
วัคซีน  249วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

บทนํา

 โรคพิษสุนัขบาเปนการติดเชื้อของระบบประสาท

จากสัตวสูคน (zoonosis) ที่สําคัญในประเทศกําลังพัฒนา

ซึ�งเกิดจากเชื้อกอโรค Lyssavirus พบไดบอยในประเทศที่

ไมสามารถควบคุมสุนัขจรจัดหรือการใหวัคซีนปองกันโรค

พษิสนุขับาในสตัวไมประสบผลสาํเรจ็ เชน ประเทศในแถบ

ทวีปเอเชีย แอฟริกา (ซึ�งมีสุนัขจรจัด) องคการอนามัยโลก

ไดรายงานวามีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบามากกวา 

55,000 รายตอป ผูปวยเกือบทั้งหมดไดรับเชื้อจากการ

ถูกสุนัขกัด ในประเทศที่พัฒนาแลวพบโรคพิษสุนัขบาใน

คนนอย เน��องจากมีการควบคุมการใหวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาในสัตวเลี้ยงโดยเฉพาะ สุนัข และแมว  อยางไร

ก็ตามประเทศเหลาน�้ก็ยังมีปญหาของการควบคุมโรคใน

สัตวปา เชน แรคคูน สกั๊ง คางคาว สุนัขจิ้งจอก ฯลฯ ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปผูปวยโรคพิษ

สุนขับาสวนใหญมกัเกิดจากสัตวปากัด โดยเฉพาะคางคาว 

หรือติดเชื้อจากการถูกสัตวกัดโดยเฉพาะสุนัขจากการเดิน

ทางมาทองเที่ยวในพื้นที่ที่ยังมีโรคน�้ชุกชุม เชน ประเทศ

ในทวีปเอเชีย แอฟริกา ซึ�งปญหาของการสัมผัสโรคพิษ

สนุขับาของประชากรจากการมาทองเทีย่วเปนสาเหตหุนึ�งที่

ทาํใหประชากรในประเทศตะวนัตกตองไดรบัวคัซนีปองกนั

โรคพษิสนุขับาทัง้แบบกอนและหลงัสมัผสัโรคดงั จะเหน็ได

จากรายงานการใชวคัซนีแบบหลงัสมัผสัโรคในนกัทองเทีย่ว

เพิ�มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2535 เน��องจากประชากรมีการเดิน

ทางทองเที่ยวเพิ�มขึ้นทั�วโลก 

 โรคพษิสนุขับาเปนปญหาทีส่าํคญัของประเทศไทย 

โรคพิษสุนัขบาในสัตวพบไดทั้งในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทั้ง

สัตวบกและสัตวปก สุนัขและแมวซึ�งเปนสัตวที่นําโรคมา

สูคนบอยที่สุด โรคพิษสุนัขบาในสัตวแพรโรคไดโดยการ

กัด การสัมผัสเยื้อบุปกติและที่มีบาดแผลดวย virus-laden 

saliva การหายใจ การกินเหยื่อที่มีการติดเชื้อและการ

แพรเชื้อผานรก1 อยางไรก็ตามการเกิดโรคพิษสุนัขบาใน

คนเกือบทั้งหมดเกิดจากการถูกสัตวกัดโดยเฉพาะสุนัข 

รายงานในอดีตจากการตรวจสุนัขจรจัดขางถนน พบวา

สุนัขในกรุงเทพมหานครเปนโรคพิษสุนัขบาประมาณรอย

ละ 2.2-3 รายงานในประเทศไทยพบโรคพิษสุนัขบาใน

สุนัขอายุนอยไดบอย โดยปกติเมื่อมีเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัข

บาในน้ําลายของสุนัขที่ปวยเปนโรค สุนัขจะมีอาการของ

โรคพิษสุนัขบาและเสียชีวิตภายใน 10 วัน หรือนานที่สุด 

14 วัน และแมวาจะมีรายงานในประเทศเอธิโอเปยและ

ในสัตวทดลองพบวาสุนัขสามารถหายจากการปวยเปน

โรคพิษสุนัขบา และสามารถปลอยเชื้อไวรัสออกมาทาง

น้ําลาย (intermittent salivary excretory) แตก็ไมพบวามี

รายงานการพบสุนัขที่มีลักษณะเชนน�้ในประเทศไทย จาก

ขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบวาสุนัขที่ผูปวยนําสง

ตรวจสมองสัตวนั้นพบวาการตรวจสมองสัตวใหผลบวก

ลดลงจากรอยละ 62 ในป พ.ศ. 2524 เปน 46 ในป พ.ศ. 

2538 และลดลงเปนรอยละ 18.8 ในป พ.ศ. 2547 แมวา

อัตราการพบโรคพิษสุนัขบาในสัตวที่สงตรวจลดลงแตก็ยัง

เปนอัตราคอนขางสูงและเปนที่น�าสังเกตวามีรายงานสุนัข
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วัคซ�นป�องกันโรคพิษสุนัขบ�า

การควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบาใน
ประเทศไทย
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ที่ตรวจพบวาเปนโรคพิษสุนัขบานั้นเปนสุนัขที่มีประวัติ

ฉ�ดวัคซีนปองกันโรคในชวง 1 ปถึงรอยละ 12 และพบวา

สุนัขที่มีอายุนอยกวา 1 ปตรวจพบเปนโรคพิษสุนัขบาได

บอย2 และจากการตรวจสมองสัตว พบวาสามารถพบโรค

พิษสุนัขบาในสัตวชนิดอื่น เชน แมว หนู กระรอก ฯลฯ ได

เชนกนัแตนอยกวาทีพ่บในสนุขั ในอดตีมรีายงานตรวจพบ

วาหนูเปนโรคพิษสุนัขบารอยละ 0-14 และมีรายงานตรวจ

พบวาหนทูีอ่าศยัในตลาดทีจ่งัหวดัเชยีงใหมตรวจพบวาเปน

โรคพษิสนุขับาไดถงึรอยละ 4  อยางไรกต็ามมรีายงานการ

ตรวจหนูในกรุงเทพจํานวน 500 ตัวไมพบวาเปนโรคพิษ

สุนัขบา3-6  แมวาไมมีรายงานที่มีหลักฐานพิสูจนวาหนูนํา

โรคพิษสุนัขบามาสูคนในประเทศไทยซึ�งเปนพื้นที่ที่มีโรค

พิษสุนัขบาในสัตว จําเปนตองใหการรักษาผูปวยที่ถูกหนู

กดัเสมอืนผูปวยทีส่มัผสัโรคพษิสนุขับา สตัวกดัชนดิอืน่ๆที่

พบได เชน ลิง กระรอก ชะน� (นอยกวารอยละ 1) คางคาว

กัดพบไดนอยมาก (พบ 2 รายตอ 1 ปที่สถานเสาวภา) 

รายงานคางคาวซึ�งนําโรคพิษสุนัขบามาสูคนพบไดทั้ง

คางคาวทีก่นิเลอืด (vampire) และคางคาวกนิผลไม แมลง 

เชื่อวาเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบาจากคางคาวสามารถกอ

โรคในคนไดแมเปนเพียงการขวน (superficial bite หรือ 

scratch) ก็สามารถทําใหเกิดโรคได เคยมีรายงานพบ

คางคาวที่ไมกินเลือดและตรวจพบวาเปนโรคพิษสุนัขบา 

(ไมยืนยันผลการตรวจทางหองปฏิบัติการซึ�งทําเมื่อ 30 ป

ที่แลว) การศึกษาโดย นพ.ธีระวัฒน และคณะ โดยการ

ตรวจคางคาวในประเทศไทยพบวาคางคาวมแีอนตบิอดตีอ 

Australian bat Lyssavirus เทากบัรอยละ 4 นอกจากนัน้ยงั

มรีายงานผูปวยทีป่วยเปนโรคพษิสนุขับา 1 รายจากการถกู

คางคาวกดัอยางไรกต็ามไมมหีลกัฐานยนืยนัไดชดัเจน การ

ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาในคนที่ไมไดเกิดจากการถูกสัตวกัด 

(non-bite exposure) ทีพ่บไดเชน การถกูสตัวขวน สตัวเลยี

เยื่อบุผิวหนัง หรือเลียบาดแผล การติดโรคจากการหายใจ

เอาเชือ้ไวรสั (มรีายงานการเกดิโรคในถ้าํและการตดิโรคใน

หองปฏิบัติการ) การติดโรคจากการเปลี่ยนถายกระจกตา 

และการเปลี่ยนถายอวัยวะในการติดเชื้อจากคนสูคน เชน 

การเปลี่ยนถายไต อยางไรก็ตามแมวาไมมีขอพิสูจนของ

การนําโรคจากคนสูคนโดยวิธีอื่น (รวมทั้งการผานทางรก) 

การปองกันที่ดีที่สุดก็คือตองระมัดระวังการปนเปอนสิ�งคัด

หลั�งโดยเฉพาะน้ําลาย ปสสาวะ น้ําไขสันหลังจากผูปวยที่

สงสยัวาเปนโรคพษิสนุขับา (contact route) เชน การใชผา

ปดปากและจมูก ใสถุงมือ และในกรณ�ที่มีการปนเปอนสิ�ง

คัดหลั�งเกิดขึ้น วิธีที่ดีที่สุดก็คือการลางดวยน้ําและสบู แต

ในกรณ�ที่สัมผัสโรคจากผูปวยโรคพิษสุนัขบาโดยการถูกผู

ปวยกดั หรอืสิ�งคดัหลั�งของผูปวยถกูบรเิวณเยือ่บ ุบาดแผล 

จะถือเสมือนการสัมผัสโรคจากสัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบา

และตองไดรับการรักษาแบบหลังสัมผัสโรคเชนกัน 

 ปจจุบันไดมีการรณรงคการควบคุมโรคพิษสุนัข

บาในสัตวโดยเฉพาะสุนัขและการใหวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบาแกคนไทยเพิ�มขึ้น รวมทั้งการใชวัคซีนเซลลเพาะ

เลี้ยง (cell-culture rabies vaccines) และวัคซีนไขเปดฟก

บรสิทุธิ ์(purified duck embryo vaccine) ในการรกัษาซึ�งมี

ผลในการปองกนัโรคไดดกีวา และมผีลขางเคยีงจากวคัซนี

นอย อัตราการใหวัคซีนภายหลังสัมผัสโรคในประเทศไทย

สูงขึ้นในชวง 20 ปที่ผานมาจากประมาณ 60,000 ราย

ตอปจนปจจุบันมากกวา 300,000-400,000 รายตอป 

(ประมาณ 0.5 รายตอ 100 ประชากรตอปซึ�งอัตราการ

รับการรักษาภายหลังสัมผัสโรคควรสูงกวาน�้เพราะมีผูปวย

จํานวนหนึ�งอาจไมไดรับการรักษา รับการรักษาที่คลินิก

หรือโรงพยาบาลเอกชนแตไมไดรายงานขอมลู) และมกีาร

ใชวัคซีนเซลลเพาะเลี้ยงและวัคซีนไขเปดฟกบริสุทธิ์อยาง

แพรหลายจึงนับวาเปนคาใชจายที่สูง และแมวาวัคซีนจะ

มรีาคาแพงกม็คีวามพยายามในการหารปูแบบการใหวคัซนี

ที่เหมาะสมในประเทศไทยเพื่อประหยัดคาใชจาย ในชวง 

10 กวาปที่ผานมาสถานเสาวภาไดใชวิธีการฉ�ดวัคซีนแบบ

ประหยดั  โดยการฉ�ดเขาในผวิหนงัดวยการใชขนาดวคัซนี

จํานวนนอย พบวาไดผลการรักษาดี จนถึงปจจุบันมีผูปวย

ที่ไดรับการฉ�ดวัคซีนแบบเขาในผิวหนัง (intradermal Thai 

Red Cross regimen, TRC) ภายหลงัสมัผสัโรคพษิสนุขับา

มากกวา 100,000 ราย ดังนั้นการใชวัคซีนแบบประหยัด

เพื่อลดคาใชจาย จะเปนแนวทางสําคัญในการที่จะทําใหผู

ปวยทีส่มัผสัโรคพษิสนุขับาทกุรายไดรบัการรกัษาทีถ่กูตอง 
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ทําใหอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบาในคนไทยลดลงอยาง

ชัดเจนจนในปจจุบันมีผูเสียชีวิตจากโรคน�้นอยกวา 10-30 

รายตอปในชวง 3-4 ปที่ผานมา (ในอดีตอัตราตายจาก

โรคในประเทศไทยมากกวา 300 รายตอป) อยางไรก็ตาม

รายงานผูปวยโรคพิษสุนัขบาในระยะหลังพบวาเกือบรอย

ละ 90 ของผูปวยเปนผูที่ไมไดไปรับการรักษาจากแพทย

ภายหลงัสมัผสัโรค (เน��องจากคดิวาสนุขัไมเปนโรคพษิสนุขั

บาเชน สุนัขอายุนอย หรือสุนัขเคยไดรับวัคซีนมากอน ไป

รับการรักษากับหมอเถื่อน เปนตน) และสวนนอยเกิดจาก

การไดรับการรักษาไมถูกตอง ดังนั้นการควบคุมโรคน�้ใน

สตัวโดยเฉพาะสนุขัและการลดการสมัผสัโรคของประชากร 

(bite prevention) เปนสิ�งสําคัญในการปองกันการเกิดโรค

พิษสุนัขบา การควบคุมสุนัขจรจัด แมวจรจัด และการให

วัคซีนปองกันโรคในสัตวเลี้ยงโดยเฉพาะสุนัข แมว เปนสิ�ง

สําคัญในการควบคุมโรคพิษสุนัขบา ในประเทศไทยควร

มีเปาหมายในการใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัข

ใหมากกวารอยละ 80 ของสุนัขทั้งหมด พบวาถาอัตรา

การใหวัคซีนโรคพิษสุนัขบาในสัตวมากกวารอยละ 70 จะ

สามารถปองกันการเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบาใน

สุนัขไดถึงรอยละ 96.57 แมวาในปจจุบันการรณรงคให

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขสูงถึง 2.5 ลานตัวตอ

ป ก็พบวาไมเพียงพอและอัตราการรับวัคซีนในสุนัขยังต่ํา

อยู ซึ�งประเทศไทยยังมีสุนัขจรจัดจํานวนมากและสุนัขที่มี

เจาของก็มีอัตราการไดรับวัคซีนต่ํา (นอยกวารอยละ 25) 

สวนการสงเสริมการใหวัคซีนแบบปองกันกอนการสัมผัส

โรค เน��องจากประเทศไทยเปนประเทศทีย่งัมโีรคพษิสนุขับา

และพบมสีนุขัจรจดัอยูทั�วไป การใหวคัซนีแบบปองกนักอน

การสัมผัสโรคแกกลุมบุคคลเสี่ยงสูง เชน บุรุษไปรษณ�ย 

สัตวแพทย เจาหนาที่หองปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ 

เปนสิ�งที่ปฏิบัติทั�วไป แตบุคคลที่อาศัยในประเทศไทยรวม

ทั้งเด็กก็มีปจจัยเสี่ยงตอการถูกสุนัขจรจัดกัดและอาจมี

การสัมผัสโรคพิษสุนัขบาเชนกัน ดังนั้นการใหวัคซีนเพื่อ

ปองกันโรคแบบกอนการสัมผัสโรค (pre-exposure vac-

cination) ในคนทั�วไป (โดยเฉพาะคนเลี้ยงสุนัข) และเด็ก

อาจไดประโยชน อยางไรกต็ามควรตองคาํนงึถงึผลที่ไดและ

คาใชจายดวย

  

 สัตวกัดเปนเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรค

พิษสุนัขบาและเปนปญหาที่นําผูปวยมาพบแพทย สถาน

เสาวภาพบวาผูปวยที่มารับการรักษารอยละ 67-85 เกิด

จากสุนัขกัด (สวนใหญเปนสุนัขจรจัด), รอยละ 10-23 เกิด

จากแมวกัด หนูกัดพบไดเปนอันดับ 3 (รอยละ 2)8 ผูปวย

สวนใหญอาย ุ1-40 ป  (รอยละ 20 เปนเดก็อายนุอยกวา 10 

ป) ขอมูลของสถานเสาวภาพบวาในระยะหลังพบวาผูปวย

ถูกสัตวกัดที่มารับการรักษามีอายุเพิ�มขึ้น และเมื่อดูความ

รุนแรงของการสัมผัสโรคเมื่อแบงตาม WHO categories 

(ตารางที่ 1) พบวาผูปวยมารับการรักษารอยละ 50-60 

จะเปนบาดแผลที่มีเลือดออก ซึ�งพบวาโอกาสเกิดโรคขึ้น

กับเชื้อไวรัสในน้ําลายและความรุนแรงของการสัมผัสโรค 

บาดแผลที่เกิดจากการถูกกัดมีบาดแผลเลือดออก (รอยละ 

5-80) สูงกวาการมีบาดแผลแบบถูกขวน (รอยละ 0.1-1) 

ถึง 50 เทา พบวาบาดแผลที่เกิดขึ้นสวนใหญพบบริเวณขา 

(รอยละ 60) รองลงมาคือที่มือ (รอยละ 12.7) บาดแผลที่

หนาพบไดรอยละ 5 ซึ�งสวนใหญเปนเด็ก เปนที่น�าสนใจ

วารายงานทีห่องฉกุเฉนิพบบาดแผลบรเิวณหนาและศรีษะ

ไดมากกวา (รอยละ 10) และรอยละ 70 เปนผูปวยเด็ก8-10 

พบวาการถูกสัตวกัดที่ใบหนา คอ มีโอกาสเกิดโรคได

มากกวาการถูกกัดที่บริเวณแขนขา และพบวาระยะฟกตัว

ของโรคสั้นกวาการถูกกัดที่ตําแหน�งอื่น เด็กจะมีความ

เสี่ยงสูงตอการเปนโรคเน��องจากถูกสัตวกัดบอยและมักมี

บาดแผลทีห่นาและศรีษะไดบอยกวา อยางไรกต็ามรายงาน

ผูปวยโรคพิษสุนัขบาในประเทศไทยในระยะหลังพบผูปวย

ผูใหญมากกวาผูปวยเด็ก 

 แนวทางการใหการดูแลผูปวยหลังสัมผัสโรค

พิษสุนัขบาเพื่อปองกันการเกิดโรคนั้น นอกจากการดูแล

บาดแผล เชน การลางบาดแผลดวยน้าํและสบู การทาํความ

สะอาดแผลอยางดีเพื่อลดจํานวนของไวรัสที่บาดแผลและ

การดแูลรกัษาผูปวยภายหลงัสมัผสัโรคพษิสนุขั
บา และการใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
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ใสยาฆาเชือ้ เชน povidone-iodine เปนสิ�งสาํคญัแลว การ

รักษาดวยการใหวัคซีนปองกันโรค (active immunization) 

รวมกับการใหอิมมูโนโกลบุลิน (rabies immune globulin; 

RIG) ปองกันโรคพิษสุนัขบา (passive immunization)   

แกผูปวยเปนสิ�งสําคัญเพราะสามารถลดอุบัติการณของ

การเกิดโรคได แนวทางการใหวัคซีนและ RIG แกผูปวย

ภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบามีแนวทางในการพิจารณา 2 

ประการตามลําดับดังน�้ (รูปที่ 1)

 1. พิจารณาลักษณะของการสัมผัสโรคโดยเฉพาะ

การตรวจบาดแผล องคการอนามัยโลกไดแบงลักษณะ

การสัมผัสโรคโดยพิจารณาจากการสัมผัสโรคออกเปน 3 

categories11,12 ดังตารางที่ 1 บาดแผลรุนแรงจะมีโอกาส

เกิดโรคไดสูง การแบงการสัมผัสโรคทําใหสามารถ

กําหนดการใหวัคซีนและ RIG ดังตารางที่ 1 ผูปวย WHO 

category 1 ไมจําเปนตองไดรับการรักษา แตพบวาผูปวย

มักมีความวิตกกังวลสูงและสถานเสาวภาพบวาผูปวยที่มา

รับการรักษาเน��องจากสัมผัสโรคพิษสุนัขบามีประวัติเคย

รับการรักษามาแลวในอดีตถึงรอยละ 10-20 ดังนั้นแพทย

อาจใหการรักษาแบบการใหวัคซีนกอนสัมผัสโรคโดยการ

ใหวัคซีน 3 ครั้ง ซึ�งอาจไดประโยชนในกรณ�ที่ผูปวยอาศัย

อยูในพืน้ทีท่ีม่โีรคน�ช้กุชมุและจะมโีอกาสสมัผสัโรคพษิสนุขั

บาไดมาก เชน เลี้ยงสุนัข ในกรณ�ของผูปวยที่มีการสัมผัส

โรคแบบ WHO category 2 และ 3 ก็ตองรับการรักษาดัง

ตารางที่  1

 2. พิจารณาสัตวที่กัด (ดังรูปที่ 1) ประการแรก

ตองพิจารณากอนวาสัตวนั้นสามารถเปนพาหะนําโรคพิษ

สนุขับาไดหรอืไม ควรเริ�มพจิารณาจากการตรวจสมองสตัว

วาสามารถนํามาตรวจไดหรือไม (การสงตรวจสามารถนํา

สัตวสงไดทั้งตัว) อยางไรก็ตามพบวาผูปวยสามารถนํา

สัตวมาตรวจสมองไดเพียงรอยละ 20 เทานั้น การตรวจ

สมองสัตวโดยใช fluorescent antibody test (FA test) 

ซึ�งสามารถทราบผลไดภายใน 1 วนั (เพือ่นาํมาเปนแนวทาง

ในการรักษา) และการตรวจโดยนําสมองสัตวบดฉ�ดเขาไป

ในหนแูละตรวจวาหนเูกดิโรคพษิสนุขับาไดหรอืไม (mouse 

inoculation test) ซึ�งใชเวลาในการทราบผลโดยประมาณ 

7-28 วนั นอกจากนั้นมกีารตรวจโดยใชวิธีอืน่ เชน nested 

PCR ซึ�งใหผลดีแตราคาแพง การตรวจโดยใชวิธี latex 

agglutination test โดยการตรวจหาแอนติเจนของไวรัส

ในน้ําลายสุนัขก็มีรายงานพบวาไดผลดี พบวาการตรวจ 

FA test  ยังเปนวิธีที่สะดวกและราคาถูก พบวาโอกาสการ

ตรวจใหผลลบในสุนัขที่เปนโรคพิษสุนัขบานั้นนอยมาก13 

ดังนั้นถาผลการตรวจ FA test ใหผลลบ จึงไมควรใหการ

รักษาแบบหลังสัมผัสโรคแกผูปวย(อาจพิจารณาให pre-

exposure vaccination) อยางไรก็ตามการตรวจมีโอกาส

ใหผลลบลวงไดในกรณ�ที่สมองสัตวถูกเก็บไวนานหรือเน�า 

ดงันัน้ในกรณ�เชนน�อ้าจตองใชประวตัแิละอาการของสตัวใน

การพิจารณารวมดวย แตถาการตรวจ FA test ใหผลบวก

จําเปนตองใหการรักษาทันที ในกรณ�สัตวที่กัดหน�หายไป

แลวหรือเปนสัตวปาควรเริ�มการรักษาทันที แตถาสัตวยังมี

ชีวิตอยูและสามารถกักขังดูอาการของสัตวได (โดยเฉพาะ

สุนัข แมว)  การกักขังดูอาการสัตว 10 วัน โดยไมใหการ

รักษาตั้งแตแรกไปกอนสามารถทําไดในประเทศที่มีการ

ควบคุมโรคในสัตวเลี้ยงไดดี เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

แตในประเทศที่ยังมีโรคน�้ชุกชุมในสุนัขและแมว เชน 

ประเทศไทย จะทําไดก็ตอเมื่อสัตวนั้นมีอาการปกติดีและ

จะตองมีภาวะตอไปน�้ครบทุกขอ14 คือ 

 1. สัตวเลี้ยงถูกเลี้ยงดูอยางดีและมีโอกาสสัมผัส

โรคพิษสุนัขบาจากสัตวตัวอื่นนอย

 2. สัตวเลี้ยงตองมีประวัติการไดรับวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบาตอเน��องอยางดีในชวง 2 ปที่ผานมา        

