
 3   

ปญหาในการดูแลรักษาผูปวยไขเลือดออก 
 

ศาสตราจารย พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 
ไขเลือดออกยังคงเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขระดับโลก มีการคาด

ประมาณในป ค.ศ.2010 วาท่ัวโลกมีการติดเชื้อไขเลือดออกมากกวา 390 ลานคน 
โดย 70% ของผูปวยอยูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค(1)   การควบคุมโรคยังไมมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นไดจากจํานวนผูปวยท่ียังมีสูงมากทุกป  ในป พ.ศ.2515 
ประเทศไทย  มีอุบัติการณของโรคไขเลือดออกมากกวา 200 คน/ประชากรหนึ่ง
แสนคน แมจะรณรงคในการควบคุมและกําจัดยุง ก็มิไดทําใหอุบัติการณในแตละ
ปลดลงเลย และเปนเชนเดียวกันในทุกประเทศท่ัวโลก แตส่ิงท่ีเห็นประจักษคือ  
อัตราการเสียชีวิต (case fatality rate) ไดลดลงจนต่ํากวารอยละ 0.1(2) ซึ่งแสดง
ถึงศักยภาพในการดูแลรักษาผูปวยท่ีดีขึ้น แตมีความลมเหลวในการควบคุมการ
ระบาดของโรคโดยส้ินเชิง 

การศึกษาระบาดวิทยาของระดับภูมิคุมกันโรคแสดงใหเห็นชัดเจนวา เด็ก
ท่ีศึกษาในป ค.ศ.1980 ติดเชื้อไขเลือดออกในชวงอายุท่ีตํ่ากวาเด็กท่ีศึกษาในป 
ค.ศ.2010 การศึกษาในผูใหญในปเดียวกันพบวา(3) ประมาณถึงหนึ่งในสามของ
ผูใหญยังไมมีภูมิคุมกันโรค ซึ่งสัมพันธกับรายงานที่พบผูปวยผูใหญมากข้ึนใน
ระยะหลัง(4) 

ส่ิงท่ีทาทายยังเปนเรื่องของการวินิจฉัยโรคและการรักษาในผูปวยท่ีมีอาการ
รุนแรง แมวาในปจจุบันแพทยจะความสามารถในการวินิจฉัยโรคไดดีขึ้น  การศึกษา
ในโรงพยาบาลศิริราชพบวา แพทยสามารถวินิจฉัยไขเลือดออกจากประวัติอาการ 
การตรวจรางกาย และ CBC ไดถูกตองประมาณรอยละ 80 แตการตรวจยืนยัน
จําเปนตองใชการตรวจหายีโนมของไวรัส โดยใชวิธี polymerase chain reaction 
(PCR) หรือตรวจหาแอนติเจน non structural protein 1(NS1 Ag) ของไวรัส 
หรือตรวจทางน้ําเหลือง เพ่ือหาแอนติบอดีชนิด IgM ปญหาคือ ในการติดเชื้อเดงกี่
จะพบ NS1 Ag หรือ PCR ใหผลบวกในชวง 1-3 วันแรกของไข จากนั้นผลการ
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ตรวจทั้งสองจะกลายเปนลบ แตจะพบ IgM ใหผลบวกหลังวันท่ี 3 ของไขไปแลว 
(รูปท่ี 1)(5)   แม IgM จะแมนยํา และไวมาก แตจะเริ่มบวกชา จึงมีประโยชนนอย
สําหรับการวินิจฉัยโรคในระยะแรก ๆ ของไข สวนการตรวจ NS1 Ag เด่ียว ๆ มี
ความไวต่ํา เพียงรอยละ 63(6) โดยเฉพาะหากติดเชื้อแบบ secondary แตมีความ 
จําเพาะสูง คือถาไดผลบวก แปลวานาจะเปนโรคแน แตถาไดผลลบ ยังไมสามารถ
ตัดโรคนี้ไปได 

 
รูปท่ี 1 ระบาดวิทยาของไขเลือดออกในประเทศไทย(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้ังนี้ขึ้นกับวาเปน primary หรือ secondary infection เมื่อผูปวยมาพบ
แพทย ซึ่งอาจะเปนวันท่ี 1-4 ของไข จึงอาจตรวจพบหรือไมพบ NS1 Ag หรือ 
IgM ปจจุบันชุดตรวจตาง ๆ ท่ีใหผลเร็วจึงประกอบดวยการตรวจท้ัง NS1 Ag และ 
IgM เขาไวดวยกัน  การตรวจ NS1 Ag เด่ียว ๆ หรือ IgM เด่ียว ๆ จึงไมควรทํา 
เพราะการตรวจแบบรวมทําใหไดผลการวินิจฉัยท่ีไวกวา แมนยํากวาแตก็มีราคา
สูงขึ้น อยางไรก็ดียังไมมีการตรวจใด ๆ ท่ีจะบอกไดวาผูปวยจะมีอาการรุนแรง
หรือไม แมจะพบวาผูปวย DSS จะมีปริมาณ NS1 Ag ในเลือดสูงกวาผูปวย DF 
หรือ DHF แตก็ไมมีระดับท่ีจะแบงแยกไดชัดเจนวาระดับเทาใด จะคาดไดวา
อาการรุนแรง และหากผูปวยมาพบแพทยหลังจากมีไขแลว 2-3 วันอาจตรวจไมพบ 
NS1 Ag เลย ไมวาจะมีความรุนแรงเพียงใด 
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เมื่อวินิจฉัยไดแลว จําเปนตองประเมินความรุนแรงและใหการรักษาอยาง
เหมาะสม WHO ไดแนะนําใหใชแนวทางในการจําแนกผูปวย 2 แบบคือ WHO 
2009(7)  ซึ่งจะแบงผูปวยเปน 3 กลุมคือ กลุมท่ีมีอาการเขาไดกับการติดเชื้อเดงกี่ 
แบบมี (กลุมท่ี 1) หรือไมมีสัญญาเตือนภัย (กลุมท่ี 2) และกลุมเดงกี่รุนแรง (กลุม
ท่ี 3)  ผูปวยท่ีมีอาการเขาไดกับไขเลือดออก ไดแกผูปวยท่ีมีอาการดังนี้คือ คล่ืนไส 
อาเจียน มีผื่นขึ้น ปวดเมื่อย  รัดแขนทําเทอรนิเกตไดผลบวก มีเม็ดเลือดขาวต่ํา 
และควรไดรับการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการวาติดเชื้อเดงกี่ (ดวย PCR หรือ 
IgM หรือ NS1 Ag) สวนสัญญาณเตือนภัยคืออาการท่ีมักพบในผูปวยท่ีรุนแรง
ไดแก อาการปวดทอง อาเจียนไมหยุด มีภาวะน้ําคั่งเกิน มีเลือดออกตามเย่ือบุ มี
อาการซึม กระสับกระสาย มีตับโตขึ้นมากกวา 2 ซม. และพบคา hematocrit 
เพ่ิมขึ้นในขณะท่ีเกร็ดเลือดตํ่าลงอยางรวดเร็ว  สวนกลุมท่ี 3 คือกลุมเดงกี่รุนแรง
(severe dengue) ไดแกผูปวยท่ีมีอาการรุนแรง 3 รูปแบบคือ มีการรั่วของพลาสมา
รุนแรง หรือมีปญหาเลือดออกรุนแรง หรือมีอวัยวะวาย   WHO ไดมีแนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลรักษาผูปวยตามกลุม โดยกลุมท่ีมีสัญญาณเตือนภัย และกลุมรุนแรง
ใหรักษาเปนผูปวยใน หรือเขารักษาในหอผูปวยวิกฤต รวมท้ังมีแนวทางการใหสารน้ํา
ชัดเจน ขอเสียของแนวทางนี้คือ อาจทําใหตองมีการรับผูปวยนอนในโรงพยาบาล
มากเกินจําเปน เพราะเกณฑท่ีใชคอนขางไว 

สวนการจําแนกผูปวยอีกระบบหนึ่งคือ WHO SEARO 2011(8) ซึ่งจะจําแนก
ตามระบบเกา (WHO 1997) ซึ่งแบงผูปวยเปนไขเดงก่ี (DF) และไขเลือดออก
(Dengue hemorrhagic fever: DHF) grade I ถึง IV ซึ่งเปนระบบที่คุนเคย ใชกัน
มานาน โดยมีการปรับปรุงเกณฑใหทันสมัยขึ้น และเพ่ิมกลุมผูปวยท่ีมีอาการแบบ
ไมตรงไปตรงมา (unusual manifestation) ซึ่งขอเสียคืออาจมีผูปวยบางรายที่ไม
สามารถจําแนกระยะโรคได เพราะไมเขาเกณฑใด ๆ หรืออาจพบผูปวยรุนแรง 
แตไดรับการจัดกลุมใหเปน DF (เพราะไมเขาเกณฑ DHF) รวมท้ังการจัดกลุม
แบบนี้อาจไมสามารถทําไดต้ังแตตน เพราะอาการท้ังหมดยังปรากฏไมครบถวน 
ทําใหการวินิจฉัยเมื่อแรกรับ กับเมื่อผูปวยกลับบานไมตรงกัน และอาจไมชวย
ชี้นําการรักษาในผูปวยบางรายในระยะตน 
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ก. primary infection  ข. secondary infection 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 ลักษณะอาการของปริมาณไวรัส (ซึ่งวัดไดดวย NS1 Ag และแอนติบอดี
ตามวันท่ีเริ่มมีไข  

 ก. กรณี primary infection  
 ข. กรณี secondary infection(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 ความไวของการใชชุดตรวจแบบเดี่ยว IgG, IgM, NS1Ag และแบบรวม 

NS1 Ag/TgM(9) 
 
อยางไรก็ดี แพทยสวนใหญใชวิธีจําแนกท้ังสองแบบในการดูแลรักษา

ผูปวย โดยเฉพาะสัญญาณเตือนภัย ซึ่งคอนขางมีประโยชนในการคัดกรองผูปวย
ท่ีอาจมีอาการรุนแรง มักนิยมใชในชวงตนของการดูแลรักษา และใช WHO 
SEARO 2011 เปนแนวทางในการรายงานผูปวย 
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การรักษาหลักยังคงเปนการรักษาประคับประคอง ใหสารน้ําทางหลอดเลือด
อยางเหมาะสมตามระยะโรคและความรุนแรง รายงานลาสุดพบวาการใชสเตียรอยด
แมจะไมพบผลขางเคียง แตไมเห็นประโยชนชัดเจนท้ังอาหารและปริมาณไวรัส(10) 
การศึกษา meta-analysis พบวาหลักฐานเชิงประจักษยังมีนอยเกินไป จนไม
สามารถพิสูจนไดวาสเตียรอยดใหประโยชนหรือไม(11)  ปญหาและความทาทาย
ยังมีอยูเสมอในผูปวยท่ีมีอาการหนัก เพราะไมยารักษาจําเพาะท่ีไดผลดี 

วัคซีนปองกันเดงกี่นาจะเปนส่ิงใหมท่ีต่ืนเตนท่ีสุด มีวัคซีนหลายตัวท่ีพัฒนา 
ขึ้นมาแตไมพบกวามีตัวใดไดผลดี จนกระท่ังลาสุด วัคซีนชนิด Chimera ของ
บริษัทซาโนฟ ปาสเตอร ซึ่งนําเอายีโนมสวน PrM และ envelop ของไวรัสเดงกี่ 
1-4 มาใสลงในวัคซีนไขเหลืองสายพันธุ 17D ซึ่งเปนวัคซีนท่ีใชมากวา 50 ป 
ยืนยันไดถึงความปลอดภัยในการศึกษาวัคซีนนี้ในระยะ 2b  ในประเทศไทย พบวา
วัคซีนมีประสิทธิผลรวมรอยละ 30 และไมไดผลในการปองกันไวรัส สายพันธุเดงก่ี 
2(12)  แตเมื่อใชวัคซีนนี้ศึกษาในประชากรกลุมใหญขึ้นในระยะที่ 3 ท้ังในเอเชีย 
และลาตินอเมริกาซึ่งเปนเด็กท่ีอายุ 2-16 ป รวมกวา 3 หมื่นคน พบวาวัคซีนมี
ประสิทธิภาพในการปองกันโรคจากการติดเชื้อเดงกี่ทุกสายพันธุ และปองกันโรคชุก 
ความรุนแรงไดรอยละ 56-61 แตปองกันไขเลือดออกไดรอยละ 80-95 และปองกัน
โรคเดงกี่ท่ีรุนแรงที่ตองนอนโรงพยาบาลไดรอยละ 67-80 และพบวาประสิทธิภาพ
ในการปองกันโรคจะสูงกวาในเด็กท่ีมีภูมิตานทานกอนฉีดอยูกอนจะไดรับวัคซีน 
(รอยละ 74-84 ในผูท่ีมีภูมิตานทานอยูกอน เทียบกับรอยละ 35-43 ในเด็กท่ีไมมี
ภูมิคุมกันอยูกอน)(13-14) และจากการติดตามไป 3-4 ป พบวา ประสิทธิภาพลดลง
ตามกาลเวลา โดยประสิทธิภาพหมดไปในเด็กท่ีอายุนอยกวา 9 ป หลังจากฉีดไป
แลว 3-4 ป รวมท้ังในเด็กเล็กอายุ 2-5 ป พบมีโอกาสนอนโรงพยาบาลจากโรค
ไขเลือดออกมากขึ้นในปท่ี 3-4 หลังฉีด แตวัคซีนไดผลอยูในเด็กอายุมากกวา 9 ป 
แมจะดูเหมือนประสิทธิภาพจะลดลงไปบางในปท่ี 3-4 เทียบกับปท่ี 1-2 ดังนั้น 
วัคซีนนี้จึงไมนิยมใชในเด็กอายุนอยกวา 9 ป วั คซีนมีความปลอดภัยและปจจุบัน
วัคซีนกําลังขึ้นทะเบียนใหใชกับเด็กอายุ 9 ปถึงผูใหญอายุ 45-60 ป วัคซีนนี้ไดรับ
การขึ้นทะเบียนและมีจําหนายแลวในหลายประเทศ ยังตองทําการศึกษาตอไปวา 
ประโยชนของวัคซีนจะมากเพียงใดในชีวิตจริง เพราะตองขึ้นอยูกับวา สายพันธุท่ี
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ระบาดเปนสายพันธุใด (สายพันธุท่ี 2 มีประสิทธิภาพต่ําสุด) และความครอบคลุม
ของการฉีดวัคซีนจะมีมากเพียงใด นอกจากนี้ความย่ังยืนของประสิทธิภาพของ
วัคซีนในระยะยาว ยังไมทราบแนชัด ยังไมทราบวาตองฉีดกระตุนหรือไม องคการ 
อนามัยโลกตั้งเปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตของไขเลือดออกลงรอยละ 50 และ
ลดภาระโรคลงรอยละ 25   แนะนําวาควรใชวัคซีนเปนมาตรการรวมกับมาตรการอื่น ๆ 
เชน การควบคุมยุง วัคซีนควรใชเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการติดเชื้อ (seroprevalence) 
ในเด็กอายุ 9 ป (SP9) มากกวารอยละ 70  ไมแนะนําใหใชในท่ีท่ี SP9 <รอยละ 50 
และวัคซีนจะคุมคาถามีราคาไมเกิน 15-40 เหรียญสหรัฐ (เมื่อคิดในแงผูจายเปน
สาธารณสุข) โดยวิธีนี้ จะทําใหภาระโรคลดลงรอยละ 10-30 ใน 30ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 โครงสรางของวัคซีนไขเลือดออกชนิด chimera ของ บ.ซาโนฟ ปาสเตอร 
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โรคงูสวัดและวัคซีนปองกันโรคงูสวัดในผูสูงอายุ 
 

