
โรคพิษสนัุขบา้ ร้ายแรง แต่ป้องกนัได้! 
คลงัข้อมลูยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

โรคพิษสนัุขบ้าคืออะไร? 
 “โรคพษิสนุขับา้” “โรคกลวัน ้า” หรอื “โรคหมาวอ้” (ในภาษาอสีาน) เป็นโรคตดิเชือ้ทีม่สีาเหตุมาจาก Rabies 

virus ซึง่เป็นเชือ้ไวรสัก่อโรคในสตัวเ์ลอืดอุ่นเลีย้งลกูดว้ยนมทุกชนิด เช่น สนุขั แมว ววั ควาย ลงิ ชะน ีกระรอก กระแต 

เสอื หม ีหนู คา้งคาว รวมถงึคนดว้ย ซึง่ในประเทศไทยพบมากทีส่ดุในสนุขั (96% ของจ านวนทีพ่บเชือ้จากการวนิิจฉยั

ในหอ้งปฏบิตักิาร) รองลงมา คอื แมว   

 เชือ้ไวรสัชนิดนี้สามารถตดิต่อสูค่นไดโ้ดยการถูกสตัวท์ีเ่ป็นโรค กดั 

ขว่น เลยี น ้าลายกระเดน็เขา้ทางตา ปาก หรอืทางผวิหนงัทีม่บีาดแผล ซึง่เชือ้

ไวรสัจะเพิม่จ านวนมากขึน้ในบรเิวณแผลทีถู่กกดั หลงัจากนัน้เชือ้จะเขา้สูแ่ขนง

ประสาท และระบบประสาทสว่นกลาง หากเชือ้เขา้สูส่มองและเพิม่จ านวนขึน้อกี 

ผูป้ว่ยจะมอีาการคลุม้คลัง่ ดุรา้ย กระวนกระวาย และหากเชือ้เขา้สูไ่ขสนัหลงัแลว้

มกีารเพิม่จ านวนจะท าใหส้มองและไขสนัหลงัท างานผดิปกต ิผูป้ว่ยมอีาการ

อมัพาตและเสยีชวีติในทีส่ดุ 

            ระยะฟกัตวัหลงัจากเชือ้ไวรสัเขา้สูร่่างกายไปจนเกดิอาการ ใชเ้วลาประมาณ 2 - 8 สปัดาห ์หรอือาจสัน้
เพยีง 5 วนั หรอืยาวนานเกนิกว่า  1  ปี  โดยระยะฟกัตวัจะสัน้หรอืยาวขึน้กบัปจัจยับางอย่าง เช่น ความรุนแรงของ
บาดแผล ปรมิาณของปลายประสาททีต่ าแหน่งของแผล และระยะทางแผลไปยงัสมอง เช่น แผลทีห่น้า ศรีษะ 
คอ  หรอืมอื อกีทัง้ลกัษณะของเครื่องนุ่งห่ม และ การลา้งแผลจะมสีว่นชว่ยลดจ านวนเชือ้ลงไดม้าก 

  

 ในปจัจุบนัยงัไม่มยีาใดทีร่กัษาโรคพษิสนุขับา้ได ้ซึง่ผูท้ีเ่ป็นโรคพษิสนุขับา้นัน้มอีตัราการเสยีชวีติ 100% แต่

อย่างไรกด็โีรคพษิสนุขับา้กส็ามารถป้องกนัไดโ้ดยการฉีดวคัซนี 

 

วคัซีนป้องกนัโรคพิษสนัุขบ้าคืออะไร? 
 วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ไดจ้ากการน าเชือ้ Rabies virus ทีเ่กดิจากการเพาะเลีย้งโดยวธิกีารเฉพาะ ซึง่

เชือ้จะถูกท าใหต้ายก่อนทีจ่ะน ามาฉีดเพื่อกระตุน้ใหร้่างกายสรา้งภูมคิุม้กนัต่อเชือ้ไวรสัชนิดนี้ การฉีดวคัซนีป้องกนัโรค

พษิสนุขับา้สามารถท าได ้2 แบบ คอื ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ (Intramuscular; IM) และฉีดเขา้ในผวิหนงั (Intradermal; ID) 

 วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ทีม่จี าหน่ายในประเทศไทยมอียู่ 4 ชนิด ไดแ้ก ่

  - Lyssavac N® (Purified Duck Embryo Cell Rabies Vaccine; PDEV) เป็นวคัซนีทีไ่ดจ้ากการ

เพาะเลีย้งไวรสัในตวัอ่อนไขเ่ป็ดทีฟ่กัแลว้ (embryonated duck eggs) แนะน าใหฉ้ีดแบบ IM เท่านัน้ มลีกัษณะเป็น

วคัซนีผงแหง้พรอ้มน ้าส าหรบัท าละลาย (sterile water for injection) เมื่อละลายแลว้มลีกัษณะเป็นสารแขวนตะกอนสี

ขาว ขุน่เลก็น้อย เน่ืองจากม ีthimerosal เป็นสารกนัเสยี ปรมิาตรรวม 1 ml   

  - SII Rabivax® (Human Diploid Cell Rabies Vaccine; HDCV) เป็นวคัซนีทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้ง

ไวรสัใน human diploid cell แนะน าใหฉ้ีดแบบ IM เท่านัน้ มลีกัษณะเป็นวคัซนีผงแหง้พรอ้มน ้าส าหรบัท าละลาย 

(sterile water for injection) เมื่อละลายแลว้มลีกัษณะใส สชีมพ ูปรมิาตรรวม 1 ml 

 

“ หากถกูสตัวเ์ล้ียงลกูด้วย

นมท่ีไม่ใช่สนัุขกดักมี็

โอกาสท่ีจะติดเช้ือโรคพิษ

สนัุขบ้าได้เช่นกนั “ 

 



  - Rabipur® (Purified Chick Embryo Cell Rabies Vaccine; PCECV) เป็นวคัซนีทีไ่ดจ้ากการ

เพาะเลีย้งไวรสัใน primary chick embryo fibroblast cell สามารถฉีดไดท้ัง้แบบ IM และ ID มลีกัษณะเป็นวคัซนีผง

แหง้พรอ้มน ้าส าหรบัท าละลาย (sterile water for injection) เมื่อละลายแลว้มลีกัษณะใส ไม่มสี ีปรมิาตรรวม 1 ml 

  - Verorab® (Purified Vero Cell Rabies Vaccine; PVRV) เป็นวคัซนีทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้งไวรสั

ใน vero cells สามารถฉีดไดท้ัง้แบบ IM และ ID มลีกัษณะเป็นวคัซนีผงแหง้พรอ้มน ้าเกลอืส าหรบัท าละลาย (solution 

of sodium chloride 0.4%) เมื่อละลายแลว้มลีกัษณะใส ไม่มสี ีปรมิาตรรวม 0.5 ml 

 วคัซนีทัง้ 4 ชนิดมชีื่อเรยีกรวมๆ ว่า วคัซนีเซลลเ์พาะเลีย้ง ซึง่จะมคีวามปลอดภยัและมคีวามบรสิทุธิม์ากกว่า

วคัซนีแบบเก่าทีผ่ลติจากการน าเชือ้ Rabies virus จากสมองสตัวท์ีเ่ป็นโรคพษิสนุขับา้มาใช ้ซึง่ในปจัจุบนั ประเทศไทย

ไม่มกีารน าวคัซนีดงักล่าวมาใชแ้ลว้ 

 

ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงเป็นอย่างไร ? 
 ประสทิธภิาพในการป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ของวคัซนีเซลลเ์พาะเลีย้งทัง้ 4 ชนิดทีม่อียู่ในประเทศไทยมคีวาม

ใกลเ้คยีงกนั อย่างไรกด็แีมว้่าจะไดร้บัการฉีดวคัซนีไปแลว้ แต่โอกาสในการเป็นโรคพษิสนุขับา้กย็งัมอียู่หากไดร้บัเชือ้

เป็นจ านวนมาก หรอืถูกกดับรเิวณทีม่เีสน้ประสาทจ านวนมาก นอกจากน้ียงัพบว่าการป้องกนัโรคดว้ยการฉีดวคัซนี

