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การฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาแบบปองกัน
ลวงหนาโดยทั่วไปจะแนะ

นําใหกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงตอการ
สัมผัสโรคพิษสุนัขบา เชน เจาหนาที่หอง
ปฏิบัติการไวรัสโรคพิษสุนัขบา สัตวแพทย  
เจาหนาที่ที่ทํางานใกลชิดสัตวปา  นักทอง
เที่ยวที่เดินทางมายังประเทศที่พบโรคพิษ
สุนัขบาไดบอยเชน ประเทศในทวีปเอเชีย
และแอฟริกา รวมถึงประชากรที่อาศัยอยูใน
ประเทศที่มีโรคพิษสุนัขบาชุกชุมในสัตวและ
สนุขัจรจดัทีพ่บไดทัว่ไป  ดงันัน้การฉดีวคัซนี
ปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนา
ใหกับประชากรไทยทั่วไปโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เด็กเลก็ หรอืผูเลีย้งสนุขัอาจมปีระโยชน 
อยางไรก็ดีอาจตองพิจารณาถึงความคุมทุน
ดวย การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
แบบปองกันลวงหนาเปนการสรางภูมิ    
คุมกันปองกันโรคพิษสุนัขบาลวงหนาใหกับ
รางกายหากผูปวยมีการสัมผัสโรคใหม เชน 
โดนสุนัขบากัดจะทําใหการรักษาภายหลัง
สัมผัสโรคทําไดงายและปลอดภัยยิ่งขึ้น  
องคการอนามัยโลกแนะนําใหฉีดวัคซีนชนิด
เซลลเพาะเลี้ยงเขากลามเนื้อ (ใชวัคซีน 1 
เข็ม) หรือเขาในผิวหนัง (ใชวัคซีน 0.1 มล.) 
ในวันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28 รวม 3 ครัง้ 
พบวาประโยชนของการใหวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนากอนสัมผัส
โรคไดแก   
 1) ชวยปองกันการติดเชื้อในกรณีที่
การสัมผัสโรคไมชัดเจนและไมรุนแรง ผูปวย
ไมทราบ เชน กรณีของเด็กที่อาจไมรายงาน
การสัมผัสโรคใหกับผูปกครองทราบ  

 2) ชวยใหการรักษาภายหลังสัมผัส
โรคงายขึ้น ผูปวยจะไดรับวัคซีนกระตุนเพียง 
2 ครั้งเทานั้น (ฉีดวัคซีน 1 เข็มเขากลาม
เนื้อหรือฉีดวัคซีน 0.1 มล. เขาในผิวหนังใน
วันที่ 0 และวันที่ 3 ภายหลังสัมผัสโรค) 
หรือฉีดกระตุนดวยการฉีดวัคซีนเขาใน
ผิวหนังแบบ 4 จุดครั้งเดียว (ฉีดวัคซีน 0.1 
มล. เขาในผิวหนังที่ตนแขนและตนขาทั้ง
สองขางสามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดี
เทากับการฉีดกระตุน 2 ครั้ง) และไมจําเปน
ตองใหอิมมูโนโกลบุลินแมจะเปนการสัมผัส
โรคแบบรุนแรง (WHO category III) ซึ่ง
จะเปนประโยชนกรณีที่สัมผัสโรคในพื้นที่
หางไกลและสถานพยาบาลอาจไมมีอิมมูโน
โกลบุลิน พบวาไมมีรายงานความลมเหลว
ภายหลังการรักษาในผูปวยที่มีประวัติไดรับ
วัคซีนแบบปองกันลวงหนาและไดรับวัคซีน
เข็มกระตุนภายหลังที่มีการสัมผัสโรค   
 3) ผูปวยไมจําเปนตองไดรับอิมมูโน
โกลบุลินจึงไมเสี่ยงตอการเกิดผลขางเคียง
และไมตองเจบ็ปวดจากการฉดีอมิมโูนโกลบลุนิ 
เขาที่บาดแผลทุกแผล รวมทั้งประหยัดคาใช
จายจากการที่ไมตองใชอิมมูโนโกลบุลินที่มี
ราคาแพง 
 
