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สวัสดีครับ

จุลสารเสาวภาฉบับน้ีขอนำเสนอเร่ืองท่ีเป็นปัญหา
ท่ีพบบ่อยท่ีสุดปัญหาหน่ึงของนักเดินทาง คือ
อาการท้องเสีย(Traveler’sdiarrhea) ผู้อ่านจะ
ได้รับทราบถึงอาการของโรค ข้อควรปฏิบัติ และ
แนวทางการรักษาเบ้ืองต้น หากเกิดภาวะน้ีข้ึน
ส่วนเร่ืองจากคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่
เร่ืองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในผู้ป่วย
เด็กและสตรีมีครรภ์ และ เร่ืองจากคลินิกพิษจาก
สัตว์ได้แก่เร่ืองเม่นทะเลหวังว่าคงจะเกิดประโยชน์
แก่ผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ

สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซ่ึง
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี(ก่อน
ถูกสัตว์กัด)แก่ประชาชนท่ัวไปน้ันสามารถรับการ
บริการฉีดวัคซีนได้ในวันท่ี 1 – 14 พฤษภาคมน้ี
ท่ีสถานเสาวภาดังรายละเอียดตามท้ายเล่มครับ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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เด็กเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการ
สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าหน่ึงในสามของ
เด็กไทยท่ีมีอายุน้อยกว่า 15 ปี เคยมี
ประวัติถูกสัตว์กัดมาแล้วอย่างน้อย1คร้ัง
................................................................

เด็ก ท่ี สัมผัส โรค พิษ สุนัข บ้า ควร ได้ รับ การ ฉีด วัค ซีน 
และ อิม มูโน โก ลบุ ลิน เพ่ือ ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า 
ภาย หลัง สัมผัส โรค ด้วย ข้อ บ่ง ช้ี และ วิธี การ รักษา 
เช่น เดียว กับ ท่ี ใช้ สำหรับ ผู้ใหญ่ โดย ใช้ ขนาด ของ 
วัคซีน ใน ขนาด เดียวกัน กับ ท่ี ให้ ใน ผู้ใหญ่ (ไม่ ว่า จะ 
ใช้ สูตร ใด ก็ตาม) เน่ืองจาก ไม่มี การ ศึกษา มาก พอท่ี 
จะ ใช้ ขนาด น้อย ลง ใน เด็ก จากการ ศึกษา พบ ว่า เด็ก 
ท่ี ได้ รับ วัคซีน ป้องกัน พิษ สุนัข บ้า เข้า กล้าม ใน ขนาด 
คร่ึง หน่ึง ของ ปกติ จะมี ระดับ ภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 
โรค พิษ สุนัข บ้า ต่ำ กว่า กลุ่ม ท่ี ได้ รับ วัคซีน ป้องกัน                 
พิษ สุนัข บ้า ใน ขนาด ปกติ อย่าง มี นัย สำคัญ ทาง สถิติ 
จาก ประสบการณ์ ท่ี สถานเสาวภา การ ให้ วัคซีน 
โดย ใช้ ขนาด ของ วัคซีน เท่ากับ ท่ี ใช้ ใน ผู้ใหญ่ ไม่ ได้ 
ทำให้ มี ผล ข้าง เคียง มาก ข้ึน และ การ ให้ purified 
ERIG ใน เด็ก พบ ว่า เด็ก มี ผล ข้าง เคียง ภาย หลัง ได้ 
รับ purified ERIG น้อย กว่า ใน ผู้ใหญ่

การต้ังครรภ์ไม่เป็นข้อห้ามของการให้
วัคซีนและอิมมูโนโกลบุลินป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าภายหลังสัมผัสโรค
สตรี มี ครรภ์ มัก มี ความ วิตก กังวล เก่ียว กับ การ รักษาท้ัง 
การ ให้ วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า และ การ ให้ อิมมู 
โน โก ลบุ ลินขณะ ต้ัง ครรภ์ ว่า จะ ส่ง ผล อันตราย ต่อ 
ทารก ใน ครรภ์ หรือ ไม่  องค์การ อาหาร และ ยา ของ 
ประเทศ สหรัฐอเมริกา (US-FDA pregnancy 
risk categories) ได้ ถือว่า วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ 
สุนัข บ้า และ อิมมู โน โก ลบุ ลิน เป็น ยา ท่ี มี ความ เส่ียง 
ประเภท C ซ่ึง หมายความ ว่า ยัง ไม่มี การ ศึกษาท่ี 
มี คุณภาพ ใน มนุษย์   แสดง ให้ เห็น ว่า มี อันตราย ต่อ 
ทารก ใน ครรภ์ จากการ ศึกษา และ ข้อมูล ท่ี มี อยู่ ใน 
ปัจจุบัน พบ ว่า ความ เส่ียง ต่อ ทารก ใน ครรภ์ และ 
ภาวะ แทรกซ้อน จาก การ ต้ัง ครรภ์ ระหว่าง หญิง ต้ัง 
ครรภ์ ท่ี ได้ รับ วัคซีน ป้องกัน      โรคพิษ สุนัข บ้า ร่วม 
กับ อิมมู โน โก ลบุ ลิน ไม่ ต่าง จาก หญิง ต้ัง ครรภ์ ปกติ  
เด็ก ท่ี คลอด จาก แม่ ท่ี ได้ รับ วัคซีน พบ ว่า ไม่มี ความ 
พิการ หรือ ความ ผิด ปกติ ท่ี แตก ต่าง จาก เด็ก ท่ี คลอด 
โดย ท่ัวไป และ การ ให้การ รักษา ภาย หลัง สัมผัส โรค 
พิษ สุนัข บ้า ตาม มาตรฐาน ก็ได้ ผล ดี 

กล่าว โดย สรุป เด็ก สตรี มี ครรภ์ สามารถ 
ให้การ ดูแล รักษา หลัง สัมผัส โรค พิษ สุนัข 
บ้า ตาม มาตรฐาน ได้ อย่าง ปลอดภัย และ 
มี ประสิทธิภาพ 

การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายหลังสัมผัสโรค
ในผู้ป่วยเด็กและสตรีมีครรภ์


