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วัคัซีีนโรคพิิษสุุนัขบ้า้:
สิุ�งทีี่�คณุต้อ้ื่งที่ราบ้

1. เห้ตุ้ใดูจึำงต้อ้ื่งรบั้วัคัซีีน

วัคัซีีนโรคพิิษสุุนัขบ้า้สามารถป้้องกันัโรคพิิษสุุนัข
บ้า้ได้้

โรคพิษิสนัุขบ้า้เป็้นอากัารเจ็็บ้ป่้วยรา้ยแรงที่่�เกัอืบ้
ที่ำาให้เ้กัดิ้กัารเสย่ชีว่ติได้ท้ี่กุัครั �ง

ไวรัสโรคพิษิสนัุขบ้า้มก่ัารตดิ้เชีื �อในระบ้บ้ป้ระสาที่
สว่นกัลาง โด้ยอากัารอาจ็เกัดิ้ข้ �นเป็้นเวลาห้ลายวนั
ถ้งห้ลายป่้ห้ลงัสมัผัสัเชีื �อไวรัส และรวมถ้งอากัารเพิอ้ 
(สบั้สน) พิฤตกิัรรมผัดิ้ป้กัต ิป้ระสาที่ห้ลอน อากัารกัลวั
นำ �า และนอนไมห่้ลบั้ (มปั่้ญห้าในกัารนอนห้ลบั้) ซ้ึ่�งเป็้น
อากัารที่่�เกัดิ้กัอ่นภาวะโคมา่และกัารเสย่ชีว่ติ

ผั้ค้นอาจ็ได้รั้บ้เชีื �อพิษิสนัุขบ้า้ได้ ้ห้ากัพิวกัเขาสมัผัสั
นำ �าลายห้รือเนื�อเยื�อป้ระสาที่ของสตัวท์ี่่�ตดิ้เชีื �อ เชีน่ 
ผัา่นกัารกัดั้ห้รือขว่น และไมไ่ด้รั้บ้กัารด้แ้ลที่างกัาร
แพิที่ยอ์ย่างเห้มาะสม ซ้ึ่�งรวมถ้งวคัซ่ึ่นโรคพิษิสนัุขบ้า้

2. วัคัซีีนโรคพิิษสุุนัขบ้า้

มข่อ้แนะนำาให้ผ้ั้ค้นบ้างสว่นทีี่�มีคีวัามีเสีุ�ยงสูุงข้�นใน
การสุมัีผัสัุเช้ื้�อพิิษสุุนัขบ้า้ เช่ื้น ผูัที้ี่�ที่ำางานกบั้สุตัวั ์
ทีี่�อาจติดเช้ื้�อ เขา้รับ้วัคัซีีนเพิื�อชีว่ยป้้องกันัโรคพิษิ
สนัุขบ้า้ ห้ากัเกัดิ้กัารสมัผัสัข้ �น ในกัรณ่ีที่่�คณุีมค่วาม
เส่�ยงสง้กัวา่ในกัารสมัผัสัเชีื �อไวรัสพิษิสนัุขบ้า้:
�	คณุีควรได้รั้บ้วคัซ่ึ่นโรคพิษิสนัุขบ้า้จ็ำานวน 2 เข็มใน
วนัที่่� 0 และ 7
�	คณุีอาจ็ได้รั้บ้คำาแนะนำาให้ท้ี่ำากัารตรวจ็เลอืด้อย่าง
นอ้ยห้น้�งครั �งข้ �นไป้ และได้รั้บ้วคัซ่ึ่นเข็มกัระตุน้
ภายใน 3 ป่้นับ้จ็ากัที่่�ได้รั้บ้วคัซ่ึ่น 2 เข็มแรกั โด้ย
ข้ �นอย้่กับั้ระด้บั้ความเส่�ยงของคณุี ผั้ใ้ห้บ้้ริกัารด้แ้ล
สขุภาพิของคณุีสามารถให้ข้อ้มล้เพิิ�มเตมิแกัค่ณุี