อยางไรก็ดีแพทยผูรักษาจําเปนตองอธิบาย
ใหผูรับวัคซีนเขาใจเสมอวาการรับวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนา
เปนการเตรียมความพรอมใหกับรางกายทํา
ใหรางกายมีภูมิคุมกันตอโรคพิษสุนัขบาและ
ทาํใหการรกัษาภายหลงัสมัผสัโรคพษิสนุขับา
งายขึน้เทานัน้ หากมกีารสมัผสัโรคใหมผูปวย 
จาํเปนตองไดรบัวคัซนีเขม็กระตุนเสมอ  
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ผูที่เดินทางไปมาระหวางประเทศตางๆ ไมวา
เนื่องจากการติดตอธุรกิจ การทองเที่ยว 
การทํากิจกรรมอื่นๆ  กอใหเกิดปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพสําหรับผูเดินทางเชน อุบัติเหตุ  
หรือการเจ็บปวยเล็กนอยจนถึงรุนแรง ดัง
นั้นผูเดินทางควรมีความรูความเขาใจในดาน
การควบคุมปองกันทั้งการปฏิบัติตัว  การ
รับวัคซีน  และสิ่งที่จําเปนที่เกี่ยวของในการ
เดินทาง  โดยรวมถึงการเตรียมตัวกอนและ
หลังเดินทาง อาการและอาการแสดงที่ผิด
ปกติที่ควรพบแพทย การรับวัคซีนกอนการ
เดินทางเปนสิ่งสําคัญอันหนึ่งในการปองกัน
โรคที่เกิดจากการเดินทาง  แพทยควรใหคํา
แนะนาํการฉดีวคัซนีของผูเดนิทางดงัตอไปนี ้

1. โอกาสเสีย่งตอการสมัผสัและการเกดิโรค 
ขึ้นอยูกับโรคประจําถิ่นและการระบาด
ของโรคที่จุดหมายปลายทาง โรคดัง
กลาวมีวัคซีนปองกันโรคไดหรือไม ผูเดิน
ทางมีโอกาสสัมผัสโรคดังกลาวหรือไม 
โดยแพทยจะพิจารณาถึง ประเภท ระยะ
เวลา และลักษณะการเดินทางเชน การ
เดินทางไปในชนบท หรือในปา 

2. ระยะเวลาที่รับวัคซีนกอนการเดินทางซึ่ง
โดยทั่วไปรางกายจะมีภูมิคุมกันโรคภาย
หลังการฉีดวัคซีนแลว 2 สัปดาหดังนั้น
ผูเดินทางควรมารับการปรึกษากอน
การเดนิทางประมาณ 1 เดอืน อยางไร
ก็ตามระยะเวลา 10-14 วัน ถือเปนระยะ
เวลาขั้นต่ำที่สุดที่ยังพอจะสามารถให

วัคซีนในผูเดินทาง และแพทยอาจ
พิจารณาใหวัคซีนตารางแบบเรงรัด 

3. ประวัติการรับวัคซีนในอดีต ประวัติการ
ปวยและภาวะภูมิคุมกันตอโรคของผูเดิน
ทางเพื่อนําไปพิจารณาใหวัคซีน 

4. งบประมาณที่จะใชในดานวัคซีนของผู
เดินทาง โดยพิจารณาจากขอ 1, 2 และ 
3 ประกอบในการใหแนะนํา 

อยางไรก็ตามยังมีปจจัยยอยอื่นๆอีกเชน 
ประวัติการแพวัคซีนหรือสวนประกอบของ
วัคซีน  โรคประจําตัว  ภาวะตั้งครรภ  ผูเดิน
ทางที่เปนเด็กหรือผูสูงอายุ  ผูที่มีปญหา
ภูมิคุมกันบกพรอง  เปนตน ซึ่งมีผลในการ
พิจารณาในการใหวัคซีนกอนการเดินทาง   
ในปจจุบันไดแบงวัคซีนสําหรับนักเดินทาง
เปน 3 ประเภท ไดแก 

วัคซีนประเภททั่วไป (Routine vaccines) 
ไดแก วัคซีนที่ประชากรควรไดรับอยูแลวแม
ไมไดเดินทาง เชน วัคซีนรวมปองกันโรค
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ 
วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีน
ไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนปองกันโรคไขหวัด
ใหญ วัคซีนไขสมองอักเสบเจอี วัคซีน
ปองกันโรคจากเชื้อ S.pneumoniae  