ศาสตราจารย นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย 
สาขาวิชาเวชศาสตรผูสูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 
บทนํา 

ปจจุบันผูสูงอายุในสังคมไทยเพ่ิมจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว สาเหตุสําคัญ
เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงขณะท่ีอัตราการเสียชีวิตของประชากรโดยรวมก็
ลดลงดวย สัดสวนประชากรผูสูงอายุของไทยเพ่ิมจากรอยละ 5.7 ในปพ.ศ. 2503
เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 11.9 ในปพ.ศ. 2553  และคาดวาจะเปนรอยละ 25.1 ในป
พ.ศ. 25731 ตามเกณฑขององคการสหประชาชาติสังคมไทยไดกาวเขาสูภาวะ
ประชากรสูงอายุแลว (population ageing) ท่ีกําหนดวาสังคมใดมีสัดสวนผูสูงอายุ
ท่ีมีอายุ 65 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 7 ของประชากรท้ังหมด ถือวาสังคมนั้นเขาสู
ภาวะประชากรสูงอายุขณะเดียวกันผูปวยสูงอายุจะมีลักษณะทางเวชกรรมและ
การดูแลท่ีแตกตางจากผูปวยท่ีอายุนอยกวา คลายกับการดูแลผูปวยวัยทารกและ
วัยเด็กท่ีแตกตางจากผูใหญท่ัวไป ดังคําชวยจําท่ีวา R-A-M-P-S2 

R – reduced body reserve ผูสูงอายุมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางกายวิภาคและ
ทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชรา สงผลใหผูปวยสูงอายุมีลักษณะทางเวชกรรมแตกตาง
จากผูปวยวัยอื่น เชน การเปล่ียนแปลงตอระบบภูมิคุมกัน (immunosenescence) 
ท้ังในดาน innate immunity และ adaptive immunityทําใหรางกายไมสามารถ
สรางระดับภูมิคุมกันท่ีจําเพาะตอแอนติเจนแปลกปลอมไดดี  หลังฉีดวัคซีนใด ๆ 
ระดับภูมิคุมกันจะขึ้นไมสูงนักและลดลงเร็วกวาผูใหญท่ีอายุนอยกวาเมื่อเวลา
ผานไป การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชราของระบบภูมิคุมกัน 
ยังทําใหเชื้อโรคท่ีเดิมสงบอยูในรางกายกอใหเกิดพยาธิสภาพเมื่อภูมิคุมกันลดลง 
เชน วัณโรค โรคงูสวัด 
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A – atypical presentation ผลจากการเปล่ียนแปลงเนื่องจากความชรา 
ทําใหผูปวยสูงอายุอาจมีลักษณะทางเวชกรรมที่ไมจําเพาะเมื่อเกิดการเจ็บปวย 
ท้ังอาการและอาการแสดง เชน อาการหกลม สูญเสียความสามารถในการเดิน 
อาการปสสาวะราด อาการพูดจาสับสนอาการเบ่ืออาหาร 

M – multiple pathology ผูสูงอายุมักจะมีพยาธิสภาพหลายชนิดในหลาย
ระบบอวัยวะในเวลาเดียวกัน  พยาธิสภาพเหลานั้นยังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นใน
เวลาอันรวดเร็ว ถาไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที และมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิด
ภาวะแทรกซอนท้ังจากพยาธิสภาพเองและจากการดูแลรักษามาตรการปองกัน
โรคเชนการฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันโรคติดเชื้อตาง ๆ จึงมีความสําคัญอยางมากใน
การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

P –polypharmacyผลจากการท่ีผูปวยสูงอายุมีพยาธิสภาพหลายชนิดใน
เวลาเดียวกัน ทําใหผูสูงอายุมักไดรับยาหลายขนานในเวลาเดียวกันดวย การใชยา
หลายขนานรวมกันเปนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุดตอการเกิดผลไมพึงประสงคจากยาใน
ผูปวยสูงอายุและอาจเกิดปฏิกิริยาท่ีไมพึงประสงคระหวางยากับวัคซีนท่ีจะฉีดใหได 

S – social adversity ผลจากการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมหลังจากท่ี
ผูสูงอายุจําเปนตองเกษียณอายุจากการทํางาน การแยกบานของลูกท่ีเติบโต หรือ
การจากไปของคูครองของผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุบางสวนตองพ่ึงพาผูดูแลอยาง
ใกลชิด การฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อใหกับผูดูแลหรือผูใกลชิดจึงมีความสําคัญดวย 
 
โรคงูสวดั (Herpes zoster) 

อุบัติการณจะเพ่ิมขึ้นเมื่อเขาสูอายุ 50 ปขึ้นไป อุบัติการณตลอดชวงชีวิต 
(lifetime incidence)ของการเกิดโรคงูสวัดประมาณรอยละ 20–30 ในประชากร
ท่ัวไป และเพ่ิมเปนรอยละ 50 ในผูท่ีมีอายุ 85 ปขึ้นไป3  อุบัติการณเฉพาะกลุม
อายุรายป (age-specific annual incidence) จะเหมือนกันท่ัวโลก คือ ประมาณ 
3 – 5 รายตอ 1,000 ราย ในผูท่ีมีอายุ 50 ปขึ้นไป และจะเพิ่มขึ้นอยางมากเปน 
8 – 12 รายตอ 1,000 ราย ในผูท่ีมีอายุ 80 ปขึ้นไป ในดานอุบัติการณของการ
ปวดเสนประสาทหลังการเปนโรคงูสวัด (post-herpetic neuralgia : PHN) เทากับ
5 – 30% ในประชากรทั่วไป โดยเพ่ิมขึ้นเปน 25 – 50% ในผูท่ีมีอายุ 50 ปขึ้นไป4 
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ท้ังโรคงูสวัดและ PHN มีผลเสียตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ทําใหเกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมาก5 โดยเฉพาะ PHN จะมีผลรายตอชีวิตของ
ผูปวยท้ังในดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดานสังคม และความสามารถในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน6 

โรคนี้เกิดจากเชื้อ Varicella-zoster virus เปนกลุม DNA virus ใน 
Herpesviridae family, subfamily Alphaherpesvirinaeเมื่อมนุษยมีการติดเชื้อ
ครั้งแรก ท่ีเรียกโรคอีสุกอีใส (varicella) เชื้อนี้จะยังคงอยูอยางสงบใน dorsal root
หรือใน cranial nerve sensory ganglia จนกระท่ังเมื่อภูมิคุมกันของรางกายระบบ
cell-mediated immunity ออนแอลง เชน ความชรา hematologic malignancy, 
solid cancer และกลุมโรค autoimmune diseases ซึ่งท้ังจากตัวโรคเองและการ
รักษาเพ่ือกดภูมิคุมกันของรางกาย ลวนทําใหผูปวยมีความเส่ียงเพ่ิมขึ้นตอการ
เกิดโรคงูสวัดเชื้อท่ีสงบนี้ก็จะกอโรครุนแรงขึ้นกลายเปนโรคงูสวัด ทําใหมีผื่นชนิด
ตุมน้ําใสเกิดขึ้นท่ีผิวหนังตามแนวของเสนประสาท (dermatome segment) 
รวมกับอาการปวดแสบรอนตามแนวของเสนประสาทนั้น ๆ ซึ่งมักจะเปนเพียง
เสนประสาทเดียวในแตละคร้ัง 

ผูปวยตอไปนี้มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคงูสวัดและควรไดรับคําแนะนํา
การฉีดวัคซีน 

1. Systemic lupus erythematosus 
2. Rheumatoid arthritis 
3. Inflammatory bowel disease 
4. Psoriasis 
5. Chronic obstructive pulmonary disease 
6. Diabetes mellitus 
7. Cancerous tumours, leukemias 
8. Asthma 
9. ผูท่ีกําลังไดรับยากดภูมิคุมกัน เชน corticosteroids, disease-

modifyingantirheumatic drugs, tumour necrosis factor alpha-
sequestering antibodies 
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Post-herpetic neuralgia (PHN) 

เมื่อผูปวยหายจากอาการผื่นแดงและตุมน้ําใสแลว มักจะมีภาวะแทรกซอน
ท่ีสําคัญคือ PHNซึ่งจะมีอาการปวดอยางมากไดนานถึง 3 เดือนหรือนานกวานั้น 
อาการนี้จะพบมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ท้ังความรุนแรงของอาการปวดก็รุนแรง
มากขึ้นในผูท่ีอายุมากขึ้นดวย7การใชยาตานไวรัสหรือยากลุม corticosteroid ใน
ระยะเฉียบพลัน ไมไดมีผลปองกัน PHN เลย บางรายอาจมีอาการปวดชนิด allodynia
คือมีอาการปวดอยางมากแมการสัมผัสเบา ๆ บริเวณท่ีเคยเปนโรคงูสวัด ทําให
ผูสูงอายุถึงกับสูญเสียความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน โรคซึมเศรา นอน
ไมหลับ และถาเปนโรคนี้ท่ีเสนประสาท ophthalmic division ของ trigeminal 
nerve อาจทําใหเกิด corneal ulcer, glaucoma, optic neuritis จนกระท่ังตาบอดได 
และทําใหคุณภาพชีวิตเลวลง5 

Varicella zoster virus vasculopathy 

ในอดีตแมจะพบวาโรคงูสวัดจะไมมีผลทําใหเสียชีวิต นอกจากทําใหเกิด
ความเจ็บปวย (morbidity) เชน PHN, ภาวะแทรกซอนทางตา ปจจุบันมีการศึกษา
ทางระบาดวิทยาถึงความสัมพันธระหวางโรคงูสวัดกับโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) 
จากการติดตามผูปวยท่ีโรคงูสวัดจํานวน 7,760 ราย เปนระยะเวลา 1 ป ผูปวย
เหลานี้จะมีความเส่ียงตอการโรคหลอดเลือดสมองถึง 31% และถาเปนชนิด herpes 
zoster ophthalmicus จะมีความเส่ียงเปน 4 เทาเมื่อเทียบกับคนท่ีไมเปนโรคนี้8

การศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักรจํานวน 6,584 ราย พบวาผูปวยมีความ
เส่ียงตอการเกิด stroke หลังการเปนโรคงูสวัดมากท่ีสุดในชวงตน แลวลดลงเมื่อ
ระยะเวลาผานไป ดวยความเส่ียงดังนี้9 

- ท่ีสัปดาหท่ี 1 – 4 คา age-adjusted incidence ratio เทากับ 1.63 
(95% CI: 1.32-2.02) 

- ท่ีสัปดาหท่ี 5 – 12 คา age-adjusted incidence ratio เทากับ 1.42 
(95% CI: 1.21-1.68) 

- ท่ีสัปดาหท่ี 13 – 26 คา age-adjusted incidence ratio เทากับ 1.23 
(95% CI: 1.07-1.42) 
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โดยความเส่ียงตอการเกิด stroke จะไมเพ่ิมขึ้นหลังผานไป 6 เดือน 
ขณะเดียวกันความเส่ียงจะสูงท่ีสุดในคนที่เปน herpes zoster ophthalmicus 
ระหวางสัปดาหท่ี 5 – 12 ดวยคา age-adjusted incidence ratio 3.38 (95% CI: 
2.18-5.24) สวนผูปวยท่ีไดรับยา antiviral ขณะท่ีกําลังเปนโรคงูสวัดจะมีความ
เส่ียงตอการ stroke ลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

กลไกการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจากเชื้อไวรัสงูสวัด พบวาเชื้อจะเพ่ิม
จํานวนไดในผนังของหลอดเลือด cerebral artery ท้ังท่ีเปนขนาดใหญและเล็ก 
การตรวจดวยกลอง electron microscopy พบ multinucleated giant cells, Cowdry 
Ainclusion bodies, herpes virus particle ท่ีผนังหลอดเลือดแดง กอใหเกิดพยาธิสภาพ
ไดต้ังแต aneurysm, hemorrhage, arterial ectasia, dissection เมื่อตรวจสมอง
ทางรังสีวินิจฉัยจะพบลักษณะ ischemic infarcts และ/หรือ hemorrhagic infarcts
โดยอยูตําแหนงท่ีลึกบริเวณ grey-white matter junctions จะเปนตัวบงชี้ถึงโรคนี้ 
บางรายทําใหเกิด spinal cord infarction การตรวจน้ําไขสันหลังจะพบ 
mononuclearpleocytosisและ oligoclonal bands สวนการยืนยันการวินิจฉัยทํา
ไดโดยการตรวจพบ varicella zoster virus DNA หรือ anti-varicella zoster 
virus IgG antibodies หรือท้ังสองอยางในน้ําไขสันหลัง 

ส่ิงท่ีนาพึงระวังอยางย่ิงคือภาวะนี้จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 25% ถา
ไมไดรับการรักษา และท่ีย่ิงยากคือภาวะน้ีอาจเกิดขึ้นโดยไมมีผื่นผิวหนังปรากฏ
ใหเห็นเปนเง่ือนงําได ในบางรายที่มีอาการทางระบบประสาทมาเปนเดือนแลว 
แลวพ่ึงไดรับการฉีดยาตานไวรัสacyclovir ก็สามารถรักษาหายขาดได10 

Varicella zoster virus myelopathy 
หลังการเปนโรคงูสวัดอาจมีผลตอพยาธิสภาพท่ีไขสันหลัง โดยมีอาการ

ออนแรงของกลามเนื้อแบบ monophasic spastic paraparesis ซึ่งอาจมีหรือไมมี
อาการทางประสาทสัมผัสหรือการควบคุมหูรูดของระบบปสสาวะก็ได โดยเริ่มมี
อาการภายในเปนวันถึงสัปดาหหลังการเปนโรคงูสวัด การตรวจน้ําไขสันหลังจะพบ
mononuclear pleocytosisโดยระดับโปรตีนอาจปกติหรือสูงขึ้นเล็กนอย บางราย
อาจดีขึ้นเอง และนอยมากท่ีจะกลับเปนซ้ําไดอีก 

สวนในผูปวยท่ีมีระบบภูมิคุมกันบกพรองเชนผูปวยโรค AIDS อาจเกิด
ภาวะนี้ในลักษณะคอยเปนคอยไป อาการจะเลวลงเรื่อย ๆ บางรายถึงกับเสียชีวิต 
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วัคซีนปองกันโรคงูสวัด 