ก่อนสมัผสัเชือ้จะมปีระสทิธผิลทีด่กีว่าการฉีดวคัซนีหลงัสมัผสัเชือ้ 

 ผลขา้งเคยีงของวคัซนีเซลลเ์พาะเลีย้งเกดิขึน้ไดน้้อยและไมรุ่นแรงเหมอืนวคัซนีทีท่ าจากสมองสตัว ์ซึง่

ผลขา้งเคยีงจากการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้แบบเซลลเ์พาะเลีย้งทีพ่บการรายงาน ไดแ้ก่ ปฏกิริยิาบรเิวณทีฉ่ีด

วคัซนี เช่น ปวด แดง รอ้น คนั หรอื ปฏกิริยิาทัว่ไป เช่น ไข ้ปวดศรีษะ อ่อนเพลยี ซึง่อาการเหล่าน้ีมกัจะหายเองเมื่อ

ไดร้บัการรกัษาตามอาการ สว่นในเรื่องของการแพว้คัซนีรุนแรงนัน้ยงัไม่พบการรายงานแต่อย่างใด พบแต่เพยีง

รายงานการเกดิ serum sickness ซึง่ผูป้ว่ยมกัจะมอีาการไข ้ต่อมน ้าเหลอืงโต ขอ้อกัเสบ ปวดขอ้ และพบผื่นทีผ่วิหนงั  

นอกจากนี้ยงัพบรายงานการเกดิลมพษิทีไ่ม่รุนแรงจากการไดร้บัการฉีดวคัซนีกระตุน้ซ ้าบ่อยๆ ไดเ้ช่นกนั  

 

การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนัุขบ้า 
 การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

1. การฉีดวคัซีนก่อนการสมัผสัสตัว ์(prophylaxis) มกัจะท าในผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการถูกสตัว์

กดั เช่น สตัวแพทย ์บุรุษไปรษณีย ์เจา้หน้าทีท่ีท่ างานเกีย่วกบัเชือ้ไวรสัพษิสนุขับา้ หรอืเดก็ 

เน่ืองจากเดก็เป็นกลุ่มเสีย่งต่อการเป็นโรคพษิสนุขับา้เช่นกนั 

การฉีดวคัซีน จะตอ้งฉีดทัง้หมด 3 ครัง้ ในวนัที ่0, 7 และ 21 หรอื 28 หลงัจากนัน้อกี 1 ปี

อาจฉีดกระตุน้อกี 1 ครัง้เพื่อใหร้า่งกายมภีูมคิุม้กนัสงูกว่าระดบัทีป้่องกนัโรคไดเ้ป็นระยะ

เวลานาน (หมายเหต ุ: วนัที ่0 หมายถงึ วนัทีไ่ดร้บัการฉีดวคัซนีเขม็แรก) 

2. การฉีดวคัซีนหลงัการสมัผสัสตัว ์ จะตอ้งพจิารณาถงึความเสีย่งในการตดิเชือ้ดว้ยเสมอ โดย

อาจแบ่งเป็นกรณีไดด้งันี้ 



2.1 ไม่ต้องฉีดวคัซีน ในกรณีท่ีสมัผสักบัสตัวโ์ดยท่ีผิวหนังไม่มีแผลหรอืรอย

ถลอก เช่น การใหอ้าหาร ถูกเลยี สมัผสัน ้าลายหรอืเลอืด (ยกเว้น น ้าลายหรอืเลอืด

ของสตัวก์ระเดน็เขา้ทางตา หรอืปาก จะตอ้งรบัการฉีดวคัซนี) 

2.2 ต้องฉีดวคัซีน ในกรณีท่ี 

2.2.1 ถกูงบัเป็นรอยช า้ท่ีผิวหนัง ไม่มีเลือดออก 

2.2.2 ถกูเลีย หรอื น ้าลายถกูผิวหนังท่ีมีรอยถลอกหรอืมีแผล  

2.2.3 ถกูข่วนท่ีผิวหนังโดยไม่มีเลือดออกหรอืออกซิบๆ  

2.2.4 ถกูกดัหรอืข่วนเป็นแผล (แผลเดียวหรอืหลายแผล) และมี

เลือดออก  

2.2.5 มีน ้าลายหรอืสารคดัหลัง่ (เช่น เลือด) จากรา่งกายสตัว ์ซากสตัว ์

เน้ือสมองสตัว ์รวมถึงการช าแหละหรอืลองผิวหนังสตัว ์ถกูเยื่อบุตา 

ปาก จมูกหรอืแผลตามผิวหนัง 

 