วัคซีนประเภทที่แนะนําใหแกผู เดินทาง 
(Recommended vaccines) ไดแก วัคซีน
ที่ใชปองกันโรคติดเชื้อที่ผูเดินทางมีโอกาส
สัมผัสโรคจากการเดินทางซึ่งวัคซีนกลุมนี้
มักไมไดฉีดในกรณีปกติที่ไมไดเดินทาง เชน
วัคซีนปองกันโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจาก
เชื้อฮีโมฟลุสอินฟลูเอ็นเซ ชนิดบี หรือ ฮิบ 
วัคซีนปองกันโรคทองรวง วัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญ วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบเอ 
วัคซีนปองกันโรคจากเชื้อ S.pneumoniae 
วคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับา วคัซนีทยัฟอยด 
วัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน 

วัคซีนประเภทที่จําเปนตองไดกอนการเดิน
ทาง (Required vaccines)  ไดแก  วัคซีน
ที่บังคับใหฉีดกอนการเดินทางไปในประเทศ
ที่มีโรคชุกชุมในกรณีมีขอบงชี้เชนมีโอกาส
สัมผัสโรคตามขอบังคับขององคการอนามัย
โลก  และไมมีขอหามในการฉีดวัคซีน ซึ่งใน
ปจจุบันมีเฉพาะวัคซีนปองกันไขเหลืองชนิด
เดียว(Yellow fever vaccine) ที่บังคับ 
สําหรับผูเดินทางไปในดินแดนบางสวนของ
ประเทศในทวีปอเมริกาใตและทวีปแอฟริกา 
สําหรับวัคซีนปองกันโรคเยื่อหุมสมอง
อักเสบหรือวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลัง
แอน (Meningococcal vaccine) บังคับ
ใหฉีดตามขอบังคับสําหรับการเดินทางไป
ทําพิธีทางศาสนาในประเทศซาอุดิอาระเบีย
โดยออกกฎใหผูเดินทางทุกรายที่ไปแสวง
บุญอุมเราะหหรือฮัจญ  ยังเมืองเมกกะตอง
ไดรับกอนขอวีซาเขาประเทศ นอกจากนี้
หลายประเทศยังขอดูเอกสารรับรองการ
สรางเสริมภูมิคุมกันโรคระหวางประเทศ 
(International certificate of vaccination, 
Yellow book) ในประเทศไทย สถานที่ที่
สามารถออกใบรับรองดังกลาว ตองไดรับ
การแตงตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข เชน  
คลินิกเสริมภูมิคุมกันและอายุรศาสตรการ
ทองเที่ยวสถานเสาวภา สภากาชาดไทย   
โรงพยาบาลบําราศนราดูร กองตรวจคนเขา
เมือง ภายใตการควบคุมกํากับตรงของ
แพทยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมอบ
หมาย และหนวยงานที่ออกเอกสารรับรอง 
ผูที่เดินทางควรนําหนังสือเดินทางเพื่อใช
ประกอบการรับเอกสารรับรองดวย 
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คณุหมอชวยเลาเกีย่วกบัคลนิกิเสรมิภมูคิุมกนั
และอายรุศาสตรการทองเทีย่วใหเราฟงหนอย
ไดมัย้คะ 

คลินิกเสริมภูมิคุมกันและอายุรศาสตรการทอง
เที่ยวเปนคลินิกที่เปดบริการใหกับบุคคลทั่วไป
และนกัเดนิทางคะ โดยคลนิกิจะแบงบรกิารออก
เปน 2 สวนคะ สวนแรก คอื สวนทีเ่ปดบรกิาร
ฉีดวัคซีนใหกับบุคคลทั่วไปซึ่งคนสวนใหญจะไม
คอยใหความสําคัญเพราะคิดวาเรื่องของการฉีด
วัคซีนเปนเรื่องของเด็กซึ่งจริงๆแลวผูใหญก็ม ี
กาํหนดการฉดีวคัซนีเชนเดยีวกนั ในสวนที ่ 2 
เปนสวนของ travel clinic ซึง่เปดบรกิารใหกบั
นกัเดนิทางทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศคะ  