วัคซีนปองกันโรคงูสวัดเปนวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ (live-attenuated 
vaccine) โดยมีเชื้อ  varicella มากเปน 14 เทาของวัคซีนท่ีใชปองกันโรคอีสุกอีใส
ท่ีใชฉีดในเด็ก ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถกระตุน specific T lymphocyte และ humoral 
immunity ไดดีพอในผูสูงอายุ ปจจุบันมีวัคซีนท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเพ่ือใชปองกัน
โรคงูสวัดโดยองคการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) และ The 
European Medicines Agency (EMA) ต้ังแตป ค.ศ. 2006 เพียงบริษัทเดียว คือ 

Zostavax®ของ Merck Sharp&Dohme Corporation เพ่ือใชในผูท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป
ในป ค.ศ. 2011 FDA ก็ไดขยายกลุมอายุท่ีสมควรไดรับวัคซีนลงมาเปนตั้งแตอายุ 
50 ปขึ้นไป11 อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. 2014 The Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP) ก็ออกคําแนะนําใหประชาชนที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
ใหไดรับวัคซีนนี้เหตุท่ีเพ่ิมระดับอายุจาก 50 ปเปน 60 ป เนื่องจากยังขาดขอมูล
ท่ีชัดเจนของการปองกันระยะยาวในกลุมอายุ 50 – 59 ป และการขาดแคลน
วัคซีน12 ภาครัฐในหลายประเทศของยุโรปเชน สหราชอาณาจักร กรีซ  ฝรั่งเศส 
และบางสวนของเยอรมันและอิตาลี ใหบริการฉีดวัคซีนนี้เปนสวัสดิการกับ
ผูสูงอายุโดยไมคิดคาใชจาย 

ประสิทธิภาพของวัคซีน (vaccine effectiveness) 

ผลการศึกษาท่ีสําคัญในมนุษยท่ีบงถึงประสิทธิผลของวัคซีนคือ Singles 
Prevention Study (SPS)13 ท่ีนําไปสูการขึ้นทะเบียนยา โดยสามารถปองกันโรค
งูสวัดในผูท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไปได 51.3% (95% CI: 44.2 – 57.6) และปองกัน 
PHN ได 66.5% (95% CI: 47.5 – 79.2) โดยที่มีความปลอดภัย และมีอีกหนึ่ง
การศึกษาท่ีสนับสนุนการฉีดวัคซีนปองกันโรคงูสวัดในคนอายุ 50 – 59 ปคือ 
Zostavax Efficacy and Safety Trial (ZEST) พบวาสามารถปองกันโรคงูสวัดได 
69.8% (95% CI: 54.1 – 80.6)14 

หลังจากมีการฉีดวัคซีนชนิดนี้อยางแพรหลายมา 10 ป ไดมีการศึกษาเพ่ิมเติม
ถึงประสิทธิภาพของวัคซีนในเวชปฏิบัติท่ัวไป ท้ังในผูสูงอายุปกติและผูท่ีมีระบบ
ภูมิคุมกันบกพรอง (immunocompromised host) ดังในแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นวา
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ประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันโรคงูสวัดใกลเคียงกับการศึกษากอนการ
ขึ้นทะเบียนยาอยางมากคือประมาณ 51 – 55% ในผูท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป จาก
การศึกษาของ Tseng HF, et al15 พบวาวัคซีนสามารถลดความเส่ียงตอการเกิด
โรคงูสวัดท่ีมีผลตอลูกตาได 63% (95%CI: 39-77) และลดความจําเปนท่ีตองเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคงูสวัดได 65% (95%CI: 49-76) สวน
การปองกัน PHN พบวาวัคซีนมีประสิทธิภาพปองกันได 62% (95%CI: 37-77) ท่ี 
30 วัน และ 59% (95%CI: 21-79) ท่ี 90 วัน16 

เปนท่ีนาสังเกตวาสําหรับผูท่ีเปนโรคงูสวัดแลว การฉีดวัคซีนชนิดนี้ไมได
ปองกันการเกิดโรคงูสวัดซ้ําในผูท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป17 แตผูท่ีไดรับวัคซีนแลวเกิด
โรคงูสวัดซ้ําอีก จะมีอุบัติการณของ PHN ลดลงอยางมีนัยสําคัญ ดวยประสิทธิภาพ
ของวัคซีน 41% (95%CI: 15-59)18 

สําหรับระยะเวลาที่วัคซีนยังมีประสิทธิผลในการปองกันโรคงูสวัดนั้น พบวา
ลดลงตามระยะเวลาที่ผานไปหลังไดวัคซีนและส้ินสุดท่ีระยะเวลา 8 ป19 โดย
ประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันโรคงูสวัดในคนที่อายุ 60 ปขึ้นไปจะลดลง
ตามลําดับดังนี้20 

- ภายใน1 ป vaccine effectiveness เทากับ 68.7% (95% CI: 66.3-70.9) 
- ภายใน 2 ป vaccine effectiveness เทากับ 49.5% (95% CI: 45.7-53.1) 
- ภายใน 3 - 6 ป vaccine effectiveness เทากับ 39.1% (95% CI: 

33.8-43.9) ถึง 32.9% (95% CI: 23.1-41.5) 
- ภายใน 7 ป vaccine effectiveness เทากับ 16.5% (95% CI: 1.4-29.3) 
- ท่ี 8 ป vaccine effectiveness เทากับ 4.2% (95% CI: -24.0 – 25.9) 

แมวาปกติจะไมมีการแนะนําใหฉีดวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ใหกับผูท่ีมี
ระบบภูมิคุมกันบกพรอง เพราะอาจกระตุนใหผูท่ีไดรับวัคซีนเกิดเปนโรคงูสวัดได
ภายใน 4 – 6 สัปดาห11 แตเนื่องจากผูปวยกลุมนี้มีความเส่ียงสูงตอการเกิดโรคนี้
รวมท้ังผลแทรกซอนท่ีรุนแรง จึงมีการพยายามทดสอบประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของวัคซีนในผูสูงอายุท่ีมีระบบภูมิคุมกันบกพรอง โดยเปนกลุมผูสูงอายุ
ท่ีมีโรคเรื้อรังท่ีทําใหระบบภูมิคุมกันบกพรอง ไดแก กลุมโรค autoimmune 
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diseases (เชน rheumatoid arthritis, seronegativespondyloarthropathy, 
inflammatory bowel disease) และผูท่ีไดรับยาเคมีบําบัด ประสิทธิภาพของวัคซีน
ในการปองกันโรคงูสวัดก็ลดลงอยางมากจากคนที่มีภูมิคุมกันปกติ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 แตก็ยังมีประสิทธิภาพปองกันโรคงูสวัดไดเมื่อเปรียบเทียบกับผูท่ีไมได
รับวัคซีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อเลือกเวลาที่ใหวัคซีนอยางเหมาะสม 
เชน ฉีดวัคซีนกอนการใหเคมีบําบัด พบวาไมเกิดภาวะแทรกซอนภายใน 42 วัน
หลังไดวัคซีน 21 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันโรคงูสวัดท้ังในผูสูงอายุปกติ
และผูท่ีมีระบบภูมิคุมกันบกพรอง 

 

 

* KPSC – The Kaiser Permanente Southern California, USA 

คณะผูวิจยั บริบท อายุ
(ป) 

กลุมที่
ไดรับ
วัคซีน 

กลุม
ควบคุม 

Vaccine 

effectiveness 

(%) 

95% CI 

กลุมผูสูงอายุปกต ิ
Tseng 15 KPSC 

(2007-2009) 
> 60  75,761 227,283 55 52 - 58 

Langan16 Medicare > 65 24,392 601,017 51 41 - 59 
Tseng 20 KPSC 

(2007-2014) 
> 60 176,078 528,234 51 50 - 53 

กลุมผูที่มีระบบภูมิคุมกันบกพรอง 
Zhang 21 Medicare 

(2006-2009) 
> 60 18,683 444,858 39 29 – 48 

Langan16 Medicare 
(2007-2009) 

> 65 5,531 135,394 37 6 - 58 

Tseng 22 KPSC 
(2007-2012) 

> 60 4,710 16,766 42 27 - 54 
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ความปลอดภัยของวัคซีนปองกันโรคงูสวัด 

ผลการติดตามภาวะแทรกซอนหลังจากการฉีดวัคซีนปองกันโรคงูสวัดใน
ระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา พบวาไมเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงใด ๆ ในผูท่ีมีอายุ 
50 ปขึ้นไป เชนเดียวกับการทดลองในระยะกอนท่ีวัคซีนไดรับการขึ้นทะเบียนยา23

สําหรับผูท่ีอายุ 60 ปขึ้นไปก็ไมพบปญหาดานความปลอดภัยของวัคซีนท้ังในระยะ
ส้ันและระยะยาว24  โดยไมเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดโรคท่ีพบบอยในผูสูงอายุ 
เชน โรคในระบบไหลเวียนโลหิต โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคในระบบประสาท
แตอยางใด23  สําหรับผูปวยท่ีจําเปนตองไดรับยากดภูมิคุมกัน แมวาผลการศึกษา
ในผูปวยท่ีมี hematologic malignancy 62 ราย ไมพบภาวะแทรกซอนใด ๆ25  
แตจากการศึกษาในผูปวยท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไป ท่ีกําลังไดรับยากดภูมิคุมกัน พบวา
จะเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดโรคงูสวัดภายใน 42 วันหลังไดวัคซีน จึงมีคําแนะนํา
วาไมควรใหยากดภูมิคุมกันภายใน 4 สัปดาหกอนการฉีดวัคซีนชนิดน้ี 26  หรือ
อีกวิธีหนึ่งคือแนะนําใหสมาชิกท่ีอยูในบานเดียวกับผูปวยท่ีแข็งแรงดี ไดรับวัคซีน
ชนิดนี้เพ่ือใหเกิด herd immunity นั่นเอง 

วัคซีนชนิดนี้สามารถใหพรอมกับวัคซีนท่ีจําเปนในผูสูงอายุ คือ วัคซีน
ปองกันไขหวัดใหญ และวัคซีนปองกันปอดอักเสบ (pneumococcal vaccine) แต
ในตาํแหนงฉีดท่ีตางกัน 

สําหรับผูท่ีเปนโรคงูสวัดแลว สามารถใหวัคซีนหลังจากเปนโรคงูสวัด 1 ป 
ในกรณีผูท่ีไมแนใจวาตนเองเคยเปนอีสุกอีใสมากอนหรือไม ก็สามารถใหวัคซีน
ปองกันโรคงูสวัดไดเลยประเด็นสําคัญท่ีทําใหการใชวัคซีนชนิดนี้ในประเทศไทย
ยังไมแพรหลาย คือราคาท่ีคอนขางสูงมาก แมวาผลการศึกษาดาน cost-effectiveness
ในประเทศทางตะวันตกท่ีพัฒนาแลวจํานวน 14 การศึกษา จะใหผลวามีความคุมคา
ตอจํานวนเงินท่ีเสียเปนคาวัคซีน27  แตยังขาดการศึกษาในประเทศที่มีรายได
ปานกลางอยางในประเทศไทย การพิจารณาใหวัคซีนจึงตองพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

การเก็บวัคซีน บุคลากรที่มีหนาท่ีรับผิดชอบพึงปฏิบัติตามหลักการท่ัวไป
ของการเก็บรักษาวัคซีนดาน cold chain ต้ังแตการขนสงจากบริษัทจนถึงผูไดรับ
การฉีด วัคซีนตองไดรับการเก็บรักษาดวยอุณหภูมิ  2 – 8oC และฉีดใตผิวหนัง 
(subcutaneous) ท่ีตนแขน 
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ขอหามของการใหวัคซีนชนิดนี้ คือ ผูท่ีกําลังมีไขมากกวา 38.5 oC ผูท่ีแพ
สาร gelatin หรือ neomycin รุนแรง ผูท่ีกําลังเปนวัณโรคที่ยังไมไดรับการรักษา ผูท่ี
กําลังตั้งครรภหรือกําลังใหนมบุตร 

ขอพึงระวังสําหรับบุคลากรทางสาธารณสุขเมื่อฉีดวัคซีนใหกับผูสูงอายุ 
1. เนื่องจากความชรามีผลทําใหเกิดความเส่ือมของระบบภูมิคุมกัน 

(immunosenescence) ทําใหมีผูสูงอายุจํานวนหนึ่งไมสามารถสรางภูมิคุมกนัโรค
หลังจากไดรับวัคซีนแลว จนถึงระดับท่ีปองกันโรคได บุคลากรทางสาธารณสุขจึงควร
ใหคําแนะนําถึงความจริงขอนี้แกผูสูงอายุและญาติ กอนการฉีดวัคซีนใด ๆ ทุกครั้ง 
พรอมกับแนะนํามาตรการอื่นๆ ท่ีสามารถชวยการปองกันโรคได เชน การสราง
ใหเกิด herd immunity โดยพบวารอยละ 50 ของไขหวัดใหญในผูสูงอายุเกิดจาก
การไดรับเชื้อจากหลานที่เปนโรคนี้28  การแนะนําใหคนใกลชิดผูสูงอายุไดรับวัคซีน
ปองกันโรคดวย ยอมลดโอกาสที่ผูสูงอายุจะติดเชื้อลดลงไดตลอดจนการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรง โดยเฉพาะการไมมีภาวะขาดสารอาหาร 
ยอมลดโอกาสที่ผูสูงอายุท่ีเกิดโรคติดเชื้อไดงาย ๆ 

2. ผลไมพึงประสงคจากวัคซีนท่ีดูเหมือนไมรุนแรงนักอาจสงผลกระทบ
ตอผูสูงอายุไดมาก จากการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชรา เชน 
อาการไข อาการปวด อาจทําใหผูสูงอายุเกิดภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน (delirium) ได
การใหยาแกปวดลดไขเพ่ือปองกันลวงหนา อาจมีความจําเปนโดยเฉพาะผูสูงอายุ
ท่ีมีปจจัยเส่ียง (predisposing factor) ตอการเกิดภาวะดังกลาวมาก 

3. การที่ผูสูงอายุมักมีพยาธิสภาพหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ทําใหผูสูงอายุ
ไดรับยาหลายชนิดในเวลาเดียวกัน จึงมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหวางวัคซีนท่ีฉีด
กับยาท่ีกําลังไดรับอยูมากขึ้นเชน การเกิด hematoma จากการฉีดวัคซีนเขากลาม
ในผูสูงอายุท่ีกําลังไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือดกลุม warfarin ซึ่งมีการใช
มากขึ้นในผูปวยสูงอายุจากขอบงชี้ตาง ๆ ท่ีพบมากขึ้นในผูปวยสูงอายุ เชน 
atrial fibrillation, deep venous thrombosis, valvular heart disease เปนตน 
มาตรการปองกันท่ีดีคือการกดบริเวณท่ีฉีดวัคซีนนานกวาคนท่ัวไป 
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สรุป 
1. สังคมไทยไดกาวเขาสูภาวะประชากรสูงอายุแลว(population ageing) 

