โรคพิษสุนัขบ้า ร้ายแรง แต่ป้องกันได้!
คลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
โรคพิ ษสุนัขบ้าคืออะไร?
“โรคพิษสุนขั บ้า” “โรคกลัวน้า” หรือ “โรคหมาว้อ” (ในภาษาอีสาน) เป็ นโรคติดเชือ้ ทีม่ สี าเหตุมาจาก Rabies
virus ซึง่ เป็ นเชือ้ ไวรัสก่อโรคในสัตว์เลือดอุ่นเลีย้ งลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนขั แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต
เสือ หมี หนู ค้างคาว รวมถึงคนด้วย ซึง่ ในประเทศไทยพบมากทีส่ ดุ ในสุนขั (96% ของจานวนทีพ่ บเชือ้ จากการวินิจฉัย
ในห้องปฏิบตั กิ าร) รองลงมา คือ แมว
เชือ้ ไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อสูค่ นได้โดยการถูกสัตว์ทเ่ี ป็ นโรค กัด
“ หากถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้ วย ข่วน เลีย น้าลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังทีม่ บี าดแผล ซึง่ เชือ้
ไวรัสจะเพิม่ จานวนมากขึน้ ในบริเวณแผลทีถ่ ูกกัด หลังจากนัน้ เชือ้ จะเข้าสูแ่ ขนง
นมที่ไม่ใช่สนุ ัขกัดก็มี
ประสาท และระบบประสาทส่วนกลาง หากเชือ้ เข้าสูส่ มองและเพิม่ จานวนขึน้ อีก
โอกาสที่จะติ ดเชื้อโรคพิ ษ
ผูป้ ว่ ยจะมีอาการคลุม้ คลัง่ ดุรา้ ย กระวนกระวาย และหากเชือ้ เข้าสูไ่ ขสันหลังแล้ว
สุนัขบ้าได้เช่นกัน “
มีการเพิม่ จานวนจะทาให้สมองและไขสันหลังทางานผิดปกติ ผูป้ ว่ ยมีอาการ
อัมพาตและเสียชีวติ ในทีส่ ดุ
ระยะฟกั ตัวหลังจากเชือ้ ไวรัสเข้าสูร่ ่างกายไปจนเกิดอาการ ใช้เวลาประมาณ 2 - 8 สัปดาห์ หรืออาจสัน้
เพียง 5 วัน หรือยาวนานเกินกว่า 1 ปี โดยระยะฟกั ตัวจะสันหรื
้ อยาวขึน้ กับปจั จัยบางอย่าง เช่น ความรุนแรงของ
บาดแผล ปริมาณของปลายประสาททีต่ าแหน่งของแผล และระยะทางแผลไปยังสมอง เช่น แผลทีห่ น้า ศีรษะ
คอ หรือมือ อีกทัง้ ลักษณะของเครื่องนุ่งห่ม และ การล้างแผลจะมีสว่ นช่วยลดจานวนเชือ้ ลงได้มาก
ในปจั จุบนั ยังไม่มยี าใดทีร่ กั ษาโรคพิษสุนขั บ้าได้ ซึง่ ผูท้ เ่ี ป็ นโรคพิษสุนขั บ้านัน้ มีอตั ราการเสียชีวติ 100% แต่
อย่างไรก็ดโี รคพิษสุนขั บ้าก็สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