 3. การกดัตองมเีหตจุงูใจใหกดั (provoked condi-

tion) เชน รังแกสัตว เหยียบสัตว เปนตน 

 เมื่อครบทั้ง 3 ขอ จึงสามารถกักขังดูแลสัตวไป

กอน ถาครบ 10 วัน สัตวยังปกติดีแสดงวาสัตวไมเปนโรค

ผูปวยก็ไมจําเปนตองรับวัคซีน  แตถาสัตวมีอาการตองนํา

สัตวมาตรวจและเริ�มการรักษาทันที ในกรณ�ที่ไมครบทั้ง 3 

ขอ สมควรใหการรกัษาผูปวยอยางเตม็ที่ไปกอนรวมกบัการ

กักขังดูอาการสัตว 10 วัน เหตุที่เปนเชนน�้เพราะวาการให

วคัซนีปองกนัโรคในสตัวกย็งัสามารถพบวาสตัวเปนโรคพษิ

สุนัขบาได รายงานพบวารอยละ 3-12 ของสุนัขที่เปนโรค
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สัมผัสโรคพิษสุนัขบา

- ทําความสะอาดบาดแผล(โดยลางทุกแผลและใหลึกถึงกนแผล)
ไมควรเย็บบาดแผลสัตวกัด (ยกเวนเพื่อหามเลือด) ถาตองการเย็บบาดแผลควรรอ 3-7 วัน
-ใหยาตานจุลชีพ  เชน amoxicillin, amoxi/clav, 2ndor3RD cephalosporins
- การใหวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก (Td or TT)

พิจารณาให rabies post-exposure treatment
 โดยแบงตามระดับการสัมผัสโรคของ WHO Categories

สัมผัสโรคระดับ 1
ไมตองใหการรักษา

(อาจใหวัคซีนแบบ pre-exposure)

สัมผัสโรคระดับ 2 หรือ 3

ตรวจสมองสัตว (FA test) ไมไดตรวจสมองสัตว

ผลบวก
ใหการรักษาแบบ
post-exposure6

ผลลบ
ไมตองใหการรักษา

(อาจใหวัคซีนแบบ pre-exposure)

สุนัข แมว

ใหการรักษาแบบ post-exposure ใหการรักษาแบบ post-exposure

สัตวหน�ไป สัตวปา หนู ฯลฯ

สัตวปวย
ใหการรักษาแบบ post-exposure

และสงสัตวตรวจ

ใหการรักษาแบบ post-exposure

สัตวปกติ

พิจารณาวาครบ 3 ขอหรือไม
1) สัตวเลี้ยงดีมีโอกาสสัมผัสโรคพิษสุนัขบานอย
2) สัตวไดรับวัคซีนตอเน��องอยางดีอยางนอย 2 ปที่ผานมา
3) การกัดมีสาเหตุ หรือ เหตุจูงใจ เชน แหยสัตว รังแกสัตว ฯลฯ

 ไมสามารถดูอาการได

ครบทั้ง 3 ขอ ไมครบทั้ง 3 ขอ

เฝาดูสัตว 10 วันหลังกัด ถาสัตวปกติไมตองรักษา
ใหการรักษา post-exposure ทันทีที่สัตวปวย

และสงสัตวตรวจ

เริ�มรักษาแบบ post-exposure6 และอาจหยุด
การรักษา เมื่อครบ 10 วันหลังกัดแลวสัตวไม
ตาย (ในกรณ�ผูปวยไดรับวัคซีนในวันที่ 0, 3 และ 
7 ถือไดวาผูปวยไดรับวัคซีนแบบ pre-exposure 
vaccination)

รูปที่ 1 แนวทางการดูแลรักษาผูปวยสัมผัสโรคพิษสุนัขบา
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พิษสุนัขบามีประวัติไดรับการฉ�ดวัคซีนภายใน 3 ป และ

การที่สัตวกัดโดยมีเหตุจูงใจ (provoked condition) หรือ

ไมมีเหตุจูงใจ (unprovoked condition) เชน เดินผานแลว

วิ�งมากดั ก็ไมสามารถแยกไดวาสนุขันัน้เปนโรคพษิสนุขับา

หรอืไม ในกรณ�ทีก่กัขงัดอูาการแลว 10 วนัภายหลงักดัแลว

สตัวไมตาย ผูปวยสามารถหยดุการรกัษาได (อยางไรกต็าม

การที่ผูปวยไดรับวัคซีนมาแลว 3-4 ครั้งในชวง 2 สัปดาห 

ควรถือวาผูปวยไดรับ primary immunization แลว ดังนั้น

ในกรณ�ที่มีการสัมผัสโรคใหมสามารถใหการรักษาเสมือน

ผูปวยเคยไดรับวัคซีนแบบ pre-exposure มากอน) แตใน

กรณ�ที่สัตวตายหรือหายไปกอนครบกําหนด 10 วัน ผูปวย

ตองไดรับการรักษาจนครบ การใหการรักษาในกรณ�ที่ผู

ปวยถูกกัดมาเปนเวลานาน ตองพิจารณาวาสัตวที่กัดยังมี

ชีวิตอยูหรือไม (มากกวา 10 วัน) ถาสัตวยังมีชีวิตอยูเกิน 

10-14 วันหลังกัดไมจําเปนตองใหการรักษา แตถาสัตว

ตายหรือหายไป ผูปวยจําเปนตองไดรับการรักษาเสมือน

ผูปวยมารับการรักษาในวันแรกหลังถูกกัด ในกรณ�ที่ผูปวย

มปีระวตัสิมัผสัโรคมานานกวา 1 ปแลวเพิ�งมารบัการรกัษา

ควรพิจารณาเปนรายๆ ไป

การใหวัคซีนในการปองกันโรคภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัข

บา (Post-exposure vaccination)

 วคัซนีเซลลเพาะเลีย้งและวคัซนีไขเปดฟกบรสิทุธิ์

มี 4 ชนิดคือ HDCV (human diploid cell  vaccine ขนาด 

1 มล. เมื่อละลาย) PCECV (purified chick embryo cell 

vaccine ขนาด 1 มล. เมื่อละลาย) PVRV (purified Vero 

cell vaccine ขนาด 0.5 มล. เมือ่ละลาย) และ PDEV (puri-

fied duck embryo vaccine ขนาด 1 มล. เมื่อละลายและ

ขุนเพราะมสีาร preservation) การใหวคัซนีภายหลงัสมัผสั

โรคพษิสนุขับาใหใชวคัซนีโดยการฉ�ดเขากลามเน�อ้หรอืการ

ฉ�ดเขาในผิวหนัง (intradermal) โดยถือหลักการวาการให

วคัซนีในชวง 14 วนัแรกจะกระตุนใหรางกายสรางภมูคิุมกนั

ตารางที่ 1 แนวทางการใหวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลิน (rabies immunoglobulin, RIG) ภายหลังสัมผัส
โรคพิษสุนัขบาโดยแบงตามเกณฑขององคการอนามัยโลก (WHO categories)

 I ถูกตองตัวสัตวหรือใหอาหารสัตวหรือถูกเลียที่ผิวหนังปกติ ไมตองรักษาถาประวัติสัมผัสโรคเชื่อถือไดa 

 II ถูกงับเปนรอยช้ําเล็กๆ บนผิวหนังไมมีเลือดออก ฉ�ดวัคซีนทันทีb  

  ถูกขวนหรือเปนรอยถลอก, ไมมีเลือดออกหรือ หยดุการรกัษาถาสตัวมชีวีติ 10 วนัขึน้ไป หรอืตรวจไมพบ

  เลือดออกเพียงซิบๆ เลียบนผิวที่มีบาดแผล เชื้อโดยวิธีการที่เหมาะสมในสัตวที่ถูกฆาเพื่อชันสูตรc

  รอยถลอก รอยขวน

 III ถูกกัด/ขวนที่มีเลือดออกชัดเจนเปนแผลเดียว ฉ�ดวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลินทันทีb

  หรือหลายแผล  เยื่อบุถูกปนเปอนดวยน้ําลาย หยดุการรกัษาถาสตัวมชีวีติ 10 วนัขึน้ไป หรอืตรวจไมพบ

  ของสัตวที่เปนโรค (เชน สัตวเลียปาก)  เชื้อโดยวิธีการที่เหมาะสมในสัตวที่ถูกฆาเพื่อชันสูตรc

  คางคาวกัดหรือขวน

   รับประทานผลิตภัณฑดิบจากสัตวที่สงสัยวาปวย

  เปนโรคพิษสุนัขบา

 ระดับ ประเภทการสัมผัสจากสัตวซึ�งชวนสงสัย หรือยืนยันวา ขอแนะนําการใหวัคซีน/ RIG

  เปนโรคพิษสุนัขบา หรือเฝาสังเกตสัตวไมได

aอาจฉ�ดวัคซีนแบบกอนสัมผัสโรค (pre-exposure  vaccination) ใหแกผูปวยที่เลี้ยงสัตวและอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีโรคน�้ในสัตวชุกชุม
bถาสัตวที่แลดูสุขภาพดีชัดเจนและมีขอบงชี้ครบทั้ง 3 ขอ (สัตวมีโอกาสติดโรคนอย ไดรับวัคซีนสม่ําเสมอในชวง 2 ปที่ผานมา และการ

กัดเกิดจากการแหยสัตว)  อาจยังไมใหการรักษาและเฝาติดตามสัตวจนครบ 10 วัน 
cการเฝาติดตามดูอาการสัตวน�้ ใชไดเฉพาะกับสุนัขและแมว  ในกรณ�สัตวเลี้ยงอื่นๆและสัตวปาทั�วไปที่สงสัยติดเชื้อพิษสุนัขบา ควรถูก

ฆาเพื่อนําเน�้อเยื่อมาตรวจหาเชื้อไวรัสพิษสุนัขบา



วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว วัคซีน  255บทที่ 23 วัคซ�นป�องกันโรคพิษสุนัขบ�าวัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

ในการปองกันโรค rabies neutralizing antibody (Nab) 

titer จะขึ้นสูงมากกวา 1/5 หรือ 0.5 IU/มล. ซึ�งเปนระดับ

ที่ถือวาเพียงพอในการปองกันโรคไดประมาณวันที่ 10-14 

หลังใหวัคซีน และวัคซีนที่ใหในวันที่ 21 หรือหลังจาก

นั้นจะทําใหภูมิคุมกันอยูไดนานขึ้น12  การใหวัคซีนแตละ

สูตรจะมีทั้งขอดีและขอเสียตางกันทั้งในแงของภูมิคุมกัน

ที่เกิดขึ้น การประหยัดวัคซีน จํานวนครั้งที่ผูปวยมารับ

วัคซีน ปจจุบันองคการอนามัยโลกไดแนะนําใหใชสูตรการ

ฉ�ดวัคซีนในผูปวยภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบาเพียง 4 

สูตร11 คือ การฉ�ดเขากลามแบบวิธีมาตรฐาน (standard 

intramuscular regimen: ESSEN) การฉ�ดเขากลามแบบ 

2-1-1 (multisite intramuscular regimen; Zagreb) การ

ฉ�ดเขาในผิวหนัง (intradermal) แบบ Thai Red Cross 

(original TRC regimen: 2-2-2-0-1-1 หรอื modified TRC 

แบบ 2-2-2-0-2-0) และการฉ�ดเขาในผวิหนงัแบบหลายจดุ 

(8-site intradermal, Oxford) แตในประเทศไทยแนะนําให

ใชเพียง 2 สูตรเทานั้น คือ11,12,15  

 1. การฉ�ดเขากลามแบบวิธีมาตรฐาน (standard 

intramuscular regimen: ESSEN: 1-1-1-1-1) โดยการให

วัคซีนเซลลเพาะเลี้ยงหรือวัคซีนไขเปดฟกชนิดบริสุทธิ์ 1 

หลอดฉ�ดเขากลาม (1 มล. หรือ 0.5 มล. แลวแตชนิดของ

วคัซนีใน 1 หลอดเมือ่ละลายแลว) ฉ�ดเขาบรเิวณกลามเน�อ้

ตนแขน(deltoid) ในผูใหญหรอืฉ�ดเขาบรเิวณตนขา (antero-

lateral of thigh muscle) ในเด็กเล็ก หามฉ�ดเขากลามเน�้อ

สะโพกเพราะภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นไมดี และมักเปนตําแหน�ง