ผูปวยสูงอายุจะมีลักษณะทางเวชกรรมและการดูแลท่ีแตกตางจากผูปวยท่ีอายุ
นอยกวา ดังคําชวยจําท่ีวา  R-A-M-P-S 

2. อุบัติการณจะเพ่ิมขึ้นเมื่อเขาสูอายุ 50 ปขึ้นไป lifetime incidence 
ของการเกิดโรคงูสวัดประมาณรอยละ 20–30 ในประชากรทั่วไป และเพ่ิมเปน
รอยละ 50 ในผูท่ีมีอายุ 85 ปขึ้นไป 

3. ท้ังโรคงูสวัดและ PHN มีผลเสียตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพท้ังกาย
และจิต ดานสังคม และความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันทําใหเกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมาก 

4. ปจจุบันพบความสัมพันธระหวางโรคงูสวัดกับโรคหลอดเลือดสมอง 
(stroke) อันเนื่องมาจาก varicella zoster virus vasculopathy 

5. วัคซีนปองกันโรคงูสวัดเปนวัคซีนชนิดเชื้ อเปนออนฤทธิ์  (live-
attenuatedvaccine) โดยมีเชื้อ  varicella มากเปน 14 เทาของวัคซีนท่ีใชปองกัน
โรคอีสุกอีใสในเด็ก ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถกระตุน specific T lymphocyte และ 
humoral immunityไดดีพอในผูสูงอายุ 

6. ประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันโรคงูสวัดประมาณ 51 – 55% 
ในผูท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป และลดความเส่ียงตอการเกิดโรคงูสวัดท่ีมีผลตอลูกตาได 
63% ลดความจําเปนท่ีตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเน่ืองจากโรคงูสวัดได 
65% ปองกัน PHN ได 62% ท่ี 30 วัน และ 59% ท่ี 90 วันประสิทธิผลในการ
ปองกันโรคงูสวัดนั้น พบวาลดลงตามระยะเวลาที่ผานไปหลังไดวัคซีน และส้ินสุด
ท่ีระยะเวลา 8 ป 

7. พบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนในผูสูงอายุท่ีมีระบบ
ภูมิคุมกันบกพรอง โดยเปนกลุมผูสูงอายุท่ีมีโรคเร้ือรังท่ีทําใหระบบภูมิคุมกัน
บกพรอง ไดแก กลุมโรค autoimmune diseases และผูท่ีไดรับยาเคมีบําบัด 

8. ประเด็นสําคัญท่ีทําใหการใชวัคซีนชนิดนี้ในประเทศไทยยังไมแพรหลาย
คือราคาท่ีคอนขางสูงมาก และยังขาดการศึกษาดาน cost-effectiveness ในประเทศ
ท่ีมีรายไดปานกลางอยางในประเทศไทย การพิจารณาใหวัคซีนจึงตองพิจารณา
เปนราย ๆ ไป 
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Measles and measles vaccine 
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Measles virus (MV) is a single-stranded negative-sense RNA virus 
belonging to the family Paramyxoviridae, genus Morbillivirus with 24 genotypes 
but only one serotype. MV is efficiently transmitted by aerosols entering 
the respiratory tract or by direct contact with respiratory secretions and 
causes a systemic infection. 
 
Epidemiology 

Despite having an effective vaccine, measles remains prevalent in 
many developed and developing countries and still caused an estimated 
114,900 deaths worldwide in 2014. The improve vaccine coverage lead to 
nearly 80% reduction in deaths globally. By 2015, countries in the Southeast 
Asian region and Western-Pacific region account for about 60% of measles 
case reports.  
 
Pathobiology 

Initial infection of MV via dendritic cells (DC) and alveolar macrophages 
(AM) arises within the respiratory tract. Signaling lymphocyte activation 
molecule ((SLAM), also called CD150)) on immune cell types has been 
identified as a receptor for MV. In addition recently poliovirus receptor 
related 4 (PVRL4, also known as Nectin 4), the adherens junction protein, 
was identified as cellular receptor on epithelial cells. Current data suggest 
that MV firstly infects AM and DC in the lung, followed by viral replication 
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in bronchus-associated lymphoid tissue and tracheobronchial lymph nodes, 
resulting in viremia before virus transmits to Nectin-4 expressing epithelial 
cells.  MV causes extensive epithelial damage in the respiratory tract allowing 
a chance for superinfection with respiratory bacteria. Prolong immune 
suppression typically enhanced susceptibility to opportunistic infections in 
the respiratory and digestive tracts.  Although the mechanism of immune 
suppression remains unclear, the recent study proved that infection and 
massive loss of memory lymphocytes may be a major cause. 
 
Transmission 

Measles is transmitted by the respiratory route and is highly contagious. 
Infectivity is greatest in the 4 days before the onset of rash and last until 
4 days after the onset of rash, and 75%–90% of susceptible household 
contacts develop the disease. In non-human primates (NHPs), only one 
50% tissue culture infectious dose (TCID50) was revealed to be enough 
to begin a productive infection with dissemination. The low infectious dose 
together with large amounts of virus shedding from infected individuals, 
and the survival time in the air over 2 hours, as a result MV spread by the 
airborne route efficiently. 
 
Clinical characteristics, Diagnosis, and Treatment 

After an incubation period of 8–12 days, measles starts with rising 
of high fever, rhinitis, cough, conjunctivitis and Koplik spots. Symptoms 
progress over the 2 – 4 days before the onset of rash and peak of fever 

usually reaches 40◦ or 41◦ C on the first day of rash. Koplik spots, an 
enanthem of small white spots on a red background on the buccal mucosa 
lateral to the molar teeth, are considered to be pathognomonic for measles. 
Koplik spots appears before the rash by 1 day and last for only 2-3 days. 
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The rash is typically begin on the face and behind the ear, as unconnected 
erythematous patches 3–8 mm in diameter. The lesions are prominent, 
especially on the trunk and the face, and spreads from head to the extremities 
then become confluent. The rash lasts for 3–5 days and disappears in the 
same direction as it appeared. Complications such as pneumonia and 
diarrhea can occur in up to 40% of patients, and the risk of complications 
is increased by extremes of age, immunocompromised status and severe 
malnutrition. 

Diagnosis is based on positive serology (positive measles IgM or  
4 fold rising in IgG in paired samples) or detection of measles RNA by 
real-time PCR assays ideally from throat or nasopharyngeal specimens. 
Now WHO recommends a 2-dose regimen of vitamin A for measles in 
children at risk of vitamin A deficiency and severe measles. Vitamin A 
supplements have been shown to decrease the number of deaths from 
measles by 50%.  

Immunization can be given up to 72 hours post-exposure to prevent 
measles in unvaccinated people. Passive immunization with measles 
immunoglobulin between 72 hours and 6 days following exposure can be 
given to reduce the severity of measles in high risk groups. 
 
Measles vaccine 

The measles vaccine, a live-attenuated vaccine, has been available 
for use since 1963.  A number of live, attenuated measles vaccines are 
currently available, either as monovalent vaccine or as measles-containing 
vaccine combinations with one or more of rubella (R), mumps (M), and 
varicella vaccines. The measles/mumps/rubella (MMR) or measles/rubella 
(MR) vaccine is given in many countries instead of monovalent measles 
vaccine. The measles vaccines are safe and effective. Due to primary vaccine 
failures, every child should receive two doses of measles vaccine. The second 
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dose may be given as early as 1 month following the first dose. However, 
population studies have revealed that up to 5% of children vaccinated with 
2 doses still fail to develop protective immunity.  One of the reasons for 
vaccine primary failure is improper vaccine storage and handling. The 
measles microneedle patch vaccine developed currently showed immunogenic 
in NHPs. This new delivery method improves vaccine thermostability as 
compared to the conventional approach giving an optimism for increase 
vaccination coverage. 
 
Measles elimination 

World Health Organisation (WHO) has targeted measles elimination 
in at least five of the six World Health Regions by 2020. Measles is one 
of the most contagious infectious disease known with a basic reproduction 
number (R0) of 12–18.  It is a challenge task since 90% or more of the 
population must be immune to reach adequate herd immunity to prevent 
outbreaks. 
 
Measles in Thailand 

Ongoing reports of measles in returned travelers from Thailand, 
and numbers of report cases inside the country and the countries nearby 
confirms that Thailand and the nearby region are still endemic area. Despite 
the high coverage of measles vaccination since 1984, current study showed 
only around 79 % seroprevalence in young Thai men entering the Royal 
Thai Army.  A trend of decreasing seroprevalence in the younger cohorts 
lower than WHO's recommendation, raise concerns for measles control in 
Thailand. 
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Important Flaviviruses in Thailand:  From basic biology to clinical practice 

Prof. Duncan R. Smith 
Institute of Molecular Biosciences 

Mahidol University 

Mosquitoes are an ever present part of life in Thailand.  Besides 
being an annoying pest, mosquitoes can transmit a large number of 
pathogens to humans.  The two most problematic mosquito transmitted 
pathogens in Thailand are protozoa (e.g. the malaria parasite) and viruses, 
especially flaviviruses (such as dengue virus).  At least four mosquito 
transmitted flaviviruses circulate in Thailand, three of which are human 
pathogens (Dengue virus, Japanese encephalitis virus and Zika virus), 
while the fourth flavivirus (Tembusu virus) affects mainly ducks.  These 
viruses belong to a genus of 52 recognized viral species, which are 
predominantly transmitted by mosquitoes or ticks. 

The mosquito transmitted flaviviruses are maintained in nature in a 
sylvatic transmission cycle, in which they circulate between forest dwelling 
mosquito species and reservoir species.  Reservoir species are typically 
non-human primates, birds or rodents depending upon the specific virus. 
Occasionally the virus can spill over to impact upon humans when the forest 
dwelling mosquitoes take a blood meal on a human.  With some viruses, 
such as Japanese encephalitis virus (JEV), infected people develop only a 
very low level of virus in their blood (low viremia).  In this case, the virus 
level is too low to be picked up by another mosquito feeding on the infected 
person, resulting in what is known as “dead end” transmission.  In other 
cases (such as dengue virus (DENV)) the level of viremia can be very high, 
and high enough for an uninfected mosquito to become infected during the 
blood meal. This can lead to a cycle of human-mosquito-human transmission.  
So called “urban transmission” cycles can be established in which the virus 
is maintained in the human population with no natural reservoir involvement, 
and transmission is maintained by urban associated mosquitoes such as 
Aedes species mosquitoes. 
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The flaviviruses all have a common physical structure and genetic 
makeup.  The viruses are enveloped, and contain a positive sense single 
stranded RNA genome.  The genome encodes for 3 structural proteins 
(capsid, envelope and pre-membrane) and seven non-structural (NS) proteins 
(NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B and NS5).  The viruses enter into 
susceptible cells primarily through receptor mediated endocytosis, and at 
the correct pH the virus fuses with the endosomal membranes, releasing 
the genetic material into the cytoplasm. 

The RNA genome is directly translated by the host cell translation 
machinery to produce a single polyprotein that is threaded through the 
membrane of the endoplasmic reticulum (ER).  Co- and post-translational 
processing of the polyprotein by a combination host and virally encoded 
proteases generates the three structural proteins and the seven nonstructural 
proteins.  Three of the viral proteins (prM, E and NS1) are glycosylated 
and accumulate in the ER lumen. The non-structural proteins combined 
form the viral replication complex which mediates copying of the genomic 
RNA through a negative sense intermediate RNA molecule.  Considerable 
evidence has shown that the non-structural proteins individually play roles 
in the subversion of the host cell machinery, leading to alterations in lipid 
metabolism, activation of autophagy, reorganization of the host cell membrane 
architecture as well as inactivation of host cell defense mechanisms.  The 
virus particle is formed by budding through the ER membrane and entering 
the secretory pathway where it subsequently transits the trans-golgi network 
where it undergoes further processing by host enzymes including furin 
before exiting the cell.  

As noted above, all flaviviruses have a common physical structure 
and genetic makeup.  This similarity extends to the E protein, which is the 
major antigenic determinant, as well as the NS1 protein which is a common 
target of diagnostic tests.  As a consequence of this similarity, antibodies 
raised against one flavivirus can cross react with other flaviviruses.  This 
can produce significant ambiguity in serological tests designed to detect 
flavivirus infection. 
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Japanese encephalitis in Thailand 
Despite a national vaccination campaign, Japanese encephalitis 

virus remains a significant cause of encephalitis in Thailand.  The virus is 
transmitted by Culex mosquitoes, and water birds are the major natural 
reservoir, but pigs are a significant amplifying host.  Most human infections 
are asymptomatic, but where symptoms occur they include fever and headache 
in mild cases, nausea and vomiting, neck stiffness, stupor, disorientation, 
convulsions, and paralysis in more severe cases.  Three-quarters of 
symptomatic cases show encephalitis, and some additionally show meningitis. 
Up to 30% of patients admitted to hospital die, and 50% of survivors show 
long term neurological deficit.  JEV can cross the blood across the BBB. 
Once across the BBB released JEV can infect neuronal cells and microglial 
cells.  Laboratory diagnosis of JE is generally accomplished by testing of 
serum or cerebrospinal fluid (CSF) to detect virus-specific IgM antibodies, 
which are detectable some 3 to 8 days after onset of illness.   Due to low 
levels of viremia, direct virus detection (isolation or nucleic acid amplification) 
is not recommended.  A number of vaccines are available, including a live 
attenuated (SA14-14-2; used in China), an inactivated cell culture derived 
vaccine (IC51) and live attenuated chimeric vaccine (ChimeriVax-JE). 

Dengue fever in Thailand 
Dengue virus is maintained in an urban transmission cycle in Thailand. 

There are four dengue viruses, termed dengue virus 1 to 4 (DENV 1 to 4), 
all of which circulate in Thailand.  Infection with one virus produces lifelong 
immunity to that virus, but only partial or transient protection against the 
other three viruses.  The antibodies raised against one virus can potentiate 
the infection of a heterotypic virus through the process termed antibody 
dependent enhancement (ADE) of infection.  Because of ADE, second 
infections are more likely to result in severe manifestations of the disease. 
However, most infections are asymptomatic.  The disease can manifest 
as an undifferentiated fever, or as a fever with headache, pain behind the 
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eyes, rash, nausea and vomiting termed dengue fever.  In some cases, 
significant plasma leakage can occur around the time of defervescence, 
coupled with tachycardia and hypotension.  Severe, uncontrolled plasma 
leakage can result in shock, which can be fatal.  Dengue virus can replicate 
in a large number of cell types including monocytes and macrophages, 
hepatocytes, megakaryocytes and erythroid progenitor cells.  Dengue virus 
infection can be confirmed in the acute phase by direct viral isolation or 
by RT-PCR detection of the dengue genome.  The dengue NS1 protein 
can be detected as early as 1 day post-onset of symptoms.  Immunological 
detection of dengue specific IgG is normally undertaken on paired samples 
(acute/convalescent).  IgM capture (MAC ELISA) is commonly employed, 
but concerns of cross reactivity exist in areas with multiple flaviviruses. 
Plaque reduction and neutralization test (PRNT) can be used to confirm 
dengue infection as well as provide greater detail on previous infection 
history.  There is a recently available commercial vaccine to protect against 
dengue.  Protection against all dengue serotypes is however unequal, and 
its use in young children is not recommended. 