วัคซีนป้ องกันโรคพิ ษสุนัขบ้าคืออะไร?
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าได้จากการนาเชือ้ Rabies virus ทีเ่ กิดจากการเพาะเลีย้ งโดยวิธกี ารเฉพาะ ซึง่
เชือ้ จะถูกทาให้ตายก่อนทีจ่ ะนามาฉีดเพื่อกระตุน้ ให้ร่างกายสร้างภูมคิ มุ้ กันต่อเชือ้ ไวรัสชนิดนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนขั บ้าสามารถทาได้ 2 แบบ คือ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular; IM) และฉีดเข้าในผิวหนัง (Intradermal; ID)
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าทีม่ จี าหน่ายในประเทศไทยมีอยู่ 4 ชนิด ได้แก่
- Lyssavac N® (Purified Duck Embryo Cell Rabies Vaccine; PDEV) เป็ นวัคซีนทีไ่ ด้จากการ
เพาะเลีย้ งไวรัสในตัวอ่อนไข่เป็ ดทีฟ่ กั แล้ว (embryonated duck eggs) แนะนาให้ฉีดแบบ IM เท่านัน้ มีลกั ษณะเป็ น
วัคซีนผงแห้งพร้อมน้าสาหรับทาละลาย (sterile water for injection) เมื่อละลายแล้วมีลกั ษณะเป็ นสารแขวนตะกอนสี
ขาว ขุน่ เล็กน้อย เนื่องจากมี thimerosal เป็ นสารกันเสีย ปริมาตรรวม 1 ml
- SII Rabivax® (Human Diploid Cell Rabies Vaccine; HDCV) เป็ นวัคซีนทีไ่ ด้จากการเพาะเลีย้ ง
ไวรัสใน human diploid cell แนะนาให้ฉีดแบบ IM เท่านัน้ มีลกั ษณะเป็ นวัคซีนผงแห้งพร้อมน้าสาหรับทาละลาย
(sterile water for injection) เมื่อละลายแล้วมีลกั ษณะใส สีชมพู ปริมาตรรวม 1 ml

- Rabipur® (Purified Chick Embryo Cell Rabies Vaccine; PCECV) เป็ นวัคซีนทีไ่ ด้จากการ
เพาะเลีย้ งไวรัสใน primary chick embryo fibroblast cell สามารถฉีดได้ทงั ้ แบบ IM และ ID มีลกั ษณะเป็ นวัคซีนผง
แห้งพร้อมน้าสาหรับทาละลาย (sterile water for injection) เมื่อละลายแล้วมีลกั ษณะใส ไม่มสี ี ปริมาตรรวม 1 ml
- Verorab® (Purified Vero Cell Rabies Vaccine; PVRV) เป็ นวัคซีนทีไ่ ด้จากการเพาะเลีย้ งไวรัส
ใน vero cells สามารถฉีดได้ทงั ้ แบบ IM และ ID มีลกั ษณะเป็ นวัคซีนผงแห้งพร้อมน้าเกลือสาหรับทาละลาย (solution
of sodium chloride 0.4%) เมื่อละลายแล้วมีลกั ษณะใส ไม่มสี ี ปริมาตรรวม 0.5 ml
วัคซีนทัง้ 4 ชนิดมีช่อื เรียกรวมๆ ว่า วัคซีนเซลล์เพาะเลีย้ ง ซึง่ จะมีความปลอดภัยและมีความบริสทุ ธิมากกว่
า
์
วัคซีนแบบเก่าทีผ่ ลิตจากการนาเชือ้ Rabies virus จากสมองสัตว์ทเ่ี ป็ นโรคพิษสุนขั บ้ามาใช้ ซึง่ ในปจั จุบนั ประเทศไทย
ไม่มกี ารนาวัคซีนดังกล่าวมาใช้แล้ว