ที่ฉ�ด RIG การฉ�ดควรใชเข็มขนาดความยาวไมนอยกวา 

1-1 ½ ฉ�ดในวันที่ 0 (วันแรกที่มารับการฉ�ดวัคซีน) 3, 7, 14 

และวันที่ 28 หรือ 30 ปจจุบันในสหรัฐอเมริกาและองคการ

อนามัยโลกไดยกเลิกการฉ�ดในวันที่  28 (ใชเพียง 4 เข็ม

คือ ฉ�ดในวันที่ 0, 3, 7 และ14: 1-1-1-1-0) เพราะพบวา

ภูมิคุมกันสูงเพียงพอในสัตวทดลองและในมนุษยและไมมี

ผูเสียชีวิตในกรณ�ที่ผูปวยไมไดรับเข็มที่ 5 อยางไรก็ตาม

การฉ�ดวิธีน�้แนะนําใหใชเฉพาะในคนปกติ (immunocom-

petent host) เพื่อการปองกันภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัข

บาเทานัน้16 การฉ�ดเขากลามแบบวธิมีาตราฐานไมมคีวาม

จาํเปนทีจ่ะตองตรวจดภูมูคิุมกนัทีเ่กดิขึน้จากการฉ�ดวคัซนี

ยกเวนผูปวยมภีาวะภมูคิุมกนับกพรองทีอ่าจมผีลทาํใหการ

สรางภูมิคุมกันโรคโดยเฉพาะ rabies Nab titer ไมดีพอ 

มีการศึกษาพบวาการฉ�ดวิธีน�้ใหภูมิคุมกันเกิดขึ้นไดดี ผู

ปวยทุกคนจะมีภูมิคุมกันตรวจพบไดตั้งแตวันที่ 10-14 

และพบวา rabies Nab titer มากกวา 0.5 IU/มล. ในวันที่ 

14 ของการฉ�ด ผูปวยสวนใหญจะมีภูมิคุมกันเพิ�มสูงขึ้น

และรักษาระดับของ rabies Nab titer ใหมากกวา 0.5 IU/

มล. จนครบ 1 ป จากการศึกษาเมื่อติดตามผูปวย 1-2 ป 

พบวาไมมีรายใดปวยเปนโรคพิษสุนัขบา17  และพบวาเมื่อ

จําเปนตองให RIG ภายใน 7 วันแรกของการฉ�ดวัคซีน

เน��องจากมีการสัมผัสโรครุนแรงก็ไมพบวากดการสราง

ภูมิคุมกันที่เกิดจากการฉ�ดวัคซีนวิธีน�้ อยางไรก็ตามการ

ฉ�ดวัคซีนวิธีน�้มีคาใชจายสูงและผูปวยตองมาฉ�ดยา 5 ครั้ง  

 การฉ�ดเขากลามแบบ 2-1-1 (multisite intramus-

cular regimen; Zagreb: 2-0-1-0-1) โดยการใหวัคซีน

เซลลเพาะเลี้ยงทุกชนิดหรือวัคซีนไขเปดฟกชนิดบริสุทธิ์ 

(PDEV) ในขนาด 1 หลอดฉ�ดเขากลาม  ฉ�ดใหผูปวย 2 

หลอดในวันแรก (วันที่ 0) โดยฉ�ดเขากลามเน�้อบริเวณตน

แขน (deltoid muscle) 2  ขางๆ ละ 1 หลอด และใหอีก 1 

หลอดเขากลามวันที่ 7 และ 21 หรือ 28 ปจจุบันไมแนะนํา

ใหใชสูตรน�้ในประเทศไทย สูตรน�้พบวามีขอดีก็คือทําให

เกิดภูมิคุมกัน (rabies Nab titer) ขึ้นอยางรวดเร็วกวาการ

ฉ�ดเขากลามแบบวิธีมาตรฐาน ประหยัดการใชวัคซีนและ

ผูปวยมารับวัคซีนนอยครั้งกวา แตอาจมีขอเสียในแงของ

แพทยไมเห็นบาดแผลของผูปวยในวันที่ 3 หลังฉ�ดเพราะ

อาจมกีารตดิเชือ้ทีแ่ผล ไดกาํหนดวาการฉ�ดเขากลามแบบ 

2-1-1 ไมควรนํามาใชรวมกับการให RIG ควรใชเฉพาะใน

ผูปวยทีม่บีาดแผล WHO category 2 เทานัน้ อยางไรกต็าม

มีรายงานพบวาการใชวัคซีน PCECV หรือ PVRV (ซึ�งมี 

rabies antigenicity สูงถึง 10 IU/หลอด) รวมกับ RIG โดย

การฉ�ดเขากลามแบบ 2-1-1 พบวาการกดภมูคิุมกนัจะเกดิ

ขึ้นในวันที่ 14 แตrabies Nab titers ก็ยังสูงกวา 0.5 IU/

มล. และผูปวยทุกรายก็มีระดับภูมิคุมกันมากกวา 0.5 IU/

มล. ที่ 1 ปหลังฉ�ด  



วัคซีน256 วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว บทที่ 23 วัคซ�นป�องกันโรคพิษสุนัขบ�าวัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

 2. การฉ�ดเขาในผิวหนัง (intradermal) แบบ Thai 

Red Cross (original TRC regimen: 2-2-2-0-1-1 หรือ 

modified TRC แบบ 2-2-2-0-2-0)12 โดยการใชวคัซนีเซลล

เพาะเลี้ยงฉ�ดเขาในผิวหนัง (intradermal) โดยใชปริมาณ 

0.1 มล. ของวคัซนีที่ใชสาํหรบัการฉ�ดเขากลาม โดยใหฉ�ด

เขาไปในผิวหนัง 2 จุด ในวันแรก (วันที่ 0) วันที่ 3 และวัน

ที่ 7 และฉ�ด 1 จุดในวันที่ 28 หรือ 30 และ 90 หรือ ฉ�ด 

2 จุดในวันที่ 28 หรือ 30 (2-2-2-0-2) และพบวาสามารถ

ให RIG รวมไดโดยไมรบกวนการสรางภูมิคุมกัน ขอดีของ

การใชสตูรน�ก้ค็อืประหยดัคาใชจายของวคัซนี แตในสถาน

ที่ที่ใหบริการผูปวยนอย วัคซีนจะเหลือและเมื่อผสมวัคซีน

แลวเก็บไวในที่เย็น 2-8o ซ. และตองใชใหหมดภายใน 6 

- 8 ชั�วโมงเน��องจากอาจมีการปนเปอน  แมวามีรายงาน

ในประเทศไทยพบวาการละลายวัคซีนและเก็บในตูเย็น 

4-10oซ. (นอยกวา 7 วัน) พบวา rabies antigenicity ของ

วคัซนีแมลดลงบางแตกย็งัมากกวา 2.5 IU/หลอด  และไมมี

ผลตอการสรางภูมิคุมกันเมื่อนําไปใหแกผูปวย18 อยางไร

ก็ตามอาจมีปญหาถาวัคซีนนั้นมี rabies antigenicity ต่ํา

หรือการเก็บวัคซีนในที่เย็นไมดีพอรวมทั้งอาจมีการปน

เปอนจากการทีน่าํมาใชหลายครัง้ ผูเขยีนมคีวามเหน็วาใน

ประเทศไทยสามารถฉ�ดแบบเขาในผิวหนังไดทั�วไปโดยใน

กรณ�ทีม่วีคัซนีเหลอืควรนาํมาฉ�ดใหแกบคุลากรหรอืบคุคล

ที่คาดวามีโอกาสถูกสัตวกัดแบบ pre-exposure  prophy-

laxis โดยถือวาการไดรับวัคซีน 3-4 ครั้งใน 2 สัปดาหเปน 

primary immunization แลว สวนการฉ�ดเขาในผวิหนงัเปน

สิ�งที่ไมยากและพยาบาลก็ปฏิบัติอยูแลวในการฉ�ดวัคซีน

บีซีจีและการทดสอบผิวหนัง 

 การฉ�ดแบบ TRC ID น�้ไดถูกใชที่สถานเสาวภา

ในชวง 15 ปที่ผานมามากกวา 100,000 ราย พบวามี

เพียง 1 รายที่ปวยเปนโรคพิษสุนัขบาภายหลังการรักษา

ผูปวยเปนโรคตับแข็งและไดรับการรักษาชา การฉ�ดแบบ 

TRC ID โดยการใช 0.1 มล. ของวัคซีน PVRV, PCECV 

เพื่อความปลอดภัยตองการความแรงของวัคซีนมากกวา

เทากับ 0.7 IU/จุดที่ฉ�ดเขาในผิวหนัง  เพราะมีรายงานพบ

วาการใช PDEV (1 มล./หลอด ซึ�งมี rabies antigenicity 

= 6.9 IU/มล.)  PCECV (มี rabies antigenicity เทากับ 

3.6  IU/มล.) ของญี่ปุน ในการใช 0.1 มล. เขาในผิวหนัง

แบบ TRC โดยไมไดให RIG รวมดวย พบวาภูมิคุมกัน

เกดิขึน้ไมดเีมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใหเขากลามหรอืใหเปน 

0.2 มล. ตอจุด อยางไรก็ตามการศึกษา immunogenicity 

โดยมีรายงานการใช PCECV 0.1 มล. ฉ�ดเขาในผิวหนัง

แบบ TRC (โดยม ีrabies antigenicity = 10 IU/หลอด)  ในผู

ปวยจาํนวนนอยและไมไดรบั RIG รวมดวยพบวาภมูคิุมกนั

ขึ้นไดดี การศึกษาการให PCECV แบบ TRC ฉ�ดเขาใน

ผิวหนังรวมกับ HRIG โดย rabies antigenicity ของวัคซีน

เทากับ 7 IU/มล. ใหขนาด 0.1 มล. (0.7 IU/1 จุด) เปรียบ

เทียบกับการใช PCECV 0.1 มล. ฉ�ดเขาในผิวหนังอยาง

เดยีวแบบ TRC ในอาสาสมคัร พบวาภมูคิุมกนัเกดิขึน้ไดดี

ตั้งแตวันที่ 14 และจนครบ 1 ป และไมแตกตางกันระหวาง

กลุมที่ไดและไมได HRIG มรีายงานการใช PCECV เปรยีบ

เทียบกับ PVRV โดยฉ�ดสูตร TRC intradermal โดยใช

ขนาด 0.1 มล. (PCECV = 0.91 IU/0.1 มล.) โดยใหรวม

กับ HRIG และการศึกษาการใช 0.1 มล. ของ PCECV ใน

ประเทศอินเดียพบวาไดผลดีเชนกัน19,20 ดังนั้นการใชสูตร 

TRC แบบฉ�ดเขาในผิวหนังในประเทศไทยคงจะตองคํานึง

ถึง rabies antigenicity ของวัคซีนตอ 1 จุด ของการฉ�ด

ซึ�งตองการขนาดของวคัซนีทีฉ่�ดเขาในผวิหนงัควรมากกวา

เทากับ 0.7 IU/จุด21

 การฉ�ดเขาในผิวหนังแบบหลายจุด (multisite in-

tradermal regimen) อื่นๆที่ไมแนะนําใหใชในประเทศไทย 

เชน 8-site intradermal regimen (Oxford regimen)  โดย

การใชวคัซนีขนาด 0.1 มล. ของวคัซนี HDCV, PVRV และ 

PCECV ฉ�ดเขาในผวิหนงั (intradermal) โดยฉ�ดเขาบรเิวณ

ตนแขน ตนขา บรเิวณสะบกัดานหลงัทัง้ 2 ขาง และบรเิวณ

หนาทองดานลาง 2 ขาง (ทั้งหมด 8 จุด) ในวันแรก (วันที่ 

0) และฉ�ดขนาดเดยีวกนับรเิวณตนแขนและตนขา (ทัง้หมด 

4 จุด) ในวันที่ 7  ฉ�ดในขนาดเดิมในวันที่ 30 และ 90 ครั้ง

ละ 1 จุด บริเวณตนแขน (8-0-4-0-1-1) ถาจําเปนตองให 

RIG รวมดวยก็ไมมีผลตอภูมิคุมกันที่เกิดขึ้น มีขอแนะนํา

ใหใชสูตรน�้ในกรณ�ที่ไมสามารถให RIG ไดอยางไรก็ตามมี



วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว วัคซีน  257บทที่ 23 วัคซ�นป�องกันโรคพิษสุนัขบ�าวัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

ผูปวยเดก็ทีเ่สยีชวีติโดยการฉ�ดสตูรน�้ในผูปวยทีม่บีาดแผล

แบบ WHO categories 3 ที่ใบหนาและขอศอกโดยไมไดรบั 

RIG และมรีายงานพบวาการฉ�ดดวยวธินี�ก้็ไมสามารถทาํให

เกดิภมูคิุมกนัโรคไดในชวงสปัดาหแรกซึ�งแสดงใหเหน็วาผู

ปวยที่ไดรับการฉ�ดสูตรน�้ในกรณ�ที่มีการสัมผัสโรค WHO 

categories 3 ผูปวยจําเปนตองไดรับ RIG รวมดวยเสมอ 

ปจจุบันไมแนะนําใหใชสูตรน�้ในประเทศไทยการฉ�ดสูตรน�้

อาจทาํใหมคีวามเจบ็ปวดมากกวาสตูรอืน่และอาจไมสะดวก

ในการฉ�ดโดยเฉพาะการฉ�ดผูปวยสตรีดังเชนในประเทศ

อินเดีย มีรายงานการ ฉ�ดเขาในผิวหนังแบบหลายจุดอีก

หลายแบบ22-26 เชน การใชปรมิาณวคัซนี PVRV เพยีง 0.05 

มล.ตอ 1 จุดในสูตรน�้ซึ�งในทางปฏิบัติคงมีความลําบากใน

การใชและยังไมมีการศึกษาการใชวัคซีนเพียง 0.05 มล. 