คุณหมอชวยเลาถึงความสําคัญของการให
วคัซนีในผูใหญใหฟงหนอยไดมัย้คะ 

การใหวัคซีนในผูใหญเปนการเสริมสรางภูม ิ 
คุมกันใหกับรางกายเนื่องจากระดับภูมิคุมกันที่
เกิดขึ้นจากวัคซีนที่เราเคยไดรับกันตอนเด็กจะมี
ระดบัทีค่อยๆ ตำ่ลง  การใหวคัซนีกระตุนจะทาํ
ใหรางกายมีระดับภูมิคุมกันสูงขึ้นและไมเจ็บ
ปวยจากโรคเหลานัน้ วคัซนีเหลานีส้วนใหญจะ
มขีอบงชีต้ามอาย ุ ปจจยัเสีย่งและโรคประจาํตวั
ของแตละบคุคลคะ ยกตวัอยางเชนวคัซนีปองกนั
คอตบีและบาดทะยกัหรอื dT เปนวคัซนีทีผู่ใหญ
ทกุคนควรจะไดรบัการฉดีกระตุนทกุ 10 ปคะ 
หรอื วคัซนีปองกนัไขหวดัใหญในคนสงูอายแุละ
ผูมโีรคปอดหรอืโรคหวัใจควรไดรบัทกุป 

แลวในสวนของ Travel Clinic มหีนาทีอ่ะไร
บางคะ 

Travel Clinic จะมกีารใหบรกิารทัง้ในสวนของ
การใหคําปรึกษากอนและหลังการเดินทางรวม
ถึงบริการฉีดวัคซีนพรอมออกหนังสือรับรอง
การฉดีวคัซนีกอนการเดนิทางคะ  

ถาตองการมาปรึกษาแพทยควรมารับคําแนะ
นาํกอนออกเดนิทางนานมัย้คะ 

โดยทั่วไปนักเดินทางควรมาปรึกษาแพทยกอน
เดนิทางประมาณ 4-6 สปัดาหนะคะ แตถาไมมี

เวลาจรงิๆ ควรมารบัคาํปรกึษาอยางนอย 2 
สัปดาหกอนออกเดินทางเพราะหากตองรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรครางกายตองใช เวลา
ประมาณ 10-14 วนัในการสรางภมูคิุมกนัใหสงู
ขึน้ถงึระดบัปองกนัโรคได 

ทาง Travel Clinic มวีธิกีารและขัน้ตอน
อยางไรในการใหคาํปรกึษานกัทองเทีย่วคะ 

ขั้นแรกคือหมอจะตองสอบถามถึงจุดประสงค
ในการเดินทางไปตางประเทศและลักษณะการ
เดนิทาง เชน ถาตองการเดนิทางเพือ่ไปศกึษาตอ 
ในมหาวทิยาลยัตางประเทศ  มหาวทิยาลยับาง
แหงจะมขีอกาํหนดใหฉดีวคัซนีบางชนดิกอนเขา
ศกึษาตอ  นองๆ นกัเรยีนกจ็าํเปนตองรบัวคัซนี
ใหครบและตองนําหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน
ไปยนืยนัดวยคะ หรอืถาเปนนกัทองเทีย่วทีจ่ะ
เดนิทางไปตางประเทศเปนระยะเวลาสัน้ๆ เราก็
พิจารณาถึงความเสี่ยงของโรคที่เกิดการระบาด
ในประเทศนั้นกอนและพิจารณาการใหวัคซีน
โดยแนะนาํถงึเหตผุลในการใหวคัซนี ประวตักิาร
ไดรบัวคัซนีในอดตีของคนไข กรณทีีไ่มแนใจวา
เคยไดรบัวคัซนีมากอนหรอืไม กอ็าจทาํการเจาะ
เลือดเพื่อตรวจระดับภูมิคุมกันกอนวาจําเปน
ตองรบัวคัซนีซำ้หรอืไมคะ เชน การตรวจระดบั
ภูมิคุมกันตอโรคตับอักเสบบีหรือโรคอีสุกอีใส 
เปนตน  สวนลกัษณะการเดนิทางทีแ่ตกตางกนั
กจ็ะมคีวามเสีย่งตอการสมัผสัโรคไมเทากนั ซึง่
เราก็จะมีการใหคําแนะนําดานการปฏิบัติตัวและ
ขอควรระวงัแกนกัเดนิทางคะ 

ทางสถานเสาวภามีวัคซีนตัวไหนบางที่ให
บรกิารกบันกัทองเทีย่วคะ และคนกลุมไหน
บางคะทีเ่ขามารบัวคัซนี 

ทางสถานเสาวภามวีคัซนีครบทกุชนดิคะ ไม
เฉพาะสาํหรบันกัทองเทีย่วเทานัน้นะคะ นกัเรยีน 
คนทาํงาน และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจกส็ามารถ
มารบับรกิารไดคะ ไมวาจะเปนวคัซนีทัว่ไปอยาง 
Diphtheria-Tetanus toxoid (dT), OPV/IPV, 
MMR, Hepatitis A vaccine, Hepatitis B 
vaccine, Influenza vaccine, JE vaccine, 

Pneumococcal vaccine, Rabies vaccine 
รวมถงึ HPV vaccine ดวยคะ 

คุณหมอคิดวาประชาชนทั่วไปและนักทอง
เที่ยวจะทราบหรือไมคะวาสถานเสาวภามีการ
ใหบรกิารดานวคัซนีดวย 

เนื่องจากทางสถานเสาวภาเปนหนวยงานที่ไม
หวงัผลกาํไร จงึอาจไมมกีารประชาสมัพนัธมาก
นักโดยสวนมากแลวประชาชนทั่วไปที่เขามารับ
บริการจะทราบขอมูลจากการบอกตอๆกันมาก
กวาคะ และสาํหรบันกัทองเทีย่วตางชาตบิางคน
กไ็ดรบัขอมลูจากทางเวบ็ไซตของสภากาชาดไทย 

คุณหมอคิดวาอะไรเปนขอได เปรียบของ 
Travel Clinic ของสถานเสาวภาเมือ่เทยีบกบั 
Travel Clinic ของทีอ่ืน่คะ และในอนาคตคณุ
หมอมกีารวางแผนเกีย่วกบั Travel Clinic 
อยางไรบางคะ 

ขอแรกเลยคือเรื่องการเดินทางและสถานที่
สะดวกคะ ในดานการบรกิารกจ็ะรวดเรว็กวา
บางโรงพยาบาล เนือ่งจากคนไมเยอะเหมอืนใน
โรงพยาบาลใหญคะ สวนในเรือ่งของคาบรกิาร
และราคาวัคซีนก็ถูกกวาสถานพยาบาลเอกชน
และสถานเสาวภาก็จะมีความพรอมในเรื่องของ
วัคซีนเนื่องจากเปนคลินิกที่ใหบริการดานวัคซีน
โดยตรง   ในอนาคตกจ็ะมกีารปรบัปรงุ Travel 
Clinic ในสวนของสถานทีใ่หทนัสมยัมากขึน้คะ  

หากวาประชาชนมีขอสงสัยสามารถติดตอได
อยางไรบางคะ  

สอบถามไดโดยตรงทีส่ถานเสาวภาคะ ทีเ่บอร 
02-252-0161-4 ตอ 132 โดยทางสถานเสาวภา 
สภากาชาดไทยจะมีเจาหนาที่คอยแนะนําใน
เรื่องของวัคซีนชนิดตางๆรวมถึงโรคพิษสุนัขบา
ดวยคะ หรอื สามารถเขาเยีย่มชม website 
ของสถานเสาวภาที ่www.saovabha.or.th   
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จุลสารเสาวภาฉบับปฐมฤกษฉบับนี้ไดมีโอกาสเขาสัมภาษณแพทยหญิง
ประพมิพพร ฉนัทวศนิกลุ ผูดแูลดานคลนิกิเสรมิภมูคิุมกนัและอายรุศาสตร
การทองเทีย่ว (Travel Clinic) ของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถงึความเปน
มา และหนาทีข่องคลนิกิเสรมิภมูคิุมกนัและอายรุศาสตรการทองเทีย่ว 

จุลสารเสาวภา
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