วัคัซีีนโรคพิิษสุุนัขบ้า้สุามีารถป้้องกนัโรคพิิษสุุนัข
บ้า้ได ้หากใหแ้กบุ่้คคลหลงัการสุมัีผัสัุเช้ื้�อ โด้ยควร
ที่ำาความสะอาด้บ้ริเวณีที่่�เกัดิ้บ้าด้แผัลให้ห้้มด้จ็ด้ด้ว้ย
นำ �าและสบ้้ห่้ลงักัารสมัผัสัเชีื �อโรคห้รืออาจ็เกัดิ้กัาร
สมัผัสัเชีื �อโรคพิษิสนัุขบ้า้ ในกัรณ่ีที่่�ผั้ใ้ห้บ้้ริกัารด้แ้ล
สขุภาพิของคณุีห้รือห้น่วยงานสาธารณีสขุในที่อ้งถิ�น
แนะนำาให้ฉ่้ีด้วคัซ่ึ่น ควรรับ้วคัซ่ึ่นโด้ยเร็วที่่�สดุ้ห้ลงักัาร

สมัผัสัเชีื �อ โด้ยวคัซ่ึ่นน่�จ็ะมป่้ระสทิี่ธผิัลเมื�อให้ใ้นเวลา
ใด้ก็ัตามกัอ่นที่่�อากัารจ็ะแสด้งข้ �น เมื�ออากัารเริ�มแสด้ง
ข้ �นแลว้ วคัซ่ึ่นน่�จ็ะไมม่ป่้ระโยชีนใ์นกัารป้้องกันัโรคพิษิ
สนัุขบ้า้อ่กัตอ่ไป้
�	ห้ากัคณุีไมเ่คยได้รั้บ้วคัซ่ึ่นป้้องกันัโรคพิษิสนัุขบ้า้
มากัอ่น คณุีจ็ำาเป็้นตอ้งได้รั้บ้วคัซ่ึ่นโรคพิษิสนัุขบ้า้
จ็ำานวน 4 เข็มในชีว่ง 2 สปั้ด้าห้ ์(ให้ว้คัซ่ึ่นในวนัที่่�  
0, 3, 7 และ 14) นอกัจ็ากัน่� คณุียงัควรรับ้ยาชีนิด้อื�น
ซ้ึ่�งเร่ยกัวา่อิมมโ้นโกัลบ้ลุนิป้้องกันัโรคพิษิสนัุขบ้า้  
ณี วนัที่่�ได้รั้บ้วคัซ่ึ่นโรคพิษิสนัุขบ้า้เข็มแรกั  
ห้รือเร็วที่่�สดุ้ห้ลงัจ็ากันั�น
�	ห้ากัคณุีเคยได้รั้บ้วคัซ่ึ่นโรคพิษิสนัุขบ้า้มากัอ่น โด้ย
ป้กัตแิลว้ คณุีจ็ะตอ้งรับ้วคัซ่ึ่นโรคพิษิสนัุขบ้า้เพิย่ง 
2 เข็มห้ลงักัารสมัผัสัเชีื �อ