 

 

 

 

ในกรณีทีต่อ้งฉีดวคัซนีหลงัสมัผสัสตัว ์จะพจิารณาจ านวนครัง้ของการฉีดวคัซนีตามประวตัิ

ของการไดร้บัวคัซนีป้องกนัพษิสนุขับา้ โดยแบ่งเป็น 3 กรณี คอื 

1. ไม่เคยฉีดวคัซีนมาก่อนเลย หรอืเคยฉีดมาแล้วแต่น้อยกว่า 3 เขม็ 

1.1 ในกรณีทีเ่ลอืกวคัซนีชนิดฉีดเขา้ กล้ามเน้ือ ตน้แขน จะตอ้งไดร้บัการฉีด 

1.1.1 5 ครัง้  ครัง้ละ 1 โด๊ส* ในวนัที ่0, 3, 7, 14 และ 28  หรอื 

1.1.2 3 ครัง้ ในวนัที ่0, 7 และ 28 โดยวนัที ่0 จะไดร้บัการฉีด 2 โด๊ส* และ

อกีสองครัง้ทีเ่หลอืฉีดครัง้ละ 1 โด๊ส* 

*  หมายเหต:ุ 1 โด๊ส จะใชว้คัซนีปรมิาตร 1 ml ส าหรบั HDCV, PCECV 

และ PDEV หรอื 0.5 ml ส าหรบั PVRV 

1.2 ในกรณีทีเ่ลอืกวคัซนีชนิดฉีดเขา้ ในผิวหนัง บรเิวณตน้แขน จะตอ้งไดร้บัการฉีด  

1.2.1 4 ครัง้ ในวนัที ่0, 3, 7 และ 28 โดยแต่ละครัง้จะตอ้งฉีด 2 จุด จุดละ 

0.1 มล. (ตน้แขนดา้นซา้ยและขวา) หรอื 

1.2.2 5 ครัง้ ในวนัที ่0, 3, 7, 28 และ 90 โดยสามครัง้แรกฉีดครัง้ละ 2 จุด  

และ สองครัง้ทีเ่หลอืฉีดอกีครัง้ละ 1 จุด จุดละ 0.1 มล. หรอื 

1.2.3 4 ครัง้ ในวนัที ่0, 7, 28 และ 90 โดยครัง้แรกฉีดทัง้หมด 8 จุด ครัง้ที่

สอง 4 จุด และสองครัง้ทีเ่หลอือกีครัง้ละ 1 จุด จุดละ 0.1 มล. 
 

ในการเข้ารบัการฉีดวคัซีนนัน้สามารถเข้ารบับริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้

สิทธิหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (บตัรทอง) ในสถานพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) เช่น สถานีอนามยั หรอืโรงพยาบาลรฐับาลท่ีใกล้ท่ีสุด (ท่ีใดกไ็ด)้ ทนัที จนครบทุกเขม็

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ 

 

กระทรวงสาธารณสุขของ

ประเทศไทยแนะน าให้เลือก

ฉีดวิธีท่ี 1.1.1, 1.2.1 และ 1.2.2 

เท่านัน้ 



นอกจากน้ีผูป้ว่ยบางราย ทีถู่กสตัว์กดั หรอืขว่นจนเป็นแผลและมเีลอืดออก  หรอื

ถูกกดัเป็นแผลทีใ่บหน้า ศรีษะ คอ มอื และน้ิวมอื หรอืมแีผลลกึ แผลฉีกขาดมาก 

จะตอ้งไดร้บัการฉีด  อิมมูโนโกลบุลิน  (Immunoglobulin; IG) โดยเรว็ทีส่ดุ โดยฉีด

บรเิวณรอบแผลร่วมกบัวคัซนีในวนัที ่0 เน่ืองจากผูป้ว่ยเหล่าน้ีเป็นกลุ่ม มโีอกาสเสีย่ง

ต่อการตดิเชือ้ไดส้งู   

 

 

 

 

 

 

สว่นผูท้ีถู่ก น ้าลายหรอืสารคดัหลัง่ (เช่น เลอืด ) จากร่างกายสตัว ์ซากสตัว ์ เน้ือ

สมองสตัว ์กระเดน็เขา้ สู่เยื่อบุตา ปาก จมกูหรื อแผลตามผวิหนงั  และผูช้ าแหละซาก

สตัวห์รอืลอกหนงัสตัวจ์ าเป็นตอ้งไดร้บัการพจิารณาว่าจะตอ้งฉีดอมิมโูนโกลบุลนิหรอื

ไม่ ตามความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เป็นรายๆ ไป 

2. เคยฉีดมาแล้วอย่างน้อย  3 เขม็ (วนัท่ีฉีดเขม็สุดท้ายผา่นมาเกิน 6 เดือนแล้ว) 

ในกรณีนี้ไม่ว่าจะเลอืกฉีดเขา้กลา้มเน้ือตน้แขนหรอืในผวิหนงับรเิวณตน้แขน 

จะตอ้งเขา้รบัการฉีดวคัซนีทัง้หมด 2 ครัง้เพื่อกระตุน้ภูมคิุน้กนั ในวนัที ่0 และ 3 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งฉีดอมิมโูนโกลบุลนิ  

3. เคยฉีดมาแล้วอย่างน้อย 3 เขม็ (วนัท่ีฉีดเขม็สุดท้ายผา่นมาไม่เกิน 6 เดือน) 

ในกรณีนี้ไม่ว่าจะเลอืกฉดีเขา้กลา้มเน้ือตน้แขนหรอืในผวิหนงับรเิวณตน้แขน 

จะตอ้งเขา้รบัการฉีดวคัซนีเพื่อกระตุน้ภูมคิุน้กนัเพยีงครัง้เดยีว ในวนัที ่0 เท่านัน้ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งฉีดอมิมโูนโกลบุลนิ 

 

ปฏิบติัตวัอย่างไรเม่ือถกูสนัุข แมวหรือสตัวอ่ื์นๆ กดั? 
 เมื่อถูกสตัวข์ว่นหรอืกดัโดยทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้โรคพษิสนุขับา้ควรรบีปฐมพยาบาลและปฏบิตัติวัดงันี้ 

1. ลา้งแผลทนัทดีว้ยน ้าและฟอกดว้ยสบู่หลายๆ ครัง้ ลา้งสบู่ออกใหห้มด ถา้แผลลกึใหล้า้งถงึกน้

แผลอย่างน้อย 15 นาท ีระวงัอย่าใหแ้ผลช ้า หา้มใชค้รมีใดๆ ทา ถา้มเีลอืดออกควรปล่อยให้

เลอืดไหลออก อย่าบบีหรอืเคน้แผล เพราะจะท าใหเ้ชือ้แพร่กระจายไปสว่นอื่น 

2. เชด็แผลดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้ ควรใชโ้พวโีดนไอโอดนี (povidone iodine) หรอืฮบิเิทนในน ้า 

(hibitane in water) ถา้ไม่มใีหใ้ชแ้อลกอฮอล ์70% หรอืทงิเจอรไ์อโอดนี นอกจากนี้ไม่ควรปิด

ปากแผลยกเวน้ว่าเลอืดออกมากหรอืแผลใหญ่มาก 

อิมมูโนโกลบุลิน เป็นโปรตนีในร่างกายทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบภูมคิุม้กนัของร่างกาย 

อมิมโูนโกลบุลนิ สามารถผลติได้ โดยการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ให้ ม้า (Equine Rabies 

Immunoglobulin; ERIG) หรอื คน (Human Rabies Immunoglobulin; HRIG) และฉีดกระตุน้จนกระทัง่

มแีอนตบิอดอียู่ในระดบัสงูพอ จงึเจาะ เลอืดมาแยกซรีัม่ผลติเป็นอมิมโูนโกลบุลนิป้องกนัโรคพษิสนุขับา้  