ประสิ ทธิ ภาพและผลข้างเคียงเป็ นอย่างไร ?
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าของวัคซีนเซลล์เพาะเลีย้ งทัง้ 4 ชนิดทีม่ อี ยู่ในประเทศไทยมีความ
ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ดแี ม้ว่าจะได้รบั การฉีดวัคซีนไปแล้ว แต่โอกาสในการเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าก็ยงั มีอยู่หากได้รบั เชือ้
เป็ นจานวนมาก หรือถูกกัดบริเวณทีม่ เี ส้นประสาทจานวนมาก นอกจากนี้ยงั พบว่าการป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน
ก่อนสัมผัสเชือ้ จะมีประสิทธิผลทีด่ กี ว่าการฉีดวัคซีนหลังสัมผัสเชือ้
ผลข้างเคียงของวัคซีนเซลล์เพาะเลีย้ งเกิดขึน้ ได้น้อยและไม่รุนแรงเหมือนวัคซีนทีท่ าจากสมองสัตว์ ซึง่
ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าแบบเซลล์เพาะเลีย้ งทีพ่ บการรายงาน ได้แก่ ปฏิกริ ยิ าบริเวณทีฉ่ ีด
วัคซีน เช่น ปวด แดง ร้อน คัน หรือ ปฏิกริ ยิ าทัวไป
่ เช่น ไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ซึง่ อาการเหล่านี้มกั จะหายเองเมื่อ
ได้รบั การรักษาตามอาการ ส่วนในเรื่องของการแพ้วคั ซีนรุนแรงนัน้ ยังไม่พบการรายงานแต่อย่างใด พบแต่เพียง
รายงานการเกิด serum sickness ซึง่ ผูป้ ว่ ยมักจะมีอาการไข้ ต่อมน้าเหลืองโต ข้ออักเสบ ปวดข้อ และพบผื่นทีผ่ วิ หนัง
นอกจากนี้ยงั พบรายงานการเกิดลมพิษทีไ่ ม่รุนแรงจากการได้รบั การฉีดวัคซีนกระตุน้ ซ้าบ่อยๆ ได้เช่นกัน

การฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิ ษสุนัขบ้า
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. การฉี ดวัคซีนก่อนการสัมผัสสัตว์ (prophylaxis) มักจะทาในผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อการถูกสัตว์
กัด เช่น สัตวแพทย์ บุรุษไปรษณีย์ เจ้าหน้าทีท่ ท่ี างานเกีย่ วกับเชือ้ ไวรัสพิษสุนขั บ้า หรือเด็ก
เนื่องจากเด็กเป็ นกลุ่มเสีย่ งต่อการเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าเช่นกัน
การฉี ดวัคซีน จะต้องฉีดทัง้ หมด 3 ครัง้ ในวันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28 หลังจากนัน้ อีก 1 ปี
อาจฉีดกระตุน้ อีก 1 ครัง้ เพื่อให้รา่ งกายมีภูมคิ มุ้ กันสูงกว่าระดับทีป่ ้ องกันโรคได้เป็ นระยะ
เวลานาน (หมายเหตุ : วันที่ 0 หมายถึง วันทีไ่ ด้รบั การฉีดวัคซีนเข็มแรก)
2. การฉี ดวัคซีนหลังการสัมผัสสัตว์ จะต้องพิจารณาถึงความเสีย่ งในการติดเชือ้ ด้วยเสมอ โดย
อาจแบ่งเป็ นกรณีได้ดงั นี้

