนแขน
วันที่ 0 และ 3

ฉีดเขาในผิวหนัง

ฉีดเขาในผิวหนัง
วัคซีนที่ใช : PVRV, PCEC, HDCV
* 0.5 มล./dose ของการใชวัคซีน PVRV
**1 มล./dose ของการใชวัคซีน PCECV, HDCV

- 0.1 มล.ฉีดเขาผิวหนังตรงตนแขน 1 จุด วันที่ 0 และ 3
- 0.1 มล.ฉีดเขาผิวหนังตรงตนแขน 4 จุด วันที่ 0

ตารางที่ 2. เกณฑในการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากอนสัมผัสโรคของสหรัฐอเมริกา10
ประเภทของความเสี่ยง ลักษณะการสัมผัสโรค
ลักษณะงาน
โปรแกรมวัคซีนที่แนะนํา
สัมผัสโรคตอเนื่อง
โอกาสสัมผัสเชื้อจํานวน
- นักวิทยาศาสตรและ
ควรฉีดวัคซีนกอนการสัมผัสโรค 3 เข็ม
(continuous)
มากอยางตอเนื่อง
นักวิจัย ที่ปฏิบัติงานกับไวรัส และควรรับการตรวจหา rabies Nab
ตลอดเวลาและทําใหมีการ โรคพิษสุนัขบา- ผูที่ทํางาน ทุก 6 เดือน ถาพบวามีระดับของ rabies
สัมผัสโรคโดยไมรูตัว(สัมผัส ในหองปฏิบัติการเกี่ยวกับ Nab titer นอยกวา 0.5 IU/มล. ก็ควรจะ
เชื้อโดยการถูกกัดๆลๆ)
เชื้อพิษสุนัขบา
ไดรับการฉีดเข็มกระตุน 1 ครั้ง
สัมผัสโรคบอย
โอกาสสัมผัสเชื้อเกิดไดบอย - ผูที่ปฏิบัติงานในหอง
ควรฉีดวัคซีนกอนการสัมผัสโรค 3 เข็ม
โดยอาจมีหรือไมมี
ทดลองไวรัสโรคพิษสุนัขบา และควรรับการตรวจหา rabies Nab
(frequent)
เหตุการณการสัมผัสโรคที่
ทุก 2 ป ถาพบวามีระดับของ rabies
ชัดเจน(สัมผัสเชื้อโดยการ - สัตวแพทย นักสัตววิทยา Nab นอยกวา 0.5 IU/มล. ก็ควรจะ
เจาหนาที่ดูแลสัตวปา ผูมี
ถูกกัดๆลๆ)
ไดรับการฉีดเข็มกระตุน 1 ครั้ง
อาชีพเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะ
สุนัขและแมว

สัมผัสโรคนอย
(infrequent:-greater
than population-atlarge)

สัมผัสโรคโดยไมมีความ
เสี่ยง
(population-at-large)

โอกาสสัมผัสเชื้อไมบอย
และมีสาเหตุโดยมี
เหตุการณการสัมผัสโรคที่
ชัดเจน

- ผูสํารวจถ้ํา ทํางานจับ
คางคาว
- สัตวแพทย ผูควบคุมดูแล
สัตว เจาหนาที่ดูแลสัตวปาที่
มีอยูในพื้นที่ที่มีโรคพิษสุนัข
บาต่ํา

ควรฉีดวัคซีนกอนการสัมผัสโรค 3 เข็ม
ไมจาํ เปนตองรับการตรวจ rabies Nab
รวมทั้งไมตองรับการฉีดกระตุนหากไมมี
ขอบงชี้

-นักเรียนสัตวแพทย

สัมผัสนานๆครั้งและมี
เหตุการณการสัมผัสโรคที่
ชัดเจน

-นักทองเที่ยวที่ไปยังแหลงที่
มีโรคพิษสุนัขบาชุกชุมและ
เขาถึงสถานพยาบาลลําบาก
เมื่อจําเปนตองรับการรักษา
ประชากรสวนใหญใน
ไมจําเปนตองรับการฉีดวัคซีนแบบกอน
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือใน สัมผัสโรค
เขตที่ไมไดเปนแหลงชุกของ
โรคพิษสุนัขบา
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