ตอ 1 จุดในสูตรน�้หรือการลดจํานวนจุดลง (4-0-2-0-1-1) 

รวมทั้งการฉ�ดเขาในผิวหนังแบบ 4 จุดในวันที่ 0, 3 และ 7 

ซึ�งยังไมไดรับการยอมรับใหใชในการรักษาผูปวยเชนกัน27

 ไมแนะนาํใหเปลีย่นชนดิของวคัซนีหรอืวธิกีารฉ�ด

วคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับาในกรณ�ทีผู่ปวยไดรบัการรกัษา

จากที่อื่นมากอน อยางไรก็ตามในกรณ�ที่ใชวิธีการฉ�ดเขา

กลามวัคซีนทุกชนิดสามารถทดแทนกันได การเปลี่ยนวิธี

ฉ�ดระหวางการฉ�ดเขากลามเน�้อแบบ ESSEN และการฉ�ด

แบบเขาในผิวหนัง TRC โดยทั�วไปไมควรเปลี่ยนสูตรการ

ฉ�ด อยางไรกต็ามมกีารศกึษาการเปลีย่นการฉ�ดวคัซนีในผู

ที่ไดรบัวคัซนีเขากลามแบบ post-exposure มาแลว 1 เขม็

ในวนัแรกของการรกัษาเปนการฉ�ดเขาในผวิหนงัแบบ TRC 

ในวันที่ 3, 7 และ  28 ( 1IM-2ID-2ID-0-2ID) พบวาการ

ตอบสนองในการสราง rabies Nab titer ไมแตกตางจาก

การฉ�ด intramuscular ESSEN regimen และ intradermal 

TRC regimen28 และการศึกษาแบบยอนหลังพบวามีการ

ใชการเปลี่ยนการฉ�ดดังกลาวมากกวา 500 รายไมพบวามี

ผูปวยเสียชีวิต ดังนั้นแนวทางการรักษาของสถานเสาวภา

ตัง้แตป พ.ศ. 2549 จงึระบวุาไมควรเปลีย่นชนดิของวคัซนี

ที่ฉ�ดใหผูปวยและวิธีการฉ�ดถาไมจําเปน ในกรณ�ที่ผูปวย

ไดรับวัคซีนแบบการฉ�ดเขากลามในวันที่ 0 แตจําเปนตอง

เปลีย่นเปนแบบเขาในผวิหนงั สามารถฉ�ดตอเขาในผวิหนงั

ในวันที่ 3, 7 และ 28 แบบสูตร TRC regimen ไดเลยโดย

ไมตองเริ�มฉ�ดใหม ในกรณ�ที่ผูปวยมารับการฉ�ดวัคซีนไม

ตรงตามเวลาที่กําหนดโดยทั�วไปถือวาใหฉ�ดวัคซีนโดยนับ

ตอจากเข็มสุดทายที่ผูปวยควรไดรับ ไมมีความจําเปน

ตองเริ�มฉ�ดใหม พบวาผูปวยเกือบครึ�งหนึ�งที่มารับการ

รักษาภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบาเปนเด็ก การใหวัคซีน

เซลลเพาะเลี้ยงและวัคซีนไขเปดฟกบริสุทธิ์แกผูปวยเด็ก

ภายหลังสัมผัสโรคดวยขนาดของวัคซีนเทากับผูใหญ (ไม

วาจะใชสูตรใดก็ตาม) เน��องจากไมมีการศึกษามากพอที่

จะใชขนาดนอยลงในเด็ก พบวาการให purified ERIG 

ในเด็กมีผลขางเคียงนอยกวาในผูใหญ และการใหวัคซีน

โดยใชขนาดของวัคซีนเทากับที่ใชในผูใหญก็ไมไดทําใหมี

ผลขางเคียงมากขึ้น การตั้งครรภไมเปนขอหามของการ

ใหวัคซีนและ RIG ปองกันโรคพิษสุนัขบาแมวาจะมีการ

ศึกษานอยในหญิงตั้งครรภ รายงานจากสถานเสาวภา

ในการศึกษาหญิงตั้งครรภ 202 ราย (59 รายตั้งครรภ

ในชวง 3 เดือนแรก) ซึ�งมารับการรักษาแบบหลังสัมผัส

โรคโดยไดรับวัคซีน PVRV+RIG (คนตั้งครรภก็มีจํานวน

เทากับรอยละ 0.39 ของผูปวยที่มารับการรักษาทั้งหมด) 

และไดติดตามจนครบ 1 ป พบวาไมมีรายใดเปนโรค

พิษสุนัขบาและผลขางเคียงของการใหวัคซีนและ RIG 

ไมแตกตางจากคนทั�วไป พบวาผูที่มีการแทงทั้งหมด

เปนกลุมที่มีบาดแผลรุนแรงและมีประวัติหกลมขณะที่

ถูกสุนัขกัดและการแทงมักเกิดภายใน 1 สัปดาหหลังถูก

กัด เด็กที่คลอดจากแมที่ไดรับวัคซีนไมพบความผิดปกติ

ที่แตกตางจากเด็กที่คลอดโดยทั�วไป การศึกษาในการ

ใชวัคซีนชนิดอื่น เชน HDCV, PDEV , PCECV มีนอย  

อยางไรก็ตามการใหวัคซีนชนิดเซลลเพาะเลี้ยงและชนิด

ไขเปดฟกบริสุทธิ์ รวมทั้ง RIG ยังถือวาปลอดภัยสําหรับ

หญิงตั้งครรภ29

การใหอิมมูโนโกลบุลินปองกันโรคพิษสุนัขบา

(Rabies immune globulin, RIG)

 การให RIG แกผูปวยภายหลังการสัมผัสโรคพบ

วาสามารถปองกนัการเกดิโรคพษิสนุขับาไดโดยเฉพาะเมือ่



วัคซีน258 วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว บทที่ 23 วัคซ�นป�องกันโรคพิษสุนัขบ�าวัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

ใหรวมกับวัคซีน ผูปวยที่มีบาดแผล category 3 ทุกรายที่

ไมเคยรับวัคซีนมากอนตองไดรับ RIG รวมกับวัคซีน พบ

วาแพทยมักไมไดให RIG ในการรักษาบาดแผลที่รุนแรง 

(WHO category 3) ตามคาํแนะนาํขององคการอนามยัโลก  

ซึ�งอาจเน��องมาจากไมมี RIG ใหแกผูปวย ทําการทดสอบ

ผิวหนังสําหรับ RIG ที่ทําจากมา (equine rabies immune 

globulin; ERIG) แลวใหผลบวก กลัวผลแทรกซอนจาก

การให ERIG แพทยละเลยการให RIG ตามคําแนะนําของ

องคการอนามัยโลก เปนตน อิมมูโนโกลบุลิน (RIG) มี 2 

ชนิดคือ

 1. Human rabies immune globulin (HRIG) 

ทาํจากซรีั�มของมนษุย HRIG ใหในขนาด 20 IU/กก. HRIG 

มีราคาแพง ปจจุบันศูนยบริการโลหิต  สภากาชาดไทยได

ผลิต HRIG เพื่อนํามาบริการผูปวยซึ�งมีราคาถูกกวา

 2. Equine rabies immune globulin (ERIG) ซึ�ง

ทําจากซีรั�มของมา  ERIG ในขนาด 40 IU/กก. ในปจจุบัน

ขบวนการผลิตสามารถทํา purified ERIG ซึ�งมีอัตราการ

แพลดลงมาก (รอยละ 1.6-6.9) ในประเทศไทยมีการใช 

purified ERIG ซึ�งผลิตจากสถานเสาวภาและแบบ highly 

purified heat-treated ERIG ของบริษัทตางประเทศโดย

พยายามทําใหมีความบริสุทธิ์เพิ�มขึ้น แตก็ยังพบวาอัตรา

การแพของผูปวยที่ไดรับ purified ERIG ยังขึ้นกับจํานวน

ของโปรตีนที่อยูใน purified ERIG ที่ผลิต อยางไรก็ตาม

อตัราการเกดิ anaphylaxis จากการให purified ERIG ไมมี

ขอมูล (crude ERIG อัตราการเกิด anaphylaxis ประมาณ

รอยละ 3.8)

 การให RIG กําหนดวาใหแกผูปวย 1 ครั้ง พรอม

กับการใหวัคซีนในขนาดที่กําหนด การใหขนาดที่สูงกวา

จะมีผลกดภูมิคุมกันที่เกิดขึ้น (โดยเฉพาะในวันที่ 10-14) 

ในกรณ�ที่ไมสามารถให RIG ในวันแรกพรอมกับการให

วัคซีน ควรพิจารณาใหในวันตอมา แตไมควรใหหลังวัน

ที่ 7 ของการใหวัคซีน เพราะจะมีผลในการกดภูมิคุมกัน

ที่เกิดขึ้นจากการใหวัคซีน การฉ�ด RIG แนะนําใหฉ�ดที่

บริเวณแผลทุกแผลใหมากที่สุดเทาที่ทําได แมวาบาดแผล

จะหายแลวก็ตาม โดยใหฉ�ดทั้งในและรอบแผลเพื่อ

สามารถ neutralize ไวรัสกอนที่ไวรัสจะจับกับ receptor 

ของระบบประสาท (ซึ�งการฉ�ดที่บาดแผล ไมพบวามีผล

ทําใหอัตราการติดเชื้อของแผลเพิ�มขึ้น) ประสบการณที่

สถานเสาวภา ใหฉ�ด RIG เหมือนกับการฉ�ดยาชาที่แผล 

(ไมควรแทงเข็มหลายครั้ง) ในกรณ�ที่มีความจําเปนตอง

เยบ็บาดแผลควรฉ�ด RIG ทีบ่าดแผลกอนทีจ่ะเยบ็บาดแผล 

ถามี RIG เหลือใหฉ�ดเขาที่กลามเน�้อตนขาหรือกลามเน�้อ

สะโพก (ซึ�งตองระวงัในกรณ�ทีผู่ปวยอวนมากๆ) ไมควรใหที่

กลามเน�อ้ตนแขนเพราะเปนตาํแหน�งทีฉ่�ดวคัซนี เน��องจาก

การให RIG ในขนาดมากกวาที่กําหนดอาจกดการสราง

ภมูคิุมกนัได ดงันัน้ในกรณ�ที ่RIG ทีค่าํนวนไดตามน้าํหนกั

ของผูปวยไมเพียงพอสําหรับการฉ�ดทุกบาดแผล  ซึ�งมัก

พบเปนปญหาบอยในเด็ก (เพราะน้ําหนักนอยคํานวนได 

RIG จํานวนนอย สามารถผสม RIG เปน 2-3 เทาดวยการ

ใชน้ําเกลือนอรมัลผสม และฉ�ดใหครบทุกบาดแผล 

การใหซีรั�มที่ผลิตจากมาแกผูปวยสามารถทําใหเกิดผล

ขางเคียงที่สําคัญคือ anaphylaxis และ serum sickness 

(type III hypersensitivity การทํา intradermal skin 

testing กอนการให ERIG ยังเปนสิ�งซึ�งตองปฏิบัติ 

(แมวาวิธีการทํา intradermal skin testing นั้นไมมีวิธี

มาตรฐานทีแ่น�นอน และแมแตการอานผลกแ็ตกตางกนั)30 

สถานเสาวภาเคยใชการอานผลบวกเมื่อคาของ wheal 

มากกวา 5 มม. ผลปรากฎวารอยละ 30-40 ของผูปวย

ที่จําเปนตองใหอิมมูโนโกลบุลินและมีการทดสอบผิวหนัง

ใหผลบวก (ซึ�งหมายถึงรอยละ 30-40 ของผูปวยตอง

ไดรับ HRIG ซึ�งเปนไปไมไดในพื้นที่ที่ยากจน) ปจจุบัน

ทางสถานเสวภาไดกําหนดมาตรฐานของการทดสอบ 

ERIG (ซึ�งเปน purified ERIG) โดยการใชกระบอกฉ�ดยา

ทูเบอรคูลินเข็มเบอร 26 และทดสอบ ERIG ดวยการ

ฉ�ด 0.02 มล. (ละลายเปน 1:100 ดวยน้ําเกลือนอรมัล) 