วคัซ่ึ่นโรคพิษิสนัุขบ้า้สามารถให้พ้ิรอ้มกับั้วคัซ่ึ่นชีนิด้
อื�น ๆ ได้้

3.  พูิดูคุยกบั้ผูู้ใ้ห้บ้้ริการดููแลสุุขภาพิขอื่ง
คุณ

แจ็ง้ให้ผ้ั้ใ้ห้บ้้ริกัารวคัซ่ึ่นของคณุีที่ราบ้ ห้ากับ้คุคลที่่�รับ้
วคัซ่ึ่นนั�น:
�	มอ่าการแพิห้ลงัจากไดรั้บ้วัคัซีีนโรคพิิษสุุนัข
บ้า้ครั�งกอ่นหนา้ ห้รือมอ่าการแพิรุ้นแรงทีี่�เป็้น
อนัตรายถง้ชีื้วัติ
�	มร่ะบ้บ้ภูมูีคิุม้ีกนัออ่นแอ
�	กัำาลงัรับ้ป้ระที่านหร้อวัางแผันทีี่�จะรับ้ป้ระที่านยา
คลอโรควันิ หร้อยาทีี่�เกี�ยวักบั้ยาคลอโรควันิ
�	เคยได้รั้บ้วัคัซีีนโรคพิิษสุุนัขบ้า้มีากอ่น (ผั้ใ้ห้ ้
บ้ริกัารของเราจ็ะตอ้งที่ราบ้เวลาที่่�คณุีเคยได้รั้บ้
วคัซ่ึ่นโรคพิษิสนัุขบ้า้ใด้ ๆ มากัอ่นในอด้ต่)
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ในบ้างกัรณ่ี ผั้ใ้ห้บ้้ริกัารด้แ้ลสขุภาพิของคณุีอาจ็
ตดั้สนิใจ็เลื�อนกัารให้ว้คัซ่ึ่นโรคพิษิสนัุขบ้า้ตามป้กัต ิ
(กัอ่นกัารสมัผัสัโรค) ออกัไป้จ็นกัวา่จ็ะถ้งกัารนัด้ตรวจ็
ในอนาคต ห้รือผั้ใ้ห้บ้้ริกัารด้แ้ลสขุภาพิของคณุีอาจ็
ที่ำากัารตรวจ็เลอืด้กัอ่นห้รือห้ลงักัารฉ่ีด้วคัซ่ึ่นโรคพิษิ
สนัุขบ้า้ เพิื�อพิจิ็ารณีาระด้บั้ภม้คิุม้กันัของคณุีตอ่โรค
พิษิสนัุขบ้า้

ผั้ท้ี่่�มอ่ากัารป่้วยเล็กันอ้ย เชีน่ ไขห้้วดั้ สามารถรับ้
วคัซ่ึ่นได้ ้ผั้ท้ี่่�มอ่ากัารป่้วยระด้บั้ป้านกัลางห้รือรุนแรง 
โด้ยป้กัตคิวรรอจ็นกัวา่อากัารจ็ะด้ข่้ �นกัอ่นเขา้รับ้
วคัซ่ึ่นโรคพิษิสนัุขบ้า้ตามป้กัต ิ(กัอ่นกัารสมัผัสัโรค) 
หากคณุสุมัีผัสัุเช้ื้�อไวัรัสุโรคพิิษสุุนัขบ้า้ คณุควัรรับ้
วัคัซีีน โดยไมีค่ำาน้งถง้อาการป่้วัยทีี่�เป็้นในปั้จจุบ้นั 
การตั �งครรภู ์การใหน้มีบุ้ตร หร้อระบ้บ้ภูมูีคิุม้ีกนัทีี่�
ออ่นแอ

ที่ั �งน่� ผั้ใ้ห้บ้้ริกัารด้แ้ลสขุภาพิของคณุีสามารถให้ข้อ้มล้
เพิิ�มเตมิแกัค่ณุีได้้

4. ควัามีเสีุ�ยงขอื่งอื่าการแพิว้ัคัซีีน

�	อากัารป้วด้ รอยแด้ง รอยบ้วม ห้รืออากัารคนัใน
บ้ริเวณีที่่�ฉ่ีด้ และอากัารป้วด้ศีร่ษะ คลื�นไส ้ป้วด้ที่อ้ง 
เจ็็บ้กัลา้มเนื�อ ห้รือเวย่นศีร่ษะอาจ็เกัดิ้ข้ �นได้ห้้ลงักัาร
ฉ่ีด้วคัซ่ึ่นโรคพิษิสนัุขบ้า้
�	ในบ้างครั�ง ห้ลงักัารฉ่ีด้วคัซ่ึ่นเข็มกัระตุน้ อาจ็เกัดิ้
ลมพิษิ อากัารป้วด้ขอ้ ห้รือมไ่ขไ้ด้ ้

บ้างคนอาจ็เป็้นลมห้ลงัจ็ากัให้ก้ัารรักัษา รวมถ้งกัาร
ฉ่ีด้วคัซ่ึ่น แจ็ง้ผั้ใ้ห้บ้้ริกัารของคณุีที่ราบ้ ห้ากัคณุีร้ส้ก้ั
เวย่นห้วั ห้รือกัารมองเห้น็เป้ล่�ยนแป้ลงไป้ ห้รือมเ่สย่ง
ในห้้

เมื�อให้ร่้วมกับั้ยาใด้ ๆ มโ่อกัาสนอ้ยมากัที่่�วคัซ่ึ่นจ็ะกัอ่
ให้เ้กัดิ้อากัารแพิรุ้นแรง กัารบ้าด้เจ็็บ้รา้ยแรงอื�น ๆ 
ห้รือเสย่ชีว่ติ

5.  ควัรที่ำาอื่ย่างไรห้ากเกิดูปััญห้ารา้ยแรง

อากัารแพิอ้าจ็เกัดิ้ข้ �นได้ห้้ลงัจ็ากัผั้ท้ี่่�ได้รั้บ้วคัซ่ึ่น
ออกัจ็ากัคลนิิกั ห้ากัคณุีพิบ้สญัญาณีของอากัารแพิ้
รุนแรง (ลมพิษิ อากัารบ้วมที่่�ใบ้ห้นา้และลำาคอ ห้ายใจ็
ลำาบ้ากั ห้วัใจ็เตน้เร็ว วงิเวย่นศีร่ษะ ห้รืออากัารอ่อน
แรง) โป้รด้โที่รตดิ้ตอ่ 9-1-1 และพิาบ้คุคลนั�นไป้ยงัโรง
พิยาบ้าลที่่�ใกัลท้ี่่�สดุ้

สำาห้รับ้อากัารอื�น ๆ ที่่�ที่ำาให้ค้ณุีเกัดิ้ความกังัวล โป้รด้
ตดิ้ตอ่ผั้ใ้ห้บ้้ริกัารด้แ้ลสขุภาพิของคณุี

ควรรายงานอากัารแพิไ้ป้ยงัระบ้บ้กัารรายงาน
เห้ตกุัารณีไ์มพ่ิง้ป้ระสงคจ์็ากัวคัซ่ึ่น (Vaccine Adverse 
Event Reporting System, VAERS) ผั้ใ้ห้บ้้ริกัารด้แ้ล
สขุภาพิของคณุีมกััจ็ะเป็้นผั้ท้ี่ำากัารรายงานด้งักัลา่ว
น่� ห้รือคณุีสามารถที่ำาได้ด้้ว้ยตนเองเชีน่กันั เย่�ยม
ชีมเวบ็้ไซึ่ต ์VAERS ที่่� www.vaers.hhs.gov ห้รือโที่ร
ตดิ้ตอ่ 1-800-822-7967 VAERS มไ่วส้ำาห้รับ้กัาร
รายงานอากัารแพิเ้ที่า่นั�น และสมาชีกิัคณีะที่ำางานของ 
VAERS จ็ะไมใ่ห้ค้ำาป้ร้กัษาที่างกัารแพิที่ย ์

6. ฉัันจำะเรียนรูเ้พิิ�มีเติ้มีไดูอ้ื่ย่างไร

�	สอบ้ถามผั้ใ้ห้บ้้ริกัารด้แ้ลสขุภาพิของคณุี
�	โที่รตดิ้ตอ่กัรมสขุภาพิของรัฐ ห้รือที่อ้งถิ�นของคณุี
�	เย่�ยมชีมเวบ็้ไซึ่ตข์อง	Food and Drug 

Administration (FDA) (สำานักังานคณีะกัรรมกัาร
อาห้ารและยา) ของสห้รัฐอเมริกัาสำาห้รับ้ 
ใบ้แที่รกัแพิค็เกัจ็วคัซ่ึ่นและขอ้มล้เพิิ�มเตมิที่่� 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
�	ตดิ้ตอ่ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (ศีน้ยค์วบ้คมุและป้้องกันัโรค):
-	โที่ร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ห้รือ
-	เย่�ยมชีมเวบ็้ไซึ่ตโ์รคพิษิสนัุขบ้า้ของ CDC ได้ท้ี่่� 

www.cdc.gov/rabies
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