ซึง่อมิมโูนโกลบุลนิทีไ่ดจ้ากมา้จะมโีอกาสท าใหเ้กดิอาการแพไ้ดม้ากกว่าอมิมโูนโกลบุลนิทีไ่ดจ้ากคน 



3. ไปโรงพยาบาลหรอืสถานีอนามยัทีใ่กลท้ีส่ดุทนัที หรอื เรว็ท่ีสุด เพื่อรบัการฉีดป้องกนั

บาดทะยกั ยาปฏชิวีนะ และยาแกป้วดตามอาการ รวมถงึวคัซนีหรอือมิมโูนโกลบุลนิตามความ

เหมาะสม 

4. กกัสตัวท์ีก่ดัไวด้อูาการอย่างน้อย 15 วนั โดยใหน้ ้าและอาหารตามปกต ิอย่าฆา่สตัวใ์หต้าย

ทนัท ีเวน้แต่สตัวน์ัน้ดุรา้ยกดัคนหรอืสตัวอ์ื่นหรอืไม่สามารถกดัสตัวไ์วไ้ด ้ถา้สตัวห์นีหายไปให้

ถอืว่าสตัวน์ัน้เป็นโรคพษิสนุขับา้  

5. หากสตัวม์อีาการปกตติลอดระยะเวลาทีก่กัเพื่อดอูาการ สามารถหยุดฉีดวคัซนีได ้
 

วิธีการส่งซากสตัวแ์ละสถานท่ีส าหรบัส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทัว่ประเทศ สามารถเข้าไปท่ีเวบ็ไซต์

ของกองควบคมุโรคระบาด กรมปศสุตัว ์ท่ี http://www.dld.go.th/inform/rabies/framdog.html 

 

ลืมมาฉีดวคัซีนตามก าหนดนัดหมายไปเป็นอะไรไหม? 
 การเขา้รบัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ตามก าหนดจะช่วยป้องกนัการตดิเชือ้ไดด้ทีีส่ดุ อย่างไรกด็หีาก

ลมืหรอืไม่สามารถมาตามก าหนดวนันดัหมาย กค็วรรบีมารบัการฉีดวคัซนีต่อจนครบใหเ้รว็ทีส่ดุ (ขอ้มลูในปจัจุบนัระบุ

ว่าการฉีดวคัซนีล่าชา้กว่าก าหนดไป 2-3 วนั จะไม่สง่ผลถงึประสทิธภิาพของวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ แต่ถา้ชา้เกนิ

กว่านี้ยงัไม่พบขอ้มลูการรบัรองประสทิธภิาพ) 

 

หญิงตัง้ครรภส์ามารถฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนัุขบ้าได้หรือไม่ ?  
 หญงิตัง้ครรภไ์ม่มขีอ้หา้มในการฉีดวคัซนีเนื่องจากเป็นวคัซนีเชือ้ตาย และอมิมโูนโกลบุลนิกไ็ม่ไดเ้ป็นขอ้หา้ม

ส าหรบัหญงิตัง้ครรภเ์ช่นกนั  
 

สามารถเปล่ียนย่ีห้อวคัซีน หรือเปล่ียนวิธีการฉีดได้หรือไม่ ? 
 วคัซนีเซลลเ์พาะเลีย้งทีใ่ชอ้ยู่ในประเทศไทยขณะนี้ มคีุณภาพประสทิธภิาพและความปลอดภยัใกลเ้คยีงกนั 

ในการฉีดเขา้กลา้มเน้ือสามารถใชท้ดแทนกนัไดทุ้กยีห่อ้ แต่ชนิดทีฉ่ีดเขา้ในผวิหนงันัน้อาจตอ้งระมดัระวงัเนื่องจากบาง

ยีห่อ้ไม่แนะน าใหฉ้ีดเขา้ในผวิหนงั ดงันัน้เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัควรมสีมุดบนัทกึการฉีดวคัซนีทีร่ะบทุัง้ชือ่ยีห่อ้
วคัซนีและวธิฉีีดวคัซนีไวด้ว้ยเสมอ 

 การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ ควรฉีดวธิเีดยีวกนัตลอดจนครบชุดไม่ควรเปลีย่นวธิกีารฉีดสลบัไปมา 
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