เขาในผวิหนงับรเิวณทองแขน และอานผลหลงัทาํ 10 นาท ี

โดยการใชคาลิเปอรวดั wheal และ flare โดยวดัตําแหน�งที่

ยาวที่สุดบวกความยาวของเสนตั้งฉากหารดวย 2 การ

ศึกษาพบวา ไมมีผูปวยคนใดเกิดภาวะ anaphylaxis และ

อัตราการเกิด serum sickness เทากับรอยละ 1.41 ผูปวย
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ซึ�งมีผลการทดสอบไดคา wheal มากกวา 5 มม. ถึง 10 

มม. ซึ�งไมแตกตางจากกลุมซึ�งการทดสอบผิวหนังเปนลบ

นอยกวา 5 มม. ยิ�งกวานัน้ยงัพบวาน้าํเกลอืนอรมลัสาํหรบั

การทํา negative control test คา wheal มากกวา 5 มม. 

ถึงรอยละ 25.9 ดังนั้นในปจจุบันสถานเสาวภาจึงถือวา

การทดสอบผิวหนังจะเปนผลบวกและจําเปนตองให 

HRIG เมื่อขนาดของ wheal มากกวา 10 มม. หรือ flare 

มากกวา 20 มม. พึงระลึกเสมอวาการทําการทดสอบ

ผิวหนังไมสามารถคาดเดาการเกิด anaphylaxis ได

แน�นอนเสมอ ยิ�งกวานั้น anaphylaxis ยังสามารถเกิดขึ้น

ตั้งแตการทําการทดสอบผิวหนัง รวมทั้งในผูปวยที่มีการ

ทดสอบผิวหนังใหผลลบดวย 

การใหการรักษาภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบาในกรณ�ที่

ผูปวยเคยไดรับวัคซีนปองกันโรคมากอน

 ผูปวยที่เคยไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

ชนิดเซลลเพาะเลี้ยงหรือไขเปดฟกบริสุทธิ์แบบกอนหรือ

หลังสัมผัสโรคครบหรือผูที่เคยตรวจพบวามี rabies Nab 

titer มากกวา 0.5 IU/มล.เมื่อมีการสัมผัสโรคพิษสุนัขบา 

และจําเปนตองไดรับการรักษา เชน บาดแผลเปน WHO 

category 2 หรือ 3 สามารถใหการรักษาไดโดยการฉ�ด

เข็มกระตุนและไมจําเปนตองให RIG แตใหวัคซีนฉ�ด

กระตุน12 สาเหตุที่ตองใหวัคซีนเข็มกระตุนเน��องจากผูปวย

ที่เคยไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนหรือ

หลังสัมผัสโรคครบมากอน เมื่อเวลาผานไปภูมิคุมกันใน

รางกายจะคอยๆ ลดลง ดังนั้นหากมีการสัมผัสโรคใหม

การใหวัคซีนเข็มกระตุนทุกครั้งจึงมีความสําคัญ แตกรณ�

ที่ผูปวยเคยไดรับวัคซีนทําจากสมองสัตว พบวารอยละ 

14 ของผูปวยจะมีภูมิคุมกันเดิมปองกันโรคไดแตก็พบวา

ผูปวยแตละคนจะมีการตอบสนองตอการใหวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบาไมแน�นอน ดังนั้นในผูปวยกลุมน�้จําเปน

ตองใหการรักษาเสมือนผูปวยไมเคยรับวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบามากอน1 การฉ�ดเข็มกระตุนโดยการฉ�ดเขา

กลาม 1 โดสหรือการฉ�ดเขาในผิวหนัง 1 จุด (ปริมาณ 

0.1 มล.) บริเวณตนแขน โดยฉ�ด 1 ครั้ง (วันที่ 0) ใน

กรณ�ที่ผูปวยเคยไดรับวัคซีนเข็มสุดทายนอยกวา 6 เดือน 

และฉ�ด 2 ครั้ง (วันที่ 0 และวันที่ 3) ในกรณ�ที่ผูปวยเคย

ไดรับวัคซีนเข็มสุดทายมากกวา 6 เดือน ธีระพงษและ

คณะ ไดรายงานการฉ�ดวัคซีน PVRV เขาในผิวหนัง 4 จุด 

(0.1มล./จุด) ในวันที่ 0 เพียงครั้งเดียวเปรียบเทียบกับ

การฉ�ดวัคซีน PVRV 2 เข็มเขากลาม (ในวันที่ 0 และ 

3) ตามที่องคการอนามัยโลกแนะนําในอาสาสมัครที่เคย

ไดรับวัคซีน PVRV pre-exposure ID (0.1มล./จุด) 1 ป

กอน พบวา rabies Nab titers ในกลุมที่ฉ�ด ID 4 จุดครั้ง

เดียว เพิ�มขึ้นเร็วกวาและสูงกวาในกลุมที่ไดรับ 2 เข็ม

เขากลาม (conventional booster regimen) อยางมีนัย

สําคัญทางสถิติตั้งแตวันที่ 5 หลังฉ�ดกระตุนจนถึง 1 ป31 

ดังนั้นสถานเสาวภาจึงไดใชการฉ�ดเขาผิวหนัง 4 จุดครั้ง

เดียวในการฉ�ดเข็มกระตุนเพื่อลดการมารับการรักษาของ

ผูปวยตั้งแตป พ.ศ. 2541 และปจจุบันไดถูกใชในผูปวยที่

มีการสัมผัสโรค WHO category 3 มากกวา 5,000  คน

และผูปวยบางคนถูกสัตวที่ตรวจพบวาเปนโรคพิษสุนัข

บากัดพบวาไมมีผูปวยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบา32,33 

ดังนั้นปจจุบันองคการอนามัยโลกจึงไดกําหนดใชการฉ�ด

กระตุนเขาในผิวหนังแบบ 4 จุดครั้งเดียวในการรักษา

ผูปวยภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบา12 องคการอนามัย

โลกมิไดกําหนดชวงเวลานานเทาไรที่สามารถฉ�ดวัคซีน

เข็มกระตุนภายหลังสัมผัสโรค สถานเสาวภาไดทําการ

ศึกษาผูปวยที่เคยไดรับวัคซีนเซลลเพาะเลี้ยงหรือไขเปด

ฟกบริสุทธิ์มานานกวา 5 ป และไดมานานมากกวา 10 

ป พบวาการใหวัคซีนฉ�ดเขาในผิวหนัง 1 จุด โดยใช 0.2 

มล. ของ PDEV หรือวัคซีน PVRV เขากลาม 1 วัคซีน

โดส ในวันที่ 0 และ 3 พบวา rabies Nab titers เพิ�มขึ้น

อยางรวดเร็วและมากกวาระดับปองกันโรคทุกรายในวันที่ 

7 ภายหลังการฉ�ดวัคซีนทั้งในผูปวยที่ไดรับวัคซีนมาแลว 

5-10 ป และมากกวา 10 ป34,35 ดังนั้นในปจจุบันจึงใชการ

ฉ�ดวคัซนีเซลลเพาะเลีย้งหรอืวคัซนีไขเปดฟกบรสิทุธิ์ในการ

ฉ�ดกระตุนเขาในผิวหนังแบบ 4 จุด ในวันที่ 0 ครั้งเดียว

หรือฉ�ด 1 จุดเขาในผิวหนังหรือเขากลามในวันที่ 0 และ 

3 ตามที่องคการอนามัยโลกกําหนดในผูที่เคยไดรับวัคซีน
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เซลลเพาะเลี้ยงหรือวัคซีนไขเปดฟกบริสุทธิ์ครบในอดีต 

(pre-exposure หรือ post-exposure) ไมวาผูปวยจะได

รบัมานานเทาใดกต็าม ในกรณ�ทีผู่ปวยเคยไดรบัวคัซนีชนดิ

ที่ทําจากสมองสัตวพบวามีการตอบสนองตอการใหวัคซีน

ไมแน�นอน ดังนั้นในผูปวยกลุมน�้ตองใหการรักษาเสมือนผู

ปวยไมเคยรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามากอน

 

การใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบใหกอนสัมผัสโรค

(Pre-exposure prophylaxis)

 สถานเสาวภาพบวารอยละ 9-17 ของผูมารับ

บริการเน��องจากสัมผัสโรคพิษสุนัขบา เคยมีประวัติได

รับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามากอน (แบบหลังสัมผัส

โรค) ซึ�งแสดงใหเห็นวาผูที่สัมผัสโรคมีโอกาสสัมผัสโรค

อีกในอนาคต ดังนั้นในกรณ�ที่ผูมารับการรักษาแตพบวา

เปนการสัมผัสโรคแบบ WHO category 1 (สัมผัสผิวหนัง

ปกติ) สถานเสาวภาจะสนับสนุนใหผูมารับบริการกลุมน�้

รับวัคซีนปองกันโรคแบบกอนสัมผัสโรคโดยเฉพาะกลุม

บุคคลที่เลี้ยงสุนัขและแมว เพราะเมื่อมีการสัมผัสโรค

พิษสุนัขบาในอนาคตผูปวยจะมารับการรักษาดวยการฉ�ด

วัคซีนปองกันโรคแบบการฉ�ดกระตุนโดยไมจําเปนตองได

รับ RIG รวมดวย ในพื้นที่ที่มีโรคพิษสุนัขบาชุกชุมและไม

สามารถควบคุมหรือปองกันการติดเชื้อในสัตวโดยเฉพาะ

สุนัขและแมว พบวาเด็กและผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่มีปจจัย

เสี่ยงตอการถูกสัตวกัด (โดยเฉพาะผูที่เลี้ยงสุนัข แมว) ก็

ควรถือวามีปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาเชน

กัน เด็กถือวามีปจจัยเสี่ยงสูงเพราะมีโอกาสสัมผัสโรคจาก

สัตวบอย เด็กเปนวัยที่ถูกสัตวกัดบอยที่สุดและจากการ

สํารวจพบวาเปนชวงอายุที่ปวยเปนโรคพิษสุนัขบามาก

ที่สุด นอกจากนั้นยังพบวารายงานความลมเหลวจากการ

ใหการปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังสัมผัสโรคพบได

บอยในเด็ก ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดขอบงชี้ใน

การใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรค

แกผูที่เดินทางเขาไปอยูนานเกิน  1  เดือนในเขตที่มีโรค

น�้ชุกชุมถาผูนั้นมีปจจัยเสี่ยงตอการถูกสัตวกัด (มีการทํา

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสัตว) หรืออยูในสถานที่ที่ผูสัมผัส

