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วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
“โรคพิษสุนัขบ้า” “โรคกลัวน้้า”หรือ “โรคหมาว้อ”(ในภาษาอีสาน) เป็นโรคติดเชื้อท่ีมีสาเหตุมาจาก 
Rabies virusซึ่งเป็นเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง 
ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมี หนู ค้างคาว รวมถึงคนด้วย ซึ่งในประเทศไทยพบมากท่ีสุดในสุนัข (96% 
ของจ้านวนท่ีพบเชื้อจากการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ) รองลงมา คือ แมว คุณพ่อคุณควรศึกษาเรื่องการ
ฉีดวัคซีนนี้ไว้ เนื่องจากลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ อาจถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีไม่ใช่สุนัขกัด ก็มี
โอกาสท่ีจะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ มาดูกันเลยจ้า..   

 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้จากการน้าเชื้อ Rabies virus ท่ีเกิดจากการเพาะเลี้ยงโดยวิธีการเฉพาะ ซึ่ง
เชื้อจะถูกท้าให้ตายก่อนท่ีจะน้ามาฉีดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสชนิดนี้ การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสามารถท้าได้ 2 แบบ คือ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular; IM)และฉีดเข้าใน
ผิวหนัง (Intradermal; ID) 

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีจ าหน่ายในประเทศไทยมีอยู่ 
1. Lyssavac N® (Purified Duck Embryo Cell Rabies Vaccine; PDEV) เป็นวัคซีนท่ีได้จากการ
เพาะเลี้ยงไวรัสในตัวอ่อนไข่เป็ดท่ีฟักแล้ว (embryonated duck eggs)แนะน้าให้ฉีดแบบ IM เท่านั้นมี
ลักษณะเป็นวัคซีนผงแห้งพร้อมน้้าส้าหรับท้าละลาย (sterile water for injection) เมื่อละลายแล้วมี
ลักษณะเป็นสารแขวนตะกอนสีขาว ขุ่นเล็กน้อย เนื่องจากมี thimerosal เป็นสารกันเสีย ปริมาตรรวม 1 
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ml  
2. SII Rabivax® (Human Diploid Cell Rabies Vaccine; HDCV) เป็นวัคซีนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง
ไวรัสในhuman diploid cellแนะน้าให้ฉีดแบบ IM เท่านั้นมีลักษณะเป็นวัคซีนผงแห้งพร้อมน้้าสา้หรับท้า
ละลาย (sterile water for injection) เมื่อละลายแล้วมีลักษณะใส สีชมพู ปริมาตรรวม 1 ml 
3. Rabipur® (Purified Chick Embryo Cell Rabies Vaccine; PCECV) เป็นวัคซีนท่ีได้จากการ
เพาะเลี้ยงไวรัสใน primary chick embryo fibroblast cell สามารถฉีดได้ท้ังแบบ IM และ ID มี
ลักษณะเป็นวัคซีนผงแห้งพร้อมน้้าส้าหรับท้าละลาย (sterile water for injection) เมื่อละลายแล้วมี
ลักษณะใส ไม่มีสี ปริมาตรรวม 1 ml 
4. Verorab® (Purified Vero Cell Rabies Vaccine; PVRV) เป็นวัคซีนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงไวรัสใน 
vero cells สามารถฉีดได้ท้ังแบบ IM และ ID มีลักษณะเป็นวัคซีนผงแห้งพร้อมน้้าเกลือส้าหรับท้าละลาย 
(solution of sodium chloride 0.4%) เมื่อละลายแล้วมีลักษณะใส ไม่มีสี ปริมาตรรวม 0.5 ml 
วัคซีนท้ัง 4 ชนิดมีชื่อเรียกรวมๆ ว่า วัคซีนเซลล์เพาะเลี้ยง ซึ่งจะมีความปลอดภัยและมีความบริสุทธิ์
มากกว่าวัคซีนแบบเก่าท่ีผลิตจากการน้าเชื้อ Rabies virus จากสมองสัตว์ท่ีเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามาใช้ ซึ่งใน
ปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มีการน้าวัคซีนดังกล่าวมาใช้แล้ว 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ใครบ้างที่ต้องฉีด 
แนะน้าให้ผู้มีโอกาสสูงท่ีจะถูกสัตว์กัด เช่น สัตวแพทย์ บุรุษไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีท้างานเกี่ยวกับเชื้อ
ไวรัสพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนก่อนสัมผัสสัตว์หรือก่อนถูกสัตว์กัด นอกจากนั้น อาจแนะน้าให้ใช้กลุ่มเด็ก
โดยเฉพาะหากเป็นบ้านท่ีมีสัตว์เลี้ยง 

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดอย่างไร 
วัคซีนนี้เป็นวัคซีนท่ีจะต้องฉีดภายใต้ค้าแนะน้าของแพทย์ และต้องเข้ารับการฉีดโดยผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เท่านั้น ซึ่งก่อนฉีดจะต้องอ่านเอกสารก้ากับยาให้ชัดเจน เพื่อปริมาณการใช้ยาท่ีถูกต้อง การฉีดวัคซีนพิษ
สุนัขบ้า ท้าได้ 2 แบบคือ 

 ฉีดเพื่อป้องกันก่อนได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า ผู้ซึ่งสมควรได้รับวัคซีนนี้ได้แก่ผู้ท่ีต้องเดินทางไปยังบริเวณท่ีมี
การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ท่ีต้องท้างานและอยู่ใกล้ชิดสัตว์ป่า ผู้ท่ีท้างานในพื้นท่ีปฏิบัติการท่ี
ต้องสัมผัสเชื้อไวรัสดังกล่าว หรือผู้ท่ีมีความเสี่ยงจะได้รับเชื้อ เช่น บุรุษไปรษณีย์ สัตว์แพทย์ ครู
ฝึกสอนสัตว์เลี้ยง หรือผู้ดูแลสัตว์ 

 ฉีดเพื่อป้องกันเมื่อต้องสงสัยว่าอาจได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า แพทย์จะพิจารณาให้รับวัคซีนนี้เมื่อถูกสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมกัด หรือข่วน ซึ่งจะต้องได้รับวัคซีนเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท้าได้เพื่อลดความเสี่ยงในการติด
เชื้อ 

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีผลข้างเคียงอย่างไร 
วัคซีนพิษสุนัขบ้ามีผลข้างเคียงเช่นเดียวกับการใช้ยา หรือวัคซีนชนิดอื่น ๆ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ท่ีได้รับ
วัคซีนจะไม่มีอาการข้างเคียง หรือหากมีก็จะเกิดขึ้นไม่รุนแรง ท่ีมักพบบ่อย คือ  

 วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ 
 บริเวณท่ีฉีดวัคซีนมีอาการบวมแดงหรือรู้สึกปวด 
 เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ และข้อต่อ 
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 คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง 
 มีอาการเหนื่อย หรืออ่อนแรงมากผิดปกติ 
ใครบ้างที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ 
1. ห้ามใช้วัคซีนดังกล่าวกับผู้ท่ีมีประวัติแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนพิษสุนัขบ้า  
2. ผู้ท่ีมีประวัติแพ้อาหารจ้าพวกโปรตีนไข่ ผลิตภัณฑ์จากไข่ ยานีโอไมซิน (Neomycin) ยาคลอเททรา

ไซคลิน (Chlortetracycline) หรือยาแอมโฟเทอริซิน บี (Amphotericin B) 
3. สตรีมีครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนได้รับวัคซีนดังกล่าว  
4. สตรีท่ีอยู่ในช่วงให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าก่อนได้รับค้าแนะน้าจากแพทย์  
5. ผู้ท่ีมีภูมิคุ้มกันต่้า เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีต้องรับการรักษาด้วยวิธีเคมีบ้าบัด หรือรังสีบ้าบัด ผู้ท่ีได้รับ

ยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ท่ีติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ ควรแจ้งแพทย์ก่อนได้รับวัคซีน  
6. ผู้ป่วยกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre Syndrome: GBS) ควรปรึกษาแพทย์หากต้องได้รับ

วัคซีนดังกล่าว 
7. หากมีอาการไข้ ไข้หวัด อาการติดเชื้ออื่น ๆ หรือมีอาการป่วยจากสาเหตุควรแจ้งแพทย์ก่อนเข้ารับ

วัคซีน 
ราคาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ราคาของ โรงพยาบาลรัฐ (ฉีดครบ 3 อย่าง) 

1. ERIG/HRIG 700 บาท/ขวด (ฉีดกี่ขวดก็ต้องไปค้านวณตามน้้าหนัก) 
2. rabie vaccine 340 บาท/ขวด (4-5 เข็ม แล้วแต่ยี่ห้อ แล้วแต่วิธีฉีด) 
3. dT vaccine 30 บาท/เข็ม (ฉีด 3 เข็ม) 
ของโรงพยาบาลรัฐ รวม ๆ ก็ประมาณหนึ่งพันกว่าบาทเป็นอย่างต่้า แต่ถ้าเป็นเอกชน ก็เกือบ สามพันกว่า
บาท ค่ะ นี่ยังไม่รวมค่าเปิดบัตร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นะคะ  

ส้าหรับวัคซีนผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยง ราคาประมาณเข็มละ 500 บาท วัคซีนนี้ได้ผลดี ฉีดเพียง 5-6 เข็ม 
โดยมีเว้นระยะกล่าวคือวัคซีนแรก วันท่ี 3, 7 ,14, 30 และวันท่ี 90 ค่ะ 

 

                                                                  
“สุขภาพดีของท่าน คือบริการของเรา” 

รอบรู้เรื่องสุขภาพง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว...คลิ๊กมา... 

www.thatoomhsp.com 
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม 
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