Zika fever in Thailand 
Zika virus is the most recent flavivirus to cause concern in Thailand. 

There is evidence that Zika virus has been circulating in Thailand for several 
years.  As with other mosquito transmitted flaviviruses, the majority of cases 
of infection in humans are asymptomatic.  Where symptoms occur, they 
are very similar to dengue fever, with fever, rash, headache and joint and 
muscle pain.  The most significant concern with Zika virus infections in 
humans occurs when pregnant women become infected, as infection can 
result in microcephaly in the foetus through destruction of neuronal progenitor 
cells in the developing foetus.  Zika virus can be found in the blood, semen, 
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breast milk, amniotic fluid, lachrymal fluid, saliva and urine.  There are 
numerous reports of sexual transmission of Zika virus.  Positive diagnosis 
can be achieved through detection of the viral genome in serum or urine. 
However, in humans Zika virus viremia is relatively low and declines rapidly, 
necessitating immunological investigation in some cases.  In the USA an 
IgM antibody capture enzyme-linked immunosorbent assay (Zika MAC-
ELISA) for antibody testing is commonly used, but because of potential 
cross reactivity this is usually confirmed by PRNT.  However, the PRNT 
assay should be interpreted in light of PRNT for dengue virus as anti-
dengue antibodies can neutralize Zika virus in this test.  More specific 
tests based upon specific viral epitopes, or the specific detection of Zika 
virus NS1 are in development.  There is currently no vaccine to protect 
against Zika virus infection, although a number are being developed. 

Conclusion and what may come 
Mosquito transmitted viruses will remain a problem in Thailand for 

the foreseeable future.  While vaccine development progresses, we will 
always be behind the curve in that vaccine development is reactive rather 
than proactive.  This means we really only get serious about vaccine 
development when the virus is already a big problem.  In addition to the 
flaviviruses already present in Thailand, there are another 20 or more 
human pathogenic flaviviruses with the potential for import to Thailand. 
Increasing international travel means it is inevitable that in the future new 
flaviviruses will circulate in Thailand.  As virologists we must be ever on 
our guard against new viruses in our mosquito population, and we must 
work hard to develop new ways of protecting and treating the population 
of Thailand against these threats. 
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Zika in Thailand, an emerging or endemic disease? 

Prof. Prasert Auewarakul 
Faculty of Medicine Siriraj hospital 

Mahidol University 

The explosive epidemic of Zika in the Pacific and South America 
indicated that Zika virus is capable of causing widespread outbreaks in 
Zika-naïve but Dengue-endemic populations. Despite many evidences 
suggesting that Zika virus has been circulating in Thailand and Southeast 
Asia region for years or decades, only limited outbreaks and sporadic 
cases were observed in Thailand. Although the number of reported cases 
has dramatically increased in 2016, it is unclear whether it was due to a 
real uprising of an epidemic or merely increased vigilance and awareness. 
Recent reports suggest that the South American strain and its ancestral 
recent Southeast Asian lineage have accumulated mutations that allow 
them to be more effective in infecting mosquitoes and neuronal progenitor 
cells, which resulted in more efficient transmission and increased fetal 
pathogenicity. Whether there is any significant difference between the 
South American and the current Southeast Asian strains is unclear. The 
other explanation of the difference in epidemic situation between the two 
regions may be an existence of herd immunity in Southeast Asia. The 
lack of reliable serological tool that can clearly distinguish Zika antibody 
from antibody responses to Dengue and other flaviviruses makes it difficult 
to draw a definite conclusion on the level of herd immunity. Nevertheless, 
preliminary data suggest that there is a significant level of herd immunity 
to Zika virus in Thai population. This together with possible cross-protection 
from antibodies to other flviviruses may protect against an explosive epidemic. 
This suggests that Zika infection is more likely to be an endemic situation. 
However, a slow uprising epidemic due to changes in viral properties 
cannot be excluded. 
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Serological tests for Zika and related flaviviruses. 

Anon Srikiatkhachorn, M.D. 
Institute for Immunology and Informatics, 

University of Rhode Island, Providence, U.S.A. 

The explosive outbreaks of zika in the Americas and the associated 
severe morbidity especially in infants born to zika virus (ZIKV) infected 
mothers have made zika a major global health crisis.  A diagnosis of ZIKV 
infection is made on the basis of clinical history and physical findings which 
overlap with findings in other viral illnesses including dengue.  Moreover, 
overt signs and symptoms including fever may be absent in ZIKV infected 
individuals making a clinical diagnosis difficult.  Laboratory testing is needed 
for a definite diagnosis of zika.  The most definite laboratory diagnosis is 
the detection of viral RNA or live virus in blood and other body fluids from 
suspected cases.  However, ZIKV are detectable in biological samples only 
during a specific period after an infection and the technical requirement of 
the tests required for detecting live viruses or RNA may not be available 
in certain settings.  Serological tests are needed to diagnose zika and in 
determining seroprevalence for epidemiological study. 

Serological diagnosis of ZIKV infection remains problematic.  The 
current approved serological tests for zika are useful for zika diagnosis in 
cases with a primary flavivirus infection and their applicability in areas where 
the majority of the population has been previously exposed to related viruses 
especially DENV is questionable.  This is due to the extensive cross reactivity 
between antibodies to ZIKV and DENV.  In addition, the lack of information 
regarding the duration of the antibody responses to various ZIKV antigens 
after a ZIKV infection further limits the utility of serological tests for the 
diagnosis of zika.  The lack of ZIKV-specific serological assay is an important 
obstacle for studies on the epidemiology of zika particularly on a determination 
of seroprevalence. 
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Studies have demonstrated extensive cross-reactivity between 
antibody reactive to DENV and ZIKV especially to the envelope proteins of 
these viruses.  Antibodies to other antigen, most notably, NS1 antigen have 
been reported to be comparatively less cross-reactive.  Both envelope protein 
and NS1 protein have been incorporated in currently approved serological 
tests.  Currently available assays focus on the detection of IgM antibodies 
specific to either NS1 or envelope protein for diagnosis.  Incorporation of 
anti-ZIKV IgG in the tests increased in sensitivity but also appeared to 
diminished specificity.  Most importantly, the cross-reactivity with other 
flaviviruses has not been extensively assessed in most available assays. 
The high specificity of some tests demonstrated in initial studies was likely 
due to the populations from whom the samples were collected who were 
travelers and likely had a primary dengue infection.  A recent study using 
domain III of envelope protein of ZIKV and DENV in a bead-based assay 
reported improved specificity.  Another testing approach measuring antibodies 
specific to a ZIKV NS1 antigenic epitope using an inhibition assay has also 
showed promises in the ability to discriminate DENV and ZIKV infection. 
Future works on assay development are still needed to develop well-
characterized and standardized assays that can differentiate a DENV from 
a ZIKV infection.  The development of these assays depends on the 
availability of well-characterized samples from confirmed ZIKV cases 
collected at various time points during an infection.  Samples from cases 
with a confirmed infection with other flaviviruses especially DENV must 
also be incorporated in the assay development. 
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Dengue clinical manifestations and laboratory findings 

Nopporn Apiwattanakul 
Faculty of Medicine Ramathibodi hospital 

Mahidol University 

Dengue infection is still a major burden in Thailand and other tropical 
countries. Two billions of people worldwide are estimated to be at risk of 
infection. The disease is caused by dengue virus belonging to Flaviviridae 
family in which Japanese encephalitis virus, Zika virus also belong to four 
types of dengue virus (DEN 1-4) exist currently. The virus is transmitted to 
human beings by Aedes aegypti or Aedes albopictus. Clinical manifestations 
of dengue infection vary from asymptomatic infection, which is the most 
common form, to severe infection which can lead to severe hemorrhage, 
shock, and multiple organ failure1. 

According to WHO 2009 criteria2, dengue infection is divided into 
1) dengue without warning signs, 2) dengue with warning signs, and
3) severe dengue. Typical manifestations of dengue infection include high
grade fever, nausea, vomiting, body aches, and rashes. Warning signs 
include abdominal pain, persistent vomiting, body fluid accumulation 
(evidence of leakage), lethargy, hepatomegaly, mucosal bleed, or increase 
in hematocrit with decrease in platelet count. Severe dengue represents 
severe plasma leakage leading to shock or respiratory distress, severe 
bleeding, or severe organ involvement (transaminitis, impaired consciousness, 
circulatory failure, etc). Most patients recover after a self-limiting illness. 
However, those who had severe disease need more intensive care including 
multidisciplinary approach. 
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The diagnosis of dengue infection mostly depends upon clinical 
manifestations and basic laboratory tests such as complete blood count 
(CBC). Since other viral illness circulating in the regions, such as Zika 
virus infection, Chikungunya virus infection, can have overlapping clinical 
manifestations, misdiagnosis can sometimes occur. Laboratory tools can be 
used to confirm the diagnosis. Confirmation of the diagnosis is epidemiologically 
beneficial and can lead to appropriate preventive strategy. Laboratory tools 
in diagnosis of dengue infection are divided into 2 categories; antigen 
detection, and antibody detection. Antigen detection includes PCR of viral 
genome and NS1 (non structural protein 1) detection3. These methods are 
useful if blood tests are performed during the first 4-5 days of fever. Antigen 
detection is specific as identification of dengue antigen in blood can be 
definitely used to diagnose dengue infection. Antibody detection is mostly 
done by ELISA techniques to detect IgM and IgG4. IgM can be detected 
after day 5 of illness, and IgG is usually maximal around 2 weeks after 
the illness. Diagnosis of dengue infection by using only dengue antibody 
can be misleading as presence of antibodies of other flaviviruses can be 
falsely identified as antibodies of dengue viruses. Using plague reduction 
neutralization test (PRNT) can be more specific.  

Monitoring of patients admitted with dengue infection is also crucial. 
Vital signs, pulse rate and pulse pressure in particular, serial hematocrit, 
urine output and urine specific gravity, and bleeding are routinely monitored. 
In addition, some laboratory parameters are used to detect complications 
such as CBC to detect cytopenia or superimposed bacterial infection, liver 
function test to detect liver injury, ferritin, fibrinogen, triglyceride to detect 
infection associated hemophagocytic syndrome (IAHS). 
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Currently, specific treatment for dengue infection has not existed. 
However, effective dengue vaccine has been now available. The vaccine 
has been proved to harbor around 70% efficacy in disease prevention and 
nearly 90% efficacy severe disease prevention5. Many other treatment 
modalities are in the pipeline as the disease pathogenesis has been 
increasingly known. 
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การศกึษาผลของวคัซนีตวัเลอืก Dengvaxia ในการป้องกนัโรค 
จากเชือ้ไวรสัเดง็กี ่(Dengue) 

นพพร สทิธสิมบตั ิพ.บ., Ph.D. 
ภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

และหน่วยปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย ์ 
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ

25 กนัยายน พ.ศ. 2560  
(ปรบัปรงุ 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560) 

ทีม่า 
ในระหว่างปี ค.ศ. 2009-2013  ไดม้กีารทดสอบประสทิธผิลของวคัซนี

ตวัเลอืก Dengvaxia ในการป้องกนัโรคจากการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กี่ (dengue) ในเดก็
อาสาสมคัรมากกวา่ 35,000 คนในภมูภิาคเอเชยีและลาตนิอเมรกิา ผลการศกึษา
นําไปสูก่ารอนุญาตใหใ้ชว้คัซนีน้ีในหลายประเทศเพื่อป้องกนัโรคจากเชือ้ไวรสัเดง็กี่
ในกลุม่อาย ุ9-45 ปี ตัง้แต่ปลายปี ค.ศ. 2015 เป็นตน้มา  แต่ประสทิธผิลของวคัซนี
ที่ตรวจวดัได้จากการศกึษาต่าง ๆ ยงัตํ่ากว่าความคาดหวงั ทําให้ต้องติดตาม
อาสาสมคัรเป็นเวลานานเพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าวคัซนีน้ีจะไม่สง่ผลใหเ้พิม่ความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงเมื่ออาสาสมคัรติดเชื้อไวรสัเด็งกี่ในธรรมชาติโดย
ปราศจากภมูคิุม้กนัทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

ในการวจิยัและพฒันาวคัซนีตวัเลอืก Dengvaxia น้ีบรษิทั Sanofi Pasteur 
ใชแ้นวทางเชือ้เป็นอ่อนฤทธิ ์(live, attenuated vaccine) ทีม่ผีูใ้ชก้่อนหน้าน้ีจนไดผ้ล
สาํเรจ็เป็นอย่างดใีนการพฒันาวคัซีนสําหรบัโรคอื่น ๆ ที่เกดิจากเชื้อไวรสักลุ่ม
เดยีวกนัคอื โรคไขเ้หลอืง (Yellow fever) และโรคไขส้มองอกัเสบเจอ ี(Japanese 
encephalitis)  ซึ่งใหผ้ลในการป้องกนัโรคสงูถงึ 85% และ 96-100% ตามลําดบั
และสง่ผลขา้งเคยีงน้อย   โดยไดใ้ชเ้ทคนิคพนัธุวศิวกรรม (genetic engineering) 
นําสารพนัธุกรรมบางส่วนของเชื้อไวรสัวคัซีนไขเ้หลอืง (Yellow fever vaccine 
virus) และเชือ้ไวรสัเดง็กี่ (dengue virus) มาเชื่อมต่อเพื่อสรา้งเชื้อไวรสัลูกผสม 
(chimeric virus) ที่มอีงค์ประกอบสาํหรบัการกระตุ้นภูมคิุ้มกนัต่อเชื้อไวรสัเดง็กี ่ 
และสามารถเพิม่จํานวนในร่างกายโดยไม่ก่อโรคจากลกัษณะทางพนัธุกรรมที่
กาํหนดดว้ยเชือ้ไวรสัวคัซนีไขเ้หลอืง 
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วคัซนีตวัเลอืก Dengvaxia 
เป็นวคัซนีแบบเชื้อเป็นอ่อนฤทธิท์ี่ประกอบด้วยเชื้อไวรสัลูกผสมจํานวน  

4 สายพนัธุ ์ซึ่งมโีปรตนีเปลอืกนอกจากเชือ้ไวรสัเดง็กี่แต่ละชนิด (serotype) ทัง้ 
4 ชนิด และโปรตีนอื่น ๆ ที่กําหนดโดยเชื้อไวรสัวคัซีนไข้เหลือง (ตารางที่ 1) 
ผลติโดยเพาะเลี้ยงเชื้อในเซลล์ไตลงิ Vero แต่ละสายพนัธุ์แยกกนั  แล้วนําเชื้อ
ไวรสัมาผสมรวมให้มปีรมิาณอนุภาคไวรสัที่เพิม่จํานวนได้สายพนัธุ์ละ 1 x 105 
อนุภาค/มล.  สาํหรบัการฉีดครัง้ละ 1 มล. 