2.1 ไม่ต้องฉี ดวัคซีน ในกรณี ที่สมั ผัสกับสัตว์โดยที่ผิวหนังไม่มีแผลหรือรอย
ถลอก เช่น การให้อาหาร ถูกเลีย สัมผัสน้าลายหรือเลือด (ยกเว้น น้าลายหรือเลือด
ของสัตว์กระเด็นเข้าทางตา หรือปาก จะต้องรับการฉีดวัคซีน)
2.2 ต้องฉี ดวัคซีน ในกรณี ที่
2.2.1 ถูกงับเป็ นรอยชา้ ที่ผิวหนัง ไม่มีเลือดออก
2.2.2 ถูกเลีย หรือ น้าลายถูกผิวหนังที่มีรอยถลอกหรือมีแผล
2.2.3 ถูกข่วนที่ผิวหนังโดยไม่มีเลือดออกหรือออกซิ บๆ
2.2.4 ถูกกัดหรือข่วนเป็ นแผล (แผลเดียวหรือหลายแผล) และมี
เลือดออก
2.2.5 มีน้าลายหรือสารคัดหลัง่ (เช่น เลือด) จากร่างกายสัตว์ ซากสัตว์
เนื้ อสมองสัตว์ รวมถึงการชาแหละหรือลองผิวหนังสัตว์ ถูกเยื่อบุตา
ปาก จมูกหรือแผลตามผิวหนัง
ในการเข้ารับการฉี ดวัคซีนนัน้ สามารถเข้ารับบริการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิ ษสุนัขบ้าโดยใช้
สิ ทธิ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า (บัตรทอง) ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) เช่น สถานี อนามัย หรือโรงพยาบาลรัฐบาลที่ใกล้ที่สุด (ที่ใดก็ได้) ทันที จนครบทุกเข็ม
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ใดๆ
ในกรณีทต่ี อ้ งฉีดวัคซีนหลังสัมผัสสัตว์ จะพิจารณาจานวนครัง้ ของการฉีดวัคซีนตามประวัติ
ของการได้รบั วัคซีนป้องกันพิษสุนขั บ้า โดยแบ่งเป็ น 3 กรณี คือ
1. ไม่เคยฉี ดวัคซีนมาก่อนเลย หรือเคยฉี ดมาแล้วแต่น้อยกว่า 3 เข็ม
1.1 ในกรณีทเ่ี ลือกวัคซีนชนิดฉีดเข้า กล้ามเนื้ อ ต้นแขน จะต้องได้รบั การฉีด
1.1.1 5 ครัง้ ครัง้ ละ 1 โด๊ส* ในวันที่ 0, 3, 7, 14 และ 28 หรือ
1.1.2 3 ครัง้ ในวันที่ 0, 7 และ 28 โดยวันที่ 0 จะได้รบั การฉีด 2 โด๊ส* และ
อีกสองครัง้ ทีเ่ หลือฉีดครัง้ ละ 1 โด๊ส*
กระทรวงสาธารณสุขของ
* หมายเหตุ: 1 โด๊ส จะใช้วคั ซีนปริมาตร 1 ml สาหรับ HDCV, PCECV
ประเทศไทยแนะนาให้เลือก
และ PDEV หรือ 0.5 ml สาหรับ PVRV
ฉี ดวิ ธีที่ 1.1.1, 1.2.1 และ 1.2.2
1.2 ในกรณีทเ่ี ลือกวัคซีนชนิดฉีดเข้า ในผิวหนัง บริเวณต้นแขน จะต้องได้รบั การฉีด
เท่านัน้
1.2.1 4 ครัง้ ในวันที่ 0, 3, 7 และ 28 โดยแต่ละครัง้ จะต้องฉีด 2 จุด จุดละ
0.1 มล. (ต้นแขนด้านซ้ายและขวา) หรือ
1.2.2 5 ครัง้ ในวันที่ 0, 3, 7, 28 และ 90 โดยสามครัง้ แรกฉีดครัง้ ละ 2 จุด
และ สองครัง้ ทีเ่ หลือฉีดอีกครัง้ ละ 1 จุด จุดละ 0.1 มล. หรือ
1.2.3 4 ครัง้ ในวันที่ 0, 7, 28 และ 90 โดยครัง้ แรกฉีดทัง้ หมด 8 จุด ครัง้ ที่
สอง 4 จุด และสองครัง้ ทีเ่ หลืออีกครัง้ ละ 1 จุด จุดละ 0.1 มล.

นอกจากนี้ผปู้ ว่ ยบางราย ทีถ่ ูกสัตว์กดั หรือข่วนจนเป็ นแผลและมีเลือดออก หรือ
ถูกกัดเป็ นแผลทีใ่ บหน้า ศีรษะ คอ มือ และนิ้วมือ หรือมีแผลลึก แผลฉีกขาดมาก
จะต้องได้รบั การฉีด อิ มมูโนโกลบุลิน (Immunoglobulin; IG) โดยเร็วทีส่ ดุ โดยฉีด
บริเวณรอบแผลร่วมกับวัคซีน ในวันที่ 0 เนื่องจากผูป้ ว่ ยเหล่านี้เป็ นกลุ่ม มีโอกาสเสีย่ ง
ต่อการติดเชือ้ ได้สงู
อิ มมูโนโกลบุลิน เป็ นโปรตีนในร่างกายทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย
อิมมูโนโกลบุลนิ สามารถ ผลิตได้ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าให้ ม้า (Equine Rabies
Immunoglobulin; ERIG) หรือ คน (Human Rabies Immunoglobulin; HRIG) และฉีดกระตุน้ จนกระทัง่
มีแอนติบอดีอยู่ในระดับสูงพอ จึงเจาะ เลือดมาแยกซีรมผลิ
ั ่ ตเป็ นอิมมูโนโกลบุลนิ ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า
ซึง่ อิมมูโนโกลบุลนิ ทีไ่ ด้จากม้าจะมีโอกาสทาให้เกิดอาการแพ้ได้มากกว่าอิมมูโนโกลบุลนิ ทีไ่ ด้จากคน
ส่วนผูท้ ถ่ี ูก น้าลายหรือสารคัดหลัง่ (เช่น เลือด ) จากร่างกายสัตว์ ซากสัตว์ เนื้อ
สมองสัตว์ กระเด็นเข้า สู่เยื่อบุตา ปาก จมูกหรื อแผลตามผิวหนัง และผูช้ าแหละซาก
สัตว์หรือลอกหนังสัตว์จาเป็ นต้องได้รบั การพิจารณาว่าจะต้องฉีดอิมมูโนโกลบุลนิ หรือ
ไม่ ตามความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เป็ นรายๆ ไป
2. เคยฉี ดมาแล้วอย่างน้ อย 3 เข็ม (วันที่ฉีดเข็มสุดท้ายผ่านมาเกิ น 6 เดือนแล้ว)
ในกรณีน้ไี ม่ว่าจะเลือกฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนหรือในผิวหนังบริเวณต้นแขน
จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนทัง้ หมด 2 ครัง้ เพื่อกระตุน้ ภูมคิ นุ้ กัน ในวันที่ 0 และ 3
โดยไม่จาเป็ นต้องฉีดอิมมูโนโกลบุลนิ
3. เคยฉี ดมาแล้วอย่างน้ อย 3 เข็ม (วันที่ฉีดเข็มสุดท้ายผ่านมาไม่เกิ น 6 เดือน)
ในกรณีน้ไี ม่ว่าจะเลือกฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนหรือในผิวหนังบริเวณต้นแขน
จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุน้ ภูมคิ นุ้ กันเพียงครัง้ เดียว ในวันที่ 0 เท่านัน้
โดยไม่จาเป็ นต้องฉีดอิมมูโนโกลบุลนิ

ปฏิ บตั ิ ตวั อย่างไรเมื่อถูกสุนัข แมวหรือสัตว์อื่นๆ กัด ?
เมื่อถูกสัตว์ขว่ นหรือกัดโดยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้ โรคพิษสุนขั บ้าควรรีบปฐมพยาบาลและปฏิบตั ติ วั ดังนี้
1. ล้างแผลทันทีดว้ ยน้าและฟอกด้วยสบู่หลายๆ ครัง้ ล้างสบู่ออกให้หมด ถ้าแผลลึกให้ลา้ งถึงก้น
แผลอย่างน้อย 15 นาที ระวังอย่าให้แผลช้า ห้ามใช้ครีมใดๆ ทา ถ้ามีเลือดออกควรปล่อยให้
เลือดไหลออก อย่าบีบหรือเค้นแผล เพราะจะทาให้เชือ้ แพร่กระจายไปส่วนอื่น
2. เช็ดแผลด้วยน้ายาฆ่าเชือ้ ควรใช้โพวีโดนไอโอดีน (povidone iodine) หรือฮิบเิ ทนในน้า
(hibitane in water) ถ้าไม่มใี ห้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์ไอโอดีน นอกจากนี้ไม่ควรปิ ด
ปากแผลยกเว้นว่าเลือดออกมากหรือแผลใหญ่มาก

3. ไปโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยทีใ่ กล้ทส่ี ดุ ทันที หรือ เร็วที่สุด เพื่อรับการฉีดป้องกัน
บาดทะยัก ยาปฏิชวี นะ และยาแก้ปวดตามอาการ รวมถึงวัคซีนหรืออิมมูโนโกลบุลนิ ตามความ
เหมาะสม
4. กักสัตว์ทก่ี ดั ไว้ดอู าการอย่างน้อย 15 วัน โดยให้น้าและอาหารตามปกติ อย่าฆ่าสัตว์ให้ตาย
ทันที เว้นแต่สตั ว์นนั ้ ดุรา้ ยกัดคนหรือสัตว์อ่นื หรือไม่สามารถกัดสัตว์ไว้ได้ ถ้าสัตว์หนีหายไปให้
ถือว่าสัตว์นนั ้ เป็ นโรคพิษสุนขั บ้า
5. หากสัตว์มอี าการปกติตลอดระยะเวลาทีก่ กั เพื่อดูอาการ สามารถหยุดฉีดวัคซีนได้
วิ ธีการส่งซากสัตว์และสถานที่สาหรับส่งตรวจโรคพิ ษสุนัขบ้าทัวประเทศ
่
สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์
ของกองควบคุมโรคระบาด กรมปศุสตั ว์ ที่ http://www.dld.go.th/inform/rabies/framdog.html

ลืมมาฉี ดวัคซีนตามกาหนดนัดหมายไปเป็ นอะไรไหม?
การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าตามกาหนดจะช่วยป้องกันการติดเชือ้ ได้ดที ส่ี ดุ อย่างไรก็ดหี าก
ลืมหรือไม่สามารถมาตามกาหนดวันนัดหมาย ก็ควรรีบมารับการฉีดวัคซีนต่อจนครบให้เร็วทีส่ ดุ (ข้อมูลในปจั จุบนั ระบุ
ว่าการฉีดวัคซีนล่าช้ากว่ากาหนดไป 2-3 วัน จะไม่สง่ ผลถึงประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า แต่ถา้ ช้าเกิน
กว่านี้ยงั ไม่พบข้อมูลการรับรองประสิทธิภาพ)

หญิ งตัง้ ครรภ์สามารถฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิ ษสุนัขบ้าได้หรือไม่ ?
หญิงตัง้ ครรภ์ไม่มขี อ้ ห้ามในการฉีดวัคซีนเนื่องจากเป็ นวัคซีนเชือ้ ตาย และอิมมูโนโกลบุลนิ ก็ไม่ได้เป็ นข้อห้าม
สาหรับหญิงตัง้ ครรภ์เช่นกัน

สามารถเปลี่ยนยี่ห้อวัคซีน หรือเปลี่ยนวิ ธีการฉี ดได้หรือไม่ ?
วัคซีนเซลล์เพาะเลีย้ งทีใ่ ช้อยู่ในประเทศไทยขณะนี้ มีคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยใกล้เคียงกัน
ในการฉีดเข้ากล้ามเนื้อสามารถใช้ทดแทนกันได้ทุกยีห่ อ้ แต่ชนิดทีฉ่ ีดเข้าในผิวหนังนัน้ อาจต้องระมัดระวังเนื่องจากบาง
ยีห่ อ้ ไม่แนะนาให้ฉีดเข้าในผิวหนัง ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยควรมีสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนทีร่ ะบุทงั ้ ชือ่ ยีห่ อ้
วัคซีนและวิธฉี ีดวัคซีนไว้ดว้ ยเสมอ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า ควรฉีดวิธเี ดียวกันตลอดจนครบชุดไม่ควรเปลีย่ นวิธกี ารฉีดสลับไปมา
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