โรคไมสามารถไดรับการรักษาภายหลังสัมผัสโรคไดอยาง

ถูกตอง รวมทั้งเด็กซึ�งเดินทางเขามาอาศัยอยูในพื้นที่ที่มี

โรคชุกชุมโดยเฉพาะที่ที่มีสุนัขจรจัดและมีปจจัยเสี่ยงตอ

การถูกสุนัขกัดก็ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

แบบกอนสัมผัสโรคดวย36 ประพันธ ภานุภาคและคณะ 

พบวาชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย (เฉลี่ยอยู

ในประเทศประมาณ 17 วัน) มีโอกาสถูกสุนัขเลียหรือกัด

เทากับรอยละ 8.7 และ 1.3 ตามลําดับ37,38 รายงานจาก

ประเทศเนปาลพบวาชาวตางชาตทิีอ่าศยัในประเทศเนปาล

มีโอกาสสัมผัสโรคพิษสุนัขบาสูงกวาชาวตางชาติที่มาทอง

เทีย่ว ผูเชีย่วชาญทั�วไปกย็งัแนะนาํวาบคุคลทีเ่ลีย้งสตัวและ

เดก็ทีอ่าศยัอยูในพืน้ทีท่ีม่โีรคพษิสนุขับาชกุชมุ  โดยมสีนุขั

เปนพาหะสาํคญัของโรคและมปีจจยัเสีย่งตอการถกูสตัวกดั

จะถือวามีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสโรคพิษสุนัขบาและควร

ไดรับการฉ�ดวัคซีนแบบกอนสัมผัสโรค เด็กซึ�งมีการฉ�ด

วคัซนีปองกนัโรคอืน่ๆตามกาํหนดอยูแลวจะมคีวามสะดวก

ในการใหวัคซีนมากกวาผูใหญ  มีรายงานการใหวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคในเด็กเล็ก (อายุ 

2-4 เดือน) รวมกับการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน

บาดทะยัก และโปลิโอ (DPT-IPV) โดยการฉ�ดเขากลาม

คนละตาํแหน�ง  กพ็บวาภมูคิุมกนัโรคทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจาก

ไดรบัวคัซนีทกุชนดิไดผลด ีมกีารศกึษาการใหวคัซนีในเดก็

ในประเทศกาํลงัพฒันา เชน ประเทศฟลปิปนสและประเทศ

เวยีดนามพบวาไดผลด ีอยางไรกต็ามอายทุีน่�าจะเหมาะสม

สาํหรบัเดก็ทีจ่ะไดรบัวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับาแบบกอน

สัมผัสโรคควรจะมีอายุมากกวา   2-3  ป  เพราะเด็กเริ�ม

ออกมาเลนนอกบานและมีโอกาสถูกสุนัขกัด

 การใหวคัซนีปองกนัแบบกอนการสมัผสัโรค หลกั

การคือการใหวัคซีน 3 หรือ 4 ครั้งภายใน 1-2 เดือน (pri-

mary immunization) เพื่อใหรางกายสรางภูมิคุมกัน การ

ใหวคัซนีเพยีง 2 ครัง้ พบวาจะทาํใหระดบัภมูคิุมกนัต่าํกวา 

การใหวัคซีนปองกันแบบกอนสัมผัสโรคอาจไดประโยชน

หลายอยาง เชน อาจสามารถปองกันการเกิดโรคในกรณ�

ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบาโดยไมรูตัวดังเชนในกรณ�ของเจา

หนาที่หองปฏิบัติการหรือสัตวแพทย การไดรับวัคซีน
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ปองกนัโรคแบบกอนสมัผสัโรคไมไดทาํใหผูทีส่มัผสัโรคใหม

ไมตองรบัการรกัษาภายหลงัสมัผสัโรค  แตทาํใหการรกัษา

ภายหลังสัมผัสโรคในผูปวยกลุมน�้ใชเพียงการฉ�ดวัคซีน

เข็มกระตุนซึ�งฉ�ดวัคซีนนอยครั้งกวาและไมจําเปนตองได

รับ RIG (ซึ�งอาจหาไดยาก ราคาแพง และการฉ�ด RIG มี

ผลขางเคียงได) ยิ�งกวานั้นยังไมเคยมีรายงานพบวาการ

ฉ�ดวัคซีนเข็มกระตุนมีความลมเหลวในการปองกันโรคพิษ

สุนัขบาภายหลังสัมผัสโรค 

 การฉ�ดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอน

สัมผัสโรค โดยการฉ�ดวัคซีนซึ�งทํามาจากเซลลเพาะเลี้ยง

โดยการฉ�ด 1 วัคซีนโดสเขากลาม หรือ  0.1 มล. ฉ�ดเขา

ในผิวหนัง  บริเวณตนแขน (deltoid) ในวันที่ 0, 7 และ 21 

หรือ 28 (การฉ�ดไมตรงวันเล็กนอยถือวายอมรับได) เด็ก

ควรใชขนาดของวัคซีนเทากับผูใหญ พบวาการฉ�ดเขา

กลาม 3 เข็มใหภูมิคุมกันสูงกวาการฉ�ดเขากลามเพียง  2 

เขม็ (วนัที ่0 และ 28) มรีายงานการฉ�ดวคัซนีแบบเขากลาม 

3 เข็ม (วันที่ 0, 7 และ 28) ดวยวัคซีน HDCV และ PVRV 

แลวฉ�ดกระตุน 1 เข็มเขากลามท่ี 1 ปถาตรวจ rabies Nab 

titer ภายหลังการฉ�ดกระตุน 14 วัน (วันที่ 379) พบวาถา

คา rabies Nab titer มากกวา 30 IU/มล. ผูรับวัคซีนจะมี

ภูมิคุมกันตอโรค (สูงกวา 0.5 IU/มล.) นานถึง 10 ป การ

ศึกษาที่สถานเสาวภาพบวาการฉ�ดวัคซีนเขากลาม 2 เข็ม

โดยใหรวมกบั tetanus toxoid ในเขม็แรก (ผสมกนัฉ�ดรวม

ในเข็มเดียว เพื่อให aluminium hydroxide ใน tetanus 

toxoid ทําหนาที่เปนสารเสริมฤทธิ์) พบวารางกายสราง 

rabies Nab titers ไมตางจากการไดรับวัคซีนเขากลาม 

3 เข็ม39 

 การฉ�ดเขาในผวิหนงัในขนาด 0.1 มล. ของวคัซนี 

1 จุด  ฉ�ดบริเวณตนแขนในวันที่  0, 7 และ วันที่ 21 หรือ 

28 ฉ�ดเขาในผิวหนังแกบุคคลซึ�งไดรับ chloroquine เพื่อ

ปองกันมาลาเรียพบวา ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นไมดีเทาการให

เขากลามและมีรายงานผูปวยเปนโรคพิษสุนัขบาได (แต

รายงานผูปวยที่ใช mefloquine พบวาไมรบกวนการสราง 

rabies Nab titers) ดงันัน้ไมควรใชยาปองกนัมาลาเรยีขณะ

ที่อยูในชวงของการฉ�ดวัคซีนปองกันโรคแบบกอนสัมผัส

โรค ดังนั้นในบุคคลกลุมน�้สหรัฐอเมริกาจึงใชแตวิธีการฉ�ด

เขากลามเทานั้น จากการศึกษาที่สถานเสาวภาพบวา การ

ใหวัคซีน PVRV โดยฉ�ดเขาในผิวหนัง (ID) 0.1 มล. 1 จุด

ในวันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28 พบวาภายหลังไดรับวัคซีน 

1 ปมเีพยีงรอยละ 40-50 ของผูรบัวคัซนีเทานัน้ทีม่ ีrabies 

Nab titers สูงกวา 0.5 IU/มล. ซึ�งพบวาต่ํากวาเมื่อเปรียบ

เทียบกับการฉ�ดเขากลามแบบ 3 เข็ม (รอยละ  87-100) 

เหมือนรายงานการใชวัคซีน HDCV ฉ�ดเขาในผิวหนังใน

ปริมาณ 0.1 มล.ก็พบวาให rabies Nab titer ต่ํากวาและ

ลดลงเร็วกวาการฉ�ดเขากลาม แตก็พบวาเมื่อไดรับการ

ฉ�ดวัคซีนเข็มกระตุนภายหลังสัมผัสโรคคือ การฉ�ดวัคซีน

ปริมาณ 0.1 หรือ 0.2 มล. เขาในผิวหนัง หรือเขากลาม

เน�้อ 1 เข็ม  ในวันที่ 0 และ 3 หรือใชการฉ�ดเข็มกระตุน

โดยการฉ�ดวัคซีนปริมาณ 0.1 มล. เขาในผิวหนัง 4 จุดใน

วันที่ 0 ตามที่สถานเสาวภาใชในปจจุบัน พบวาภูมิคุมกัน

ภายหลงัการฉ�ดกระตุนเกดิขึน้อยางรวดเรว็และสงูเพยีงพอ

ในการปองโรคไมแตกตางกันโดยพบวาภูมิคุมกันที่เกิดขึ้น

ภายหลังการฉ�ดกระตุนสูงขึ้นอยางรวดเร็วภายใน 5-7 วัน

และพบวาการตอบสนองในการสรางภูมิคุมกันโรคน�้ไมขึ้น

กบัระดบัภมูคิุมกนัโรคกอนการฉ�ดเขม็กระตุน (pre-booster 

rabies Nab titer)

 กลุมบุคคลที่ไดรับการฉ�ดวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคที่มีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัส

โรคสูงมาก เชน นักวิทยาศาสตรที่ปฏิบัติงานกับไวรัสโรค

พิษสุนัขบา ควรที่จะมีระดับของภูมิคุมกันโรค (rabies 

Nab titer) สูงกวา 0.5 IU/มล. ตลอดเวลา เน��องจากอาจ

มีการสัมผัสโรคโดยไมรูตัว ดังนั้นบุคคลกลุมน�้ควรที่จะได

รับการตรวจหา Nab titer ทุก 6 เดือน ถาพบวามีระดับ

ของ rabies Nab titer นอยกวา 0.5 IU/มล. ก็ควรจะได

รับการฉ�ดเข็มกระตุน 1 ครั้งโดยการฉ�ดวัคซีนปริมาณ 

0.1 มล. เขาในผิวหนัง 1 จุด หรือการฉ�ดวัคซีนเขากลาม

เน�้อ 1 วัคซีนโดส ในกรณ�ที่กลุมบุคคลที่มีปจจัยเสี่ยงปาน

กลางเชน สัตวแพทย นักสัตววิทยา เจาหนาที่ดูแลสัตว

ปา ผูมีอาชีพเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะสุนัขและแมว อาจรวม

ทั้งบุคลากรทางการแพทยที่มีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อ 
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เชน บุคลากรทางการแพทยในแผนกผูปวยโรคติดเชื้อใน

พื้นที่ที่มีโรคพิษสุนัขบาชุกชุม ควรตรวจระดับ rabies Nab 

titer ทุก 1-2 ป  ถาพบวาระดับ rabies Nab titer นอยกวา 

0.5 IU/มล. ก็จําเปนตองรับการฉ�ดกระตุนเชนกัน ไมควร

ฉ�ดกระตุนโดยไมมีขอบงชี้ดังกลาว (เน��องจากผลขางเคียง

จากการฉ�ดวคัซนีจะพบบอยขึน้ในการฉ�ดวคัซนีเขม็กระตุน) 

สวนในกรณ�บุคคลทั�วไปรวมทั้งเด็กที่ไดรับวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคพบวาไมมีความจําเปน

ตองไดรับการตรวจ rabies Nab titer ภายหลังการฉ�ด

วัคซีนและไมจําเปนตองรับการฉ�ดวัคซีนเข็มกระตุนโดย

ไมมีขอบงชี้ เพราะการฉ�ดเข็มกระตุนอาจเกิดอาการขาง

เคียงไดบอยกวายกเวนในกรณ�ที่บุคคลนั้นไดมีการสัมผัส

โรคพิษสุนัขบาแบบ WHO category 2 หรือ 3 ก็จําเปน

ตองไดรับการฉ�ดกระตุนแบบภายหลังสัมผัสโรคตามที่

องคการอนามัยโลกกําหนด    

  

ผลขางเคียงของการฉ�ดวัคซีนและการฉ�ดอิมมูโนโกลบุลิน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

 ผลขางเคยีงของการฉ�ดวคัซนีเซลลเพาะเลีย้งและ

วัคซีนไขเปดฟกบริสุทธิ์เกิดนอยกวาและไมรุนแรงเหมือน

วัคซีนที่ทําจากสมองสัตว การศึกษาของ HDCV พบวามี

อาการเพียงเล็กนอยรอยละ 15-25 จะมีอาการเจ็บ คัน ใน

ตําแหน�งที่ฉ�ดรอยละ 2-8 จะมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส 

ปวดกลามเน�้อ serum sickness พบไดนอยกวารอยละ  1 

อาการขางเคียงมักเกิดใน 2-3 เข็มแรก การใหเข็มกระตุน

จะเกิดผลขางเคียงไดบอยกวาและพบวาเกิดกลุมอาการ

คลาย serum sickness ไดถึงรอยละ 6-11 (มักเกิดภายใน

2-21 วัน) การศึกษาการใช PVRV ใน primary immuni-

zation พบวาเกิดอาการขางเคยีงที่ไมรนุแรงในผูปวยทีฉ่�ด

เขาในผิวหนังมากกวาการฉ�ดเขากลาม เชน อาการคันที่

ตําแหน�งฉ�ดยา (รอยละ 23-39) เทียบกับการฉ�ดเขากลาม 

(รอยละ 3) อาการบวมแดงพบไดรอยละ 6-10 เทยีบกบัการ

ฉ�ดเขากลาม (รอยละ 1) อาการไขพบไดเทากัน (ประมาณ

รอยละ 5-9) สวนอาการขางเคียงอื่นๆ เชน ปวดศีรษะ 

ปวดขอ มีผื่นขึ้นทั้งตัว ตอมน้ําเหลืองโต พบไดนอย และ

ไมพบวาเกิด anaphylaxis หรือ serum sickness เลย41 

การใช HRIG พบวาผลขางเคียงนอยมากมักเกิดเพียง

อาการปวดบริเวณที่ฉ�ดหรือมีไขเล็กนอยเทานั้น การใช 

ERIG จะมผีลขางเคยีงมากกวา อตัราการเกดิผลขางเคยีง

จากการให purified ERIG พบไดตั้งแตรอยละ 1.6-6.9 

พบวา purified ERIG ซึ�งมีจํานวนโปรตีนมากกวาจะเกิด

ผลขางเคียงมากกวา ผลขางเคียงที่เกิดขึ้นมีตั้งแตอาการ

ปวดเลก็นอยจนถงึ serum sickness รอยละ 90 ของผูปวย

จะเกิดอาการขางเคียงภายใน 1-2 สัปดาหแรกหลังฉ�ดยา 

ผูปวยอาจมีอาการขางเคียงไดหลัง 3 สัปดาหแตพบได

นอย ในกรณ�ที่ผูปวยมีอาการของ serum sickness เกือบ

ทั้งหมดอาการไมรุนแรงมักใหการรักษาดวยยาลดไขและ

ยาแอนติฮีสตามีน ไมควรใหสเตียรอยดแกผูปวยเพราะ

อาจกดการสรางภูมิคุมกันที่เกิดจากการใหวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบาได42,43

ผูปวยเปนโรคพษิสนุขับาภายหลงัไดรบัการรกัษาดวยวคัซนี

เซลลเพาะเลีย้งหรอืวคัซนีไขเปดฟกบรสิทุธิแ์ละอมิมโูนโกล

บุลินภายหลังสัมผัสโรค 

 ในอดตีการรกัษาผูปวยภายหลงัสมัผสัโรคพษิสนุขั

บาโดยการใหวัคซีนที่ทําจากสมองสัตวซึ�งวัคซีนชนิดน�้มี

ผลขางเคยีงสงูและมปีระสทิธภิาพไมแน�นอนทาํใหพบความ

ลมเหลวภายหลังการรักษาไดบอย แตหลังจากที่ไดมีการ

ใชวคัซนีชนดิเซลลเพาะเลีย้งรวมกบัการใชอมิมูโนโกลบลุนิ

รักษาผูปวยภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบาพบวาเกิดโรค

พิษสุนัขบาภายหลังการรักษานอยมาก ผูปวยสวนใหญที่

มีอาการของโรคพิษสุนัขบามักไมไดมาพบแพทยภายหลัง

สัมผัสโรคจึงไมไดรับการรักษาหรือไดรับการรักษาไมถูก

ตองตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก การใชวัคซีน

ชนิดเซลลเพาะเลี้ยงหรือวัคซีนไขเปดฟกบริสุทธิ์รักษา

ภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบา  ในปจจุบันพบวาอัตราการ

เกิดโรคพิษสุนัขบา (ความลมเหลวในการรักษา) เทากับ 

1:80,000 ในประเทศพัฒนาแลว และ 1:12,000-30,000  

ในประเทศกําลังพัฒนา สาเหตุที่ทําใหเกิดความลมเหลว

ภายหลังการรักษา30-32 พอจะสรุปไดดังน�้  
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 1. การไมใชอิมมูโนโกลบุลินในผูปวยที่สัมผัส

โรคพิษสุนัขบาแบบ WHO category III ทําใหเกิดความ

ลมเหลวภายหลงัการรกัษาได เน��องจากการการฉ�ดอมิมูโน

โกลบุลินเขารอบบาดแผลสามารถลดอัตราการเกิดโรคพิษ

สุนัขบาได   

 2. ฉ�ดอิมมูโนโกลบุลินผิดวิธีหรือฉ�ดไมครบทุก

บาดแผลโดยพบไดบอยในเด็กที่ถูกสัตวกัดมีบาดแผล

รุนแรงหลายแผลแตเด็กมีน้ําหนักตัวนอย ทําใหอิมมูโน

โกลบุลินที่คํานวณตามน้ําหนักมีปริมาณไมเพียงพอที่จะ

ฉ�ดรอบและในบาดแผลทุกแผล กรณ�น�้ควรผสมอิมมูโน

โกลบุลินกับน้ําเกลือนอลมอลใหมีปริมาณเพิ�มขึ้น 2-3 

เทาแลวคอยฉ�ดอิมมูโนโกลบุลินใหครบทุกบาดแผล

 3. ฉ�ดวัคซีนผิดวิธี เชน ฉ�ดวัคซีนเขาที่บริเวณ

สะโพกซึ�งเปนบรเิวณทีม่ชีัน้ไขมนัหนาทาํใหระดบัภมูคิุมกนั

ขึน้ไดไมด ีตาํแหน�งทีถ่กูตองคอื ควรฉ�ดวคัซนีทีบ่รเิวณตน

แขน (deltoid region) ในผูใหญ และหนาขา (anterolateral 

thigh) ในเด็กเล็ก 

 4. ผูปวยมารับการรักษาลาชา โดยพบวาจะมี

โอกาสลมเหลวหลังการรักษามากขึ้นหากผูปวยมารับการ

รักษาภายหลังสัมผัสโรคชา

 5. การละเลยการดูแลทําความสะอาดบาดแผล

เบือ้งตนซึ�งเปนวธิงีายสดุทีผู่ปวยสามารถทาํไดรวดเรว็ดวย

ตนเองและสามารถลดจํานวนเชื้อไวรัสที่จะเขาสูบาดแผล  

ควรใหความรูแกประชาชนใหดแูลทาํความสะอาดบาดแผล

ดวยน้ําสบูและน้ํายาฆาเชื้อกอนมาพบแพทย  

 มีรายงานผูปวยที่เกิดอาการของโรคพิษสุนัขบา

ขึ้นภายหลังการรักษาทั้งๆ ที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของ

องคการอนามัยโลกอยางเครงครัดและไมพบปจจัยตางๆ 

ดังที่กลาวมาแลว อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบจํานวน

ผูปวยที่เกิดความลมเหลวภายหลังการรักษากับผูปวย

ทั้งหมดที่มารับการรักษาภายหลังสัมผัสโรคในแตละป 

(มากกวา 10 ลานคนตอปทั�วโลก) จะเห็นวาอัตราการเกิด

ความลมเหลวภายหลังการรักษามีนอยมากและในปจจุบัน

ยังไมมีรายงานความลมเหลวของการรักษาภายหลัง

สมัผสัโรคดวยการฉ�ดวคัซนีเขม็กระตุนในผูปวยทีเ่คยไดรบั

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนามากอน 

ดังนั้นการปองกันโรคพิษสุนัขบาที่ดีที่สุดในปจจุบันคือการ

ใหการรักษาผูปวยตามขอบงชี้ดังคําแนะนําขององคการ

อนามัยโลกอยางเครงครัดทุกรายเพื่อปองกันไมใหเกิด

ความลมเหลวภายหลังการรักษา44,45

การใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในผูปวยที่มีภูมิคุมกัน

บกพรอง (Immunocompromised host)

 ผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรองโดยเฉพาะการไดรับ

ยากดภูมิคุมกัน เชน สเตียรอยด เมื่อใหการรักษาผูปวย

ภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบาควรที่จะเจาะดูระดับของ 

rabies Nab titer วาเพียงพอปองกันโรคหรือไมหลังฉ�ด

วัคซีน ซึ�งถาพบวาภูมิคุมกันขึ้นไมดีก็อาจจําเปนตองได

รับการฉ�ดวัคซีนเพิ�มเติมหรือเพิ�มปริมาณการฉ�ดวัคซีน

เปน 2 เทาอยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังไมมีสูตรการ

ใหวัคซีนที่แน�นอนในผูปวยกลุมน�้46,47 ควรหยุดยากด

ภูมิคุมกันขณะที่ผูปวยไดรับวัคซีนถาสามารถหยุดได และ

ไมควรใหสเตียรอยดในขณะที่ผูปวยไดรับวัคซีน สวนใน

ผูปวยกลุมอื่น เชน ผูปวยติดเชื้อเอชไอวี จากการศึกษา

ที่สถานเสาวภาและการศึกษาในอินเดียพบวา ผูปวยที่

ติดเชื้อเอชไอวีและมี CD4 นอยกวา 300-400/ลบ.มม.

ซึ�งสัมผัสโรคพิษสุนัขบา เมื่อไดรับวัคซีนเซลลเพาะเลี้ยง 

(PVRV) โดยฉ�ดแบบ TRC ID รวมกับ RIG หรือการใช 

PCECV แบบฉ�ดเขากลามสูตร ESSENพบวาผูปวยบาง

รายไมสามารถสรางภูมิคุมกัน (rabies Nab) ไดเพียง

พอในการปองกันโรคเหมือนผูปวยที่ไมติดเชื้อเอชไอวี

และผูปวยติดเชื้อเอชไอวีที่มี CD4 มากกวา 300-400/ลบ.

มม.48-50 สถานเสาวภามีการศึกษาการรักษา post-expo-

sure treatment แกผูปวยทีต่ดิเชือ้เอชไอวโีดยการใชวคัซนี

ในขนาด 2 เทาของที่ใชในคนปกติ51,52 แตก็พบวาการใช

วัคซีนในขนาด 2 เทาโดยใหแบบ TRC-ID (2-2-2-0-1-1) 

โดยฉ�ดเปน 4-4-4-0-2-2 ID และการศึกษาโดยการใช

วัคซีนฉ�ดเขากลามโดยใชขนาดวัคซีนเปน 2 เทารวมกับ

การผสมสารเสริมฤทธิ์คือ tetanus toxoid (2-2-2-2-2-0; 

double doses ESSEN regimen) ก็ยังพบวาการสราง
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ภูมิคุมกัน Nab ไดผลไมดีในผูปวยบางรายที่มี CD4 นอย

กวา 200/ลบ.มม. Briggs PJ แนะนําวาอาจจําเปนตองให

อิมมูโนโกลบุลินในผูปวยเอดสที่มีการสัมผัสโรคทั้งแบบ 

WHO categories 2 และ 353,54   ดังนั้นในการรักษาผูปวย

เอดส หรือผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง แพทยควรเนน

การทําความสะอาดบาดแผล การใหอิมมูโนโกลบุลิน

อยางถูกตองและการสงตรวจ rabies Nab ภายหลังได

รับการรักษาเพื่อใหแน�ใจวาผูปวยกลุมน�้ จะสามารถสราง

ภูมิคุมกันไดเพียงพอในการปองกันโรคในผูปวย สวนการ

ฉ�ด pre-exposure vaccination ผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวี มี

การศึกษาในเด็กพบวาเด็กที่มี CD4 ต่ํา (นอยกวารอยละ 

15)55,56 มีการตอบสนองไมดีในผูปวยบางรายในการสราง 

Nab แตก็พบวาการฉ�ดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาไมมี

ผลตอการเปลี่ยนแปลง CD4+T-lymphocyte counts และ 

viral load รวมทัง้ไมมผีลตอการดาํเนนิโรคเอชไอวคีลายกบั

วัคซีนชนิดอื่น สวนกลุมผูปวยเบาหวาน โรคตับแข็ง โรค

ไตวายเรื้อรัง มีการศึกษาพบวาการใหวัคซีนน�้ ผูปวยจะมี

การตอบสนองเหมือนคนปกติ57
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