ตารางที ่1 เชือ้ไวรสัลกูผสมในวคัซนีตวัเลอืก Dengvaxia 

Dengue donor virus 
Patient 

Virus titer 
(log10 PFU/ml) 

Reference 
Serotype Strain 

1 PUO-359 
?, 1980, 
Thailand 

8.0 
Guirakhoo et al, 2001 

2 PUO-218 
Dengue fever, 
1980, Thailand 

7.9 
Guirakhoo et al, 2000 

3 PaH881/88 
Dengue fever, 
1988, Thailand 

6.3 Guirakhoo et al, 2001 

4 1228 
Dengue fever, 

1978, Indonesia 
7.5 Guirakhoo et al, 2001 

วธิกีารทดสอบประสทิธผิล 
ไดม้กีารศกึษาประสทิธผิลแบบสุม่และมกีลุ่มควบคุม (randomized, placebo- 

controlled trial) ในคน 3 ครัง้ในภูมภิาคเอเชยีและลาตนิอเมรกิา  ใชร้หสัการศกึษา 
เป็น CYD23/57, CYD14 และ CYD15 (ตารางที่ 2)  โดยเริม่ทําการศกึษา CYD23/57 
แบบระยะที่ IIb  ที่จงัหวดัราชบุรแีห่งเดยีวก่อน  รบัอาสาสมคัรเพยีง 4,002 คน  
ต่อมาจึงทําการศึกษา  CYD14 และ CYD15 แบบระยะที่ III  โดยเพิ่มจํานวน
อาสาสมคัรและสถานที่รบัอาสาสมคัร  และทําในหลายประเทศพรอ้ม ๆ กนัใน
ภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมรกิาตามลําดบั   ในแต่ละการศึกษา  ได้คดัเลือก
อาสาสมคัรภายในช่วงอายุ 2 – 16 ปี  ชายและหญิงเท่า ๆ กนั   แบ่งเป็นกลุ่ม
อาสาสมคัรทีไ่ดร้บัวคัซนี  3  ครัง้หา่งกนั  6 เดอืน  และอาสาสมคัรกลุม่ควบคุมที่



 16   

ได้รบัวคัซีนหลอก (placebo) ในสดัส่วน  2:1   เมื่อเริม่ฉีดเขม็แรกแล้ว  มกีาร
ตดิตามอาสาสมคัรเพื่อเปรยีบเทยีบการเกดิโรคทีเ่ป็นผลสบืเน่ืองจากการตดิเชือ้
ไวรสัเดง็กี่ตามธรรมชาตติ่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 6  ปี  โดยแบ่งเป็น  2  ช่วงเวลา  
ในช่วงแรกไดต้ดิตามอาสาสมคัรทุกคนอยา่งน้อยสปัดาหล์ะหน่ึงครัง้ เริม่จากหลงั
การฉีดเขม็แรกไปเป็นเวลา 25 เดอืน (สิน้สุดที่จุดเวลา  1  ปีหลงัจากฉีดเขม็ที่
สามไดห้น่ึงเดอืน)  โดยใหก้ารตรวจวนิิจฉยัการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กีด่ว้ยวธิตีรวจหา
เชื้อไวรสัทางห้องปฏิบตัิการสําหรบัอาสาสมคัรที่ป่วยเป็นไข้ทุกครัง้ ประเมิน
ความรนุแรงของโรคทีเ่กดิขึน้และวดัอตัราการรบัไวร้กัษาในโรงพยาบาล  ในช่วง
ทีส่อง ตัง้แต่เดอืนที ่26 ไปจนครบเวลา 6 ปีตัง้แต่การฉีดเขม็แรก  มกีารตดิตาม
อาสาสมคัรเพยีงหกเดอืนต่อครัง้   และได้เฝ้าระวงัและตรวจวนิิจฉัยการตดิเชื้อ
ไวรสัเดง็กีต่ลอดจนประเมนิความรุนแรงของโรคเฉพาะอาสาสมคัรที่ป่วยตอ้งเขา้
รกัษาในโรงพยาบาลเท่านัน้  

นําขอัมูลจากการติดตามอาสาสมัครในช่วง 25 เดือนแรกมาคํานวณ
ประสทิธิผลที่วคัซีนช่วยให้อาสาสมคัรป่วยด้วยโรคจากการติดเชื้อไวรสัเด็งกี่
ลดลง (efficacy)   โดยเปรยีบเทียบสดัส่วนของอาสาสมคัรที่เกิดโรคในกลุ่มที่
ได้รบัวคัซีนและกลุ่มควบคุม  ในการคํานวณประสทิธผิลตามแบบที่เสนอไวใ้น
ข้อเสนอโครงการวิจัย (per protocol analysis, pp) ได้ใช้ข้อมูลจากช่วงเวลา
เดอืนที่ 13 (หลงัจากฉีดเขม็ที่สามไดห้น่ึงเดอืน) ถงึเดอืนที่  25 เพื่อประเมนิผล
ของวคัซนีตลอดเวลา 1 ปีหลงัจากไดร้บัครบชุดแลว้   ในอกีทางหน่ึงการคาํนวณ
ประสทิธิผลสําหรบัผู้ที่ได้รบัวคัซีนตัง้แต่ 1 เข็มเป็นต้นไป (intention-to-treat 
analysis, ITT) ใชข้อ้มูลทัง้หมดที่ไดใ้นระหว่างเดอืน 1 – 25   เมื่อมอีาสาสมคัร
ติดเชื้อไวรสัเด็งกี่ที่เวลาใดเวลาหน่ึงของการศกึษา  อาสาสมคัรผู้นัน้จะถูกตดั
ออกไปจากจํานวนอาสาสมคัรที่ยงัคงมคีวามเสีย่ง (at risk) ต่อการติดเชื้อที่ใช้
สาํหรบัการวเิคราะหผ์ลหลงัเวลานัน้ 

ขอัมลูจากการตดิตามอาสาสมคัรทีป่่วยตอ้งเขา้รกัษาในโรงพยาบาลในช่วง 
เดือนที่ 26 ไปจนครบ 6  ปี  ถูกนํามาใช้คํานวณความเสี่ยงของการเกิดโรคที่
จําเป็นต้องรบัเข้ารกัษาในโรงพยาบาล (risk of hospitalization) และโรคเด็งกี่
รุนแรงต้องรักษาในโรงพยาบาล (risk for hospitalized severe dengue) ที่
เกดิขึน้จากการตดิเชื้อไวรสัเดง็กี่ในธรรมชาต ิ  โดยเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มที่
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ไดร้บัวคัซนีและกลุ่มควบคุม  ซึง่การประเมนิเปรยีบเทยีบความเสีย่งในช่วงเวลา
ที่สองน้ีไม่ใช่การประเมนิประสทิธผิลของวคัซนีดงัเช่นช่วงแรก  เน่ืองจาก การ
ตดิตามอาสาสมคัรในการศกึษาช่วงทีส่องไมไ่ดท้าํบอ่ยเทา่กบัชว่งแรกจงึไมท่ราบ
จํานวนอาสาสมคัรทัง้หมดทีค่งอยู่ในพืน้ที่ตลอดการศกึษา และไม่รูว้่าในแต่ละปี 
มอีาสาสมคัรเทา่ใดทีย่งัคงมคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้และมโีอกาสเกดิโรค 

อาสาสมคัรจํานวนหน่ึงได้ถูกเจาะเลอืดเป็นระยะ ๆ  เพื่อตรวจวดัระดบั
แอนตบิอดตี่อเชือ้ไวรสัเดง็กีใ่นอาสาสมคัรทีม่มีาก่อนเขา้รว่มการศกึษาและทีเ่กดิ
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการศกึษา   ส่วนใหญ่ (67-77%) ของอาสาสมคัรใน
กลุ่มยอ่ยสาํหรบัศกึษาการกระตุน้ภูมคิุม้กนั (immunogenicity subset) เหล่าน้ีมี
แอนตบิอดตี่อเชือ้ไวรสัเดง็กีต่ ัง้แต่ก่อนเขา้การศกึษา (ตารางที ่2) บง่ชีว้า่เคยตดิเชือ้
ไวรสัเดง็กีใ่นธรรมชาตมิาแลว้    ในระหวา่งการศกึษาการเปลีย่นแปลงของระดบั
แอนตบิอดทีี่พบในกลุ่มควบคุมเป็นผลจากการตดิเชื้อไวรสัเดง็กี่ตามธรรมชาต ิ แต่
จะบ่งบอกถงึผลการกระตุน้ระบบภูมคิุม้กนัดว้ยวคัซนี และ/หรอื การตดิเชือ้ไวรสั 
เดง็กีต่ามธรรมชาตสิาํหรบัอาสาสมคัรทีไ่ดร้บัวคัซนี   

ผลของการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กีใ่นกลุม่ควบคุม 
การประเมนิอตัราการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กี ่ ความถี ่และความรนุแรงของโรค

ลกัษณะต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชุมชนเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการวดัประสทิธผิลของวคัซนี
และการเปรยีบเทยีบระหว่างผลการศกึษาวคัซนีชนิดต่าง ๆ ซึ่งมกัจะทําในกลุ่ม
ประชากรและภูมภิาคที่หลากหลาย   ในช่วงเวลา 1  ปี (เดอืนที่ 13 – 25) ของ
การศึกษา CYD14 และ CYD15  พบอาสาสมคัร 199 คนในกลุ่มย่อยสําหรบั
ศกึษาการกระตุน้ภมูคิุม้กนัทีไ่มไ่ดร้บัวคัซนีทัง้สิน้ 1,226 คน ทีม่รีะดบัแอนตบิอดี
ต่อเชื้อไวรสัเด็งกี่เพิ่มขึ้นมากกว่า  4  เท่าของระดบัเริม่ต้น  คิดเป็นความชุก 
(attack rate) ของการตดิเชื้อไวรสัเดง็กี่ (dengue virus infection) ที่เกดิขึน้ตาม
ธรรมชาตใินอาสาสมคัรกลุม่ควบคุมเทา่กบั 16.2%  (ตารางที ่2) สว่นใหญ่ (13.3%) 
เป็นการตดิเชือ้ทีไ่มม่อีาการผดิปกต ิ(asymptomatic infection)   มผีูป้ว่ยเกดิโรค 
(dengue) เพยีง 3.4%  คดิอตัราส่วนของผู้ที่เกดิโรคและผู้ที่ไม่มอีาการผดิปกติ
ภายหลงัการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กีไ่ด ้1:3.9  สอดคลอ้งกบัการศกึษาทีม่รีายงานก่อนหน้าน้ี 
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ในระหว่างการติดตามอาสาสมคัรกลุ่มควบคุมทัง้หมดของการศึกษา 
CYD23/57, CYD14 และ CYD15 เป็นเวลา 2 ปี (เดอืนที่ 1 – 25)  พบอุบตักิารณ์ 
(incidence) ของการเกดิโรค (dengue) ที่เป็นผลจากการตดิเชื้อไวรสัเด็งกี่ตาม
ธรรมชาต ิในอตัรา 2.2, 4.7 และ 2.9 ครัง้ต่ออาสาสมคัร 100 คนเมื่อตดิตามเป็น
เวลาหน่ึงปีตามลําดบั (ตารางที่ 2)  คดิค่าเฉลี่ยเมื่อรวมการศกึษา CYD14 และ 
CYD15 เขา้ดว้ยกนัได ้3.5 ครัง้ต่ออาสาสมคัร 100 คนเมื่อตดิตามเป็นเวลาหน่ึงปี  
ซึง่ใกลเ้คยีงกบัความชุกทีว่ดัไดจ้ากการศกึษากลุม่ยอ่ย 

เมื่อจาํแนกโรคตามลกัษณะความผดิปกตติ่าง ๆ ทีพ่บในผูป้่วยดว้ยเกณฑ ์
ขององคก์ารอนามยัโลกปี ค.ศ. 1997 พบโรคไขเ้ลอืดออกเดง็กี่ (dengue hemorrhagic 
fever, DHF) ได้เพียง 3.2%, 6.5% และ 2.6% ของการเกิดโรคหลงัการติดเชื้อ
ไวรสัเดง็กีใ่นการศกึษาทัง้สามตามลาํดบั  คาํนวณอุบตักิารณ์ของโรคไขเ้ลอืดออก
เด็งกี่เท่ากบั 0.08, 0.3 และ 0.08  ครัง้ต่ออาสาสมคัร 100 คนเมื่อติดตามเป็น
เวลาหน่ึงปีตามลําดบั (ตารางที่ 2)   เมื่อจําแนกโรคที่เกิดขึ้นตามความรุนแรง
โดยใช้เกณฑ์ของคณะกรรมการอสิระเพื่อตดิตามขอ้มูลและเฝ้าระวงัภยนัตราย 
(independent data monitoring committee)  พบอุบตักิารณ์ของโรคเดง็กีรุ่นแรง 
(severe dengue, SD) เทา่กบัโรคไขเ้ลอืดออกเดง็กี ่

ในระหวา่งการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กี ่ อาสาสมคัรกลุ่มควบคุมเจบ็ปว่ยถกูรบัเขา้
รกัษาในโรงพยาบาล (hospitalization) สูงถึง 48.4, 19.7 และ 11.1% ของผู้ที่
เกดิโรคในการศกึษา CYD23/57, CYD14 และ CYD15  ตามลาํดบั  (ตารางที ่2) 
นับว่าสูงกว่าสดัส่วนผู้ที่เกดิโรคไขเ้ลอืดออกเดง็กี่หรอืโรคเดง็กี่รุนแรงหลายเท่า  
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากการใหค้วามใส่ใจต่ออาสาสมคัรโดยบุคลากรทาง
การแพทยท์ีร่ว่มอยูใ่นโครงการวจิยัในระดบัสงูกวา่ปกต ิ

การวเิคราะหช์นิด (serotype) ของเชือ้ไวรสัเดง็กี่ทีพ่บในอาสาสมคัรกลุ่ม
ควบคุม พบเชือ้ไวรสัเดง็กีท่ ัง้สีช่นิดดว้ยสดัสว่นทีแ่ตกต่างกนัในการศกึษาทัง้สาม  
(ตารางที ่2)  โดยพบชนิดที ่1 และ 2 ในสดัสว่นทีส่งูกวา่ชนิดอื่น ๆ ในการศกึษา 
CYD23/57   ในขณะที่การศึกษา CYD15  พบทัง้สี่ชนิดใกล้เคียงกันมากกว่า
การศกึษาอื่น 
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ตารางที ่2 Characteristics of the control group (full analysis set, ITT) 

Characteristics 

Trial 

CYD23/57 
(Thai IIb) 

CYD14 
(Asian III) 

CYD15 
(American III)  

Immunogenicity 
subset of 

CYD14+15 
Country (site) Thailand (1) Indonesia (3), 

Malaysia (2), 
Philippines (2), 
Thailand (3), 
Vietnam (2) 

Brazil (5), 
Colombia (9), 
Honduras (1), 
Mexico (5), 

Puerto Rico (2) 

5 (12) + 5 (22) 
= 10 (34) 

Immunization, 
start, end 

February 2009, 
February 2010 

June 2011, 
December 2011 

June 2011, 
March 2012 

June 2011, 
March 2012 

N enrolled 
(total)  

1,333 (4,002) 3,424 (10,275) 6,949 (20,869) 608 + 618 = 
1,226 (3,736) 

M : F, % of total 48 : 52 48 : 52 49 : 51 50 : 50 
Age, years 
(mean ± SD) 

4-11 
(8.1 ± 1.7) 

2-14 
(8.8 ± 3.4) 

9-16 
(12.4 ± 2.1) 

2-16 
(10.0 ± 3.5) 

Baseline dengue 
seropositivity in 
immunogenicity 
subset, % of total 

69% 67% 77% 73% 

Serotype 
proportion, 
D1-D2-D3-D4 

3.6-5.4-2.2-1 3.3-1.7-1-1.7 1.3-1-1.3-1 1.6-1.1-1-1 

Dengue virus 
infection@, 
n/total (% of total) 

199/1,226 
(16.2%)* 

Asymptomatic 
dengue virus 
infection%,  n/total 
(% of total)  

157/1,184    
(13.3%)* 
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Characteristics 

Trial 

CYD23/57 
(Thai IIb) 

CYD14 
(Asian III) 

CYD15 
(American III)  

Immunogenicity 
subset of 

CYD14+15 
Dengue, n/p-y฿   
(n/100 p-y)  

58(62)#/2,630 
(2.2)& 

309/6,623 (4.7) 385(388)#/13,204 
(2.9) 

42/1,226 
(3.4%)* 

DHF, n/p-y 
(n/100 p-y;  
% of dengue 
episodes) 

2/2,578  
(0.08; 3.2%) 

20/6,623 
(0.3; 6.5%) 

10/13,204 
(0.08; 2.6%) 

Severe dengue, 
n/p-y (n/100  
p-y; % of dengue 
episodes) 

2/2,578  
(0.08; 3.2%) 

20/6,623 
(0.3; 6.5%) 

11/13,204 
(0.08; 3.1%) 

Hospitalization 
due to dengue 
virus infection, 
case (% of dengue 
episodes) 

30 (48.4%) 61 (19.7%) 43 (11.1%) 

Reference Sabchareon 
et al, 2012 

Capeding et al, 
2014 

Villar et al, 2015 Olivera-Botello  
et al, 2016 

@ , Sum of cases with asymptomatic dengue virus infection and cases with 
dengue in the combined immunogenicity subset. *, Attack rate, calculated 
by dividing the number of individuals who seroconverted by the number of 
individuals who were analyzed and multiplying the value by 100.   % , Defined 
as cases with a ≥4-fold increase in the neutralizing antibody titer and a titer 
of ≥40 from month 13 to month 25. ฿, Case/person-year at risk.  #, A total 
of 62 (388) dengue episodes occurred in 58 (385) cases, respectively. &, 
Incidence rates of 1.73 in 2010 and 2.33 in 2011. 
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ตารางที ่3 Immunogenicity as assessed by neutralizing antibody response 

Time 

T
y
p
e 

Trial 

CYD23/57 (Thai IIb) CYD14 (Asian III) CYD15  (American III)  
Immunogenicity 

subset of CYD14+15 
Vaccine Control Vaccine Control Vaccine Control Vaccine Control 

All (n, 197-95)@ All(n, 99-48) All 
(n, 1,323-

1,316) 

All  
(n, 660-657) 

All  
(n, 1,301-?) 

Sero +  
(n, 1,048-?) 

Sero - 
(n, 251-?) 

All (n, 643) 
All All 

GMT# %* GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % 
Baseline 1 43 55 27 48 38 42 128 278 5 119 

2 57 58 44 58 55 62 138 306 5 115 
3 31 60 29 56 40 41 121 261 5 114 
4 28 56 23 45 25 26 44 73 5 39 

Injection 
1 + 4 wk 

1 94 73 28 48 
2 195 87 43 57 
3 112 86 27 53 
4 138 86 24 46 

Injection 
2 + 4 wk 

1 121 89 22 45 153 46 458 912 25 128 
2 326 99 43 57 360 69 622 1,050 69 124 
3 195 99 25 55 203 41 556 907 71 117 
4 159 97 21 45 151 24 261 353 73 41 
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Time 

T
y
p
e 

Trial 

CYD23/57 (Thai IIb) CYD14 (Asian III) CYD15  (American III)  
Immunogenicity 

subset of CYD14+15 
Vaccine Control Vaccine Control Vaccine Control Vaccine Control 

All (n, 197-95)@ All(n, 99-48) All 
(n, 1,323-

1,316) 

All  
(n, 660-657) 

All  
(n, 1,301-?) 

Sero +  
(n, 1,048-?) 

Sero - 
(n, 251-?) 

All (n, 643) 
All All 

GMT# %* GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % 
Injection 
3 + 4 wk 

1 146 95 24 55 166 47 395 703 35 121 
2 310 99 52 59 355 69 574 860 105 129 
3 405 100 49 59 207 43 508 762 94 124 
4 155 98 19 43 151 26 241 306 89 44 

Injection 
3 + 1 yr 

1 77 77 21 46 
2 122 85 39 56 
3 95 89 26 54 
4 153 94 37 54 

Reference Sabchareon et al, 2012 Capeding et al, 2014 Villar et al, 2015 

@, Number of volunteers at the baseline and the last blood draw.  
#, Geometric mean of the PRNT50 antibody titer.  
*, Percentage of volunteers with positive neutralizing antibody test.
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การกระตุน้แอนตบิอดแีบบ neutralizing antibody 
ในการศกึษา CYD23/57  เมื่อฉีดวคัซนีเขม็แรกให้แก่อาสาสมคัร ไดพ้บ

การกระตุ้นให้สรา้งแอนตบิอดแีบบ neutralizing antibody ต่อเชื้อไวรสัเดง็กี่สงูขึน้ 
จนมรีะดบัเฉลีย่ (geometric mean titer, GMT) มากกวา่ระดบัก่อน 

ไดร้บัวคัซนี 2-4  เท่า (ตารางที ่3)  การฉีดวคัซนีเขม็ที ่2 และ 3  ไม่ส่งผล
ใหร้ะดบัแอนตบิอดสีงูขึน้อยา่งชดัเจนเหมอืนเขม็แรก  แต่มผีลชว่ยใหส้ดัสว่นของ
ผู้ที่มแีอนตบิอดตี่อเชื้อไวรสัเด็งกี่เพิม่ขึ้นจากระดบั 55 - 60% ของ อาสาสมคัร
เป็น 98-100%  ที่เวลา 1 เดอืนหลงัไดร้บัเขม็ที ่3  การเพิม่ระดบัและสดัส่วนผูท้ี่
มแีอนตบิอดน้ีีน่าจะเป็นผลของการกระตุน้ดว้ยวคัซนีทีอ่าสาสมคัรไดร้บัเป็นหลกั  
เพราะกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้รบัวคัซีนแทบจะไม่มกีารเปลี่ยนแปลงของทัง้ระดบั
แอนตบิอดเีฉลีย่และสดัสว่นผูม้แีอนตบิอด ี โดยทีก่ารตดิเชือ้ในกลุม่ควบคุมเพยีง 
2.2 ครัง้ต่ออาสาสมคัร 100 คนในหน่ึงปีระหว่างการศกึษาน้ีไม่ส่งผลเพิม่ระดบั
แอนตบิอดเีฉลี่ย  การตรวจวดัระดบัแอนตบิอดใีนการศกึษา CYD14 และ CYD15 
ทีท่าํในชว่งเวลาต่อมาใหผ้ลสอดคลอ้งกนักบัทีพ่บในการศกึษา CYD23/57 

เมื่อแยกการวิเคราะห์อาสาสมัครที่ได้รบัวคัซีนในการศึกษา CYD15 
ออกเป็นกลุ่มทีม่แีอนตบิอดตี่อเชือ้ไวรสัเดง็กีต่ ัง้แต่ก่อนการฉีดวคัซนี (เคยตดิเชือ้
ในธรรมชาตกิ่อนเขา้เป็นอาสาสมคัร) และกลุ่มทีไ่ม่มแีอนตบิอดมีาก่อน   พบว่า
การฉีดวคัซนี  3  เขม็ไม่สามารถกระตุ้นให้ระดบัแอนตบิอดเีฉลี่ยในกลุ่มที่ไม่มี
แอนตบิอดตี่อเชือ้ไวรสัเดง็กี่มาก่อนเพิม่สงูขึน้ใกลเ้คยีงกบัระดบัเฉลีย่ของกลุ่มที่
มแีอนตบิอดกี่อนเป็นอาสาสมคัร  บง่ชีว้า่วคัซนีน้ีมผีลช่วยสง่เสรมิระดบัแอนตบิอดี
ในผูท้ี่เคยตดิเชื้อตามธรรมชาตมิาแลว้ให้สงูขึน้   แต่ไม่สามารถกระตุ้นใหม้กีาร
สรา้งแอนตบิอดใีนผูท้ีไ่มเ่คยตดิเชือ้ไวรสัเดง็กีม่าก่อนจนมรีะดบัทดัเทยีมกบักลุม่แรก 

เมือ่ตดิตามวดัระดบัแอนตบิอดหีลงัการฉีดเขม็ที ่3  ครบ  1 ปี ในการศกึษา  
CYD23/57 พบระดบัแอนติบอดเีฉลี่ยในกลุ่มที่ได้รบัวคัซีนใกล้เคยีงกบัระดบัที่
พบหลงัการฉีดเขม็แรก  1  เดอืน   
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ประสทิธผิลของวคัซนี 
การประเมนิประสทิธผิลของวคัซนีในการลดอตัราการตดิเชื้อไวรสัเดง็กี่

โดยรวมและการตดิเชือ้ทีไ่มก่่ออาการผดิปกตไิดท้าํในกลุ่มยอ่ยสาํหรบัศกึษาการ
กระตุน้ภูมคิุม้กนั ซึง่ไดถู้กเจาะเลอืดเพื่อตรวจวดัระดบัแอนตบิอดเีป็นระยะ ๆ ใน
ระหว่างการศกึษา  ในช่วงเวลา 1  ปี (เดอืนที่ 13 – 25) ของการศกึษา CYD14 
และ CYD15 อาสาสมคัรกลุ่มย่อยที่ได้รบัวคัซีนเกิดการติดเชื้อไวรสัเด็งกี่ใน
ธรรมชาตลิดลงเพยีง 40.1%  เมื่อเทยีบกบักลุ่มย่อยที่ไม่ไดร้บัวคัซนี (ตารางที ่4)  
ผลในการป้องกนัน้ีเหน็ชดัเจนขึน้ในอาสาสมคัรกลุม่ยอ่ยทีม่แีอนตบิอดกี่อนเขา้รว่ม
การศกึษาหรอืมอีายุมากกว่า 9 ปี  (48.1% และ 43.9 %, ตามลําดบั)   ในทาง
ตรงกนัขา้ม ผลของวคัซนีในการป้องกนัการตดิเชือ้มคี่าตํ่ามากและไมม่นียัสาํคญั
ทางสถติใินอาสาสมคัรกลุ่มย่อยที่มอีายุตํ่ากว่า 9 ปีหรอืไม่เคยตดิเชื้อไวรสัเดง็กี่
ก่อนเขา้การศกึษา   การวเิคราะหผ์ลของวคัซนีในการป้องกนัการตดิเชือ้แบบไม่
มอีาการผดิปกตซิึง่เป็นสิง่ทีพ่บในผูต้ดิเชือ้ไวรสัเดง็กีส่ว่นใหญ่ใหผ้ลสอดคลอ้งกนั 
(ตารางที ่4)  ขอ้มลูจากการศกึษากลุ่มยอ่ยน้ีบ่งบอกวา่ วคัซนีมปีระสทิธผิลตํ่าใน
การป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กีโ่ดยรวมและการตดิเชือ้ทีไ่มก่่ออาการผดิปกตใินเดก็ 

ในขณะเดียวกนั เมื่อวเิคราะห์ผลของวคัซีนในอาสาสมคัรทัง้หมดของ
การศกึษา CYD14 และ CYD15  พบว่าวคัซนีช่วยลดการเกดิโรค (dengue) ใน
กลุ่มอาสาสมคัรทีไ่ดร้บัวคัซนีครบ 3 เขม็ลงถงึ 56.5% และ 60.8% เมื่อเทยีบกบั
กลุ่มควบคุมในการศึกษาประสิทธิผลระยะที่สามในเอเชียและลาตินอเมริกา 
ตามลําดบั (ตารางที่ 4, Dengue, pp analysis)   ผลของวคัซนีระดบัน้ี  (54.8% 
และ 64.8%, ตามลําดบั) พบในการวเิคราะห์ขอ้มลูทีค่รอบคลุมตัง้แต่เมื่ออาสาสมคัร
ได้รบัวคัซีนเพยีง  1  เขม็ด้วย  (ตารางที่ 4, Dengue, ITT analysis)  เมื่อแยก
อาสาสมคัรออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามการตรวจพบแอนตบิอดกี่อนเขา้รว่มการศกึษา
และตามอายุ   พบผลการป้องกนัโรคสงูขีน้ทัง้ในกลุ่มทีม่แีอนตบิอดกี่อนการศกึษา 
(74.3 และ 83.7%, ตามลําดบั)  และกลุ่มอายุมากกว่า 9 ปี (67.8 และ 64.7%, 
ตามลําดบั)    แต่วคัซีนไม่มผีลในอาสาสมคัรที่ไม่มแีอนติบอดมีาก่อน (35.5% 
และ 43.2% แต่ไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ,ิ ตามลําดบั) และมผีลตํ่าในกลุ่มอายุน้อย
กวา่  9  ปี (44.6% มอีาสาสมคัรเฉพาะในการศกึษา CYD14) 
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เมื่อประเมนิผลกระทบของการตรวจพบแอนตบิอดใีนอาสาสมคัรก่อนเขา้
รว่มการศกึษาแยกกนัระหวา่งกลุ่มอายุน้อยกวา่หรอืมากกวา่ 9 ปี   พบวา่วคัซนี
ไม่มปีระสทิธผิลในการป้องกนัโรค (dengue) ในกลุ่มอาสาสมคัรอายุมากกว่า 9 ปี 
ที่ไม่มีแอนติบอดีต่อเชื้อก่อนเข้าร่วมการศึกษา (61.6% และ 43.2% แต่ไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติ,ิ ตามลาํดบั)  ในทางกลบักนั  วคัซนีใหผ้ลลดการเกดิโรคลงถงึ 
70.1% ในอาสาสมคัรอายนุ้อยกวา่ 9 ปีทีม่แีอนตบิอดกี่อนการศกึษาในการศกึษา 
CYD14 (ตารางที ่4, Dengue, ITT analysis)  ผลในการป้องกนัโรคของ วคัซนีน้ี
จงึขึน้อยูก่บัประสบการณ์การตดิเชือ้ไวรสัเดง็กีใ่นธรรมชาตขิองอาสาสมคัรเป็นหลกั  

เชือ้ไวรสัเดง็กี่ทัง้สีช่นิดสามารถก่อโรคไดแ้ละวคัซนีทีด่ตีอ้งสามารถกระตุน้
ระบบภูมคิุม้กนัใหป้้องกนัโรคจากการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กีทุ่กชนิด เมื่อวเิคราะหผ์ล
ของวคัซนีตามชนิดของเชือ้ไวรสัเดง็กีท่ีพ่บในอาสาสมคัร  ไดพ้บวา่วคัซนีไมม่ผีล
หรอืใหผ้ลตํ่าในการป้องกนัโรคจากการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กีช่นิด 2 แต่ใหผ้ลป้องกนั
โรคจากเชือ้ไวรสัชนิด 3 และ 4  เป็นอย่างด ีและสง่ผลปานกลางต่อโรคจากเชื้อ
ไวรสัเดง็กีช่นิด 1 (ตารางที ่4, Dengue, ITT analysis) 

การประเมนิประสทิธผิลของวคัซนีในการศกึษา CYD23/57 เป็นการศกึษา
นําร่องระยะ IIb   มขี้อจํากดัของจํานวนอาสาสมคัรที่รบัเขา้โครงการน้อยกว่า
การศกึษา CYD14 และ CYD15  และไดท้ําที่จงัหวดัราชบุรเีพยีงแห่งเดยีว  ทําให้
สดัส่วนของเชื้อไวรสัเดง็กี่ทัง้สีช่นิดที่แตกต่างกนัมากในช่วงเวลาที่ศกึษาส่งผล
กระทบต่อประสทิธผิลทีว่ดัได ้ โดยประสทิธผิลของวคัซนีในการป้องกนัการเกดิโรค 
(dengue) ที่ตํ่ามากในการศกึษาน้ี (30.2%  และ 34.9% ใน pp และ ITT analysis, 
ตามลําดบั) น่าจะเป็นผลสบืเน่ืองมาจากการที่วคัซนีน้ีมผีลตํ่าในการป้องกนัโรค
จากการติดเชื้อไวรสัเด็งกี่ชนิด 1 และ 2   ประกอบกบัสดัส่วนของการติดเชื้อ
ไวรสัเดง็กี่ชนิด 1 และ 2 ในการศกึษา CYD23/57  ที่สูงกว่าการศกึษา CYD14 
และ CYD15 ซึ่งไดท้ําในระยะต่อมาในหลายประเทศพรอ้มกนัและพบเชือ้ทัง้สีช่นิด
ในสดัสว่นใกลเ้คยีงกนั 

เมื่อทําการวเิคราะหผ์ลของวคัซนีในการป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกเดง็กี ่(DHF) 
และโรคเดง็กีร่นุแรง (SD) ซึง่พบในผูป้ว่ยสว่นน้อย(2.6-6.5%) ทีเ่กดิอาการผดิปกติ
ขณะตดิเชือ้ไวรสัเดง็กี ่แต่มกัมคีวามรุนแรงสงู  พบวา่ในการศกึษา CYD14 และ 
CYD15  วคัซนีมปีระสทิธผิลด ี(80-95.5%) ในการป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกเดง็กี่
และโรคเดง็กีรุ่นแรงในอาสาสมคัรทัง้หมดและในกลุ่มยอ่ยอายุมากกวา่ 9 ปี   แต่กลบั
ไม่มผีลในกลุ่มอายุน้อยกว่า 9 ปี (ตารางที่ 4, DHF และ Severe dengue, ITT 
analysis) 



 26   

ความปลอดภยั 
ในการพฒันาวคัซีนป้องกนัโรคจากเชื้อไวรสัเด็งกี่   เป้าหมายที่สําคญั

หน่ึงคอื การหลกีเลี่ยงผลที่ไม่พงึประสงค์จากวคัซนีทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว   
เมื่อประเมนิอาสาสมคัรในการศกึษาทัง้สามภายในเวลาหน่ึงเดอืนหลงัฉีดวคัซนี
แต่ละเขม็  ไดพ้บอาการไม่พงึประสงค์ระยะสัน้ในระดบัที่ไม่แตกต่างกนัระหว่าง
อาสาสมัครกลุ่มที่ได้รบัวัคซีนและกลุ่มควบคุม (ตารางที่ 5)    การติดตาม
อาสาสมคัรตลอดชว่งเวลาสองปีแรกของการศกึษาเหล่าน้ีกไ็ดผ้ลเชน่เดยีวกนั  

ตารางที ่4 Efficacy 

Efficacy 
against 

Group CYD23/57  
(Thai IIb) 

CYD14 
(Asian III) 

CYD15 
(American III) 

Combined CYD14+15 
Age 
(yr) 

Serostatus/
DENV type 

All Subset 

pp ITT pp ITT pp ITT pp ITT pp 
Dengue  
Virus 
infection 

All All 40.1* 
Sero+ 48.1 
Sero- 9.3# 

9+ 43.9* 
9- 23.7#@ 

Asymptomatic 
dengue 
virus 
infection  

All All 33.5* 
Sero+ 41.7* 
Sero- -1.1# 

9+ 38.6* 
9- 8.7#@ 

Dengue  All All 30.2# 34.9* 56.5 54.8 60.8 64.7 59.2 60.3 70.9 
Sero+ 74.3 83.7 78.2 82.5 
Sero- 35.5# 43.2# 38.1 39.1# 

DENV-1 55.6# 61.2 50.0 54.5 50.3 54.8 54.7 
DENV-2 9.2# 3.5# 35.0# 34.7* 42.3* 50.2 43.0* 
DENV-3 75.3# 81.9 78.4 65.2 74.0 74.2 71.6 
DENV-4 100 90.0 75.3 72.4 77.7 80.9 76.9 

Dengue  9+ All 67.8 64.7 65.6 72.8 
Sero+ 79.2 83.7 81.9 
Sero- 61.6# 43.2# 52.5 

DENV-1 65.7 54.8 58.4 
DENV-2 36.8# 50.2 47.1 
DENV-3 69.5 74.2 73.6 
DENV-4 87.9 80.9 83.2 
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Efficacy 
against 

Group CYD23/57  
(Thai IIb) 

CYD14 
(Asian III) 

CYD15 
(American III) 

Combined CYD14+15 
Age 
(yr) 

Serostatus/
DENV type 

All Subset 

pp ITT pp ITT pp ITT pp ITT pp 
9- All 44.6* 66.0@ 

Sero+ 70.1 
Sero- 14.4# 

DENV-1 46.6 
DENV-2 33.6* 
DENV-3 62.1 
DENV-4 51.7 

DHF All 25.6* 88.5 80.0 
90.0 95.0 

85.0 
9+ 90.9 92.9 
9- 66.7# 

Severe 
dengue 

All 25.6* 80.8 70.0 
91.7 95.5 

79.1 
9+ 90.9 93.2 
9- 44.5# 

Hospitalization& 
due to 
dengue 
virus 
infection 

All 67.2 
80.3 

72.7 
9+ 81.6 80.8 

9- 56.1 

Reference 
Sabchareon 
et al, 2012 

Capeding  
et al, 2014 

Villar 
et al, 2015 

Hadinegoro et al, 2015; 
Olivera-Botello et al, 2016 

*, Statistically significant at 45% or lower efficacy level (less than half of 
90%, personal criteria). #, Not statistically significant. @, Only CYD14 
volunteers were available for analysis. &, Efficacy data of subsets 
according to the infecting serotype are not included in this table.   
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ตารางที ่5 Short-term safety 

Analysis Type 

CYD23/57 (Thai IIb) CYD14 (Asian III) CYD15 (American III)  

Vaccine Control* Vaccine Control Vaccine Control

n/total 
% 

(95%CI) 
n/total 

% 
(95%CI) 

n/total 
% 

(95%CI) 
n/total 

% 
(95%CI) 

n/total 
% 

(95%CI) 
n/total 

%  
(95%CI) 

Safety (all volunteers) sAE @ 315/ 
2,666 

11.8  
(10.6-13.1) 

168/ 
1,281 

13.1 
(11.3-
15.1) 

355/ 
6,848 

5.2 
(4.7-5.7) 

220/ 
3,424 

6.4 
(5.7-7.3) 

81/ 
13,915 

0.6 
(0.5-0.7) 

40/ 
6,939 

0.6 
(0.4-0.8) 

Death - - - - 4/ 
6,848 

<0.1 
(4.7-5.7) 

0/ 
3,424 

NA 0/ 
13,915 

NA 0/ 
6,939 

NA 

Reactogenicity 
subgroup 

All nsAE#  
(u)+ 

317/ 
697 

45.5 
(41.7-49.3) 

142/ 
300 

47.3 
(41.6-
53.2) 

489/ 
1,334 

36.7  
(34.1-39.3) 

268/6
63 

40.4 
(36.7-
44.3) 

595/ 
1,333 

44.6 
(41.9-
47.4) 

292/ 
664 

44.0 
(40.2-47.8) 

i-nsAE $ 
(u) + 

0/ 
697 

NA 0/ 
300 

NA 0/ 
1,334 

NA 0/663 NA 3/ 
1,333 

0.2 
 (0.0-0.7) 

1/ 
664 

(0.1) ! 
(0.2-0.8) 

nsAR&  
(u)+ 

- - - - 19/ 
1,334 

1.4  
(0.9-2.2) 

6/663 0.9 
(0.3-2.0) 

16/1,
333 

1.2 
(0.7-1.9) 

5/ 
664 

(0.7) ! 
(0.2-1.7 



 29   

Analysis Type 

CYD23/57 (Thai IIb) CYD14 (Asian III) CYD15 (American III)  

Vaccine Control* Vaccine Control Vaccine Control

n/total 
% 

(95%CI) 
n/total 

% 
(95%CI) 

n/total 
% 

(95%CI) 
n/total 

% 
(95%CI) 

n/total 
% 

(95%CI) 
n/total 

%  
(95%CI) 

Reactogenicity 
subgroup 

Injection 
site 

Reaction  
(s)- 

426/ 
697 

(61.1) ! 
(57.8-65.2) 

189/ 
300 

63.0 
(57.5-
68.7) 

633/ 
1,334 

47.5 
 (44.8-50.2) 

285/6
63 

43.0 
(39.2-
46.9) 

675/ 
1,328 

50.8 
(41.8-
53.6) 

279/ 
658 

42.4 
(38.6-46.3) 

nsReaction 
(u) + 

- - - - 9/ 
1,334 

0.7 
(0.3-1.3) 

2/ 
663 

0.3 
(0.0-1.1) 

9/ 
1,333 

0.7 
(0.3-1.3) 

3/ 
664 

0.5       
(0.1-1.3) 

Systemic Reaction 
(s) - 

538/ 
697 

(77.2) ! 
(74.5-80.8) 

223/ 
300 

74.3 
(69.0-
79.2) 

760/ 
1,334 

57.0 
(54.3-59.7) 

367/ 
663 

55.3 
(51.5-
59.2) 

909/ 
1,328 

68.4 
(65.9-
70.9) 

458/ 
659 

69.5      
(65.8-73.0) 

nsAR& 
(u) + 

- - - - 10/ 
1,334 

0.7 
(0.4-1.4) 

4/ 
663 

0.6 
 (0.2-1.5) 

7/ 
1333 

0.5 
(0.2-1.1) 

2/ 
664 

0.3       
(0.0-1.1) 

nsAE# 
(u) + 

- - - - 489/ 
1,334 

36.7 
(34.1-39.3) 

268/ 
663 

40.4 
(36.7-
44.3) 

592/ 
1,333 

44.4 
(41.7-
47.1) 

290/ 
664 

43.7      
(39.9-47.5) 

Reference Sabchareon et al, 2012 Capeding et al, 2014 Villar et al, 2015 

*, Only data from the second control cohort, which represented the majority of all control volunteers, are used in this table.
@, serious adverse events.  #, non-serious adverse events.  $, immediate non-serious adverse events (within 30 min of injection).  
&, non-serious adverse reaction.  +, unsolicited.  -, solicited. !, There are minor disparities with the published data. 
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การประเมนิความปลอดภยัในระยะยาวไดท้ําโดยเฝ้าระวงัหาอาสาสมคัรที่
เจบ็ป่วยจากการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กี่และไดร้บัเขา้รกัษาในโรงพยาบาลตลอดช่วงปี
ที่ 3-6 หลงัจากเริม่ได้รบัวคัซีน  ในระหว่างปีที่  3  ของการศึกษา CYD23/57 
เมื่อเปรยีบเทยีบสดัสว่นผูป้่วยในทีต่ดิเชือ้ไวรสัเดง็กี่ระหว่างกลุ่มทีไ่ดร้บัวคัซนีและ
กลุ่มควบคุม ไม่พบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม (ตารางที่ 6)   แต่เมื่อแยก
วเิคราะห์ตามกลุ่มอายุ  พบว่าอาสาสมคัรกลุ่มอายุมากกว่า 9 ปีที่ได้รบัวคัซีน
ป่วยถูกรบัเข้ารกัษาในโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (relative risk 0.31, 
ตารางที่ 6, year 3)  ในทางกลบักนั อาสาสมคัรกลุ่มอายุน้อยกว่า 9 ปีที่ได้รบั
วคัซนีป่วยจนตอ้งรบัเขา้รกัษาในโรงพยาบาลมากกวา่กลุ่มควบคุม (relative risk 
1.57, ตารางที ่6, year 3, แถว H)  ผลการศกึษาน้ีสอดคลอ้งกนัสิง่ทีพ่บต่อมาใน
การศกึษา CYD14 

เมื่อวเิคราะห์ผลของวคัซนีเฉพาะกรณีเป็นโรคเด็งกี่รุนแรงต้องรกัษาใน
โรงพยาบาล (hospitalized severe dengue) ในระหว่างปีที่  3  ของการศึกษา 
CYD23/57  พบว่า การได้รบัวคัซีนทําให้กลุ่มอาสาสมคัรทัง้หมดและกลุ่มอายุ
น้อยกวา่  9  ปีเกดิโรคไขเ้ดง็กีรุ่นแรงทีต่อ้งรกัษาในโรงพยาบาลมากขึน้กว่าสองเท่า
เมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุม และยงัไดพ้บผลลกัษณะน้ีในทุกกลุม่อายขุองการศกึษา 
CYD14 อกีดว้ย (ตารางที ่6, year 3, แถว hSD) 

ในการศึกษา CYD15 ซึ่งรบัอาสาสมัครอายุ 9 -16 ปี ผลการติดตาม
อาสาสมคัรในระหวา่งปีที ่3 บ่งบอกวา่การไดร้บัวคัซนีช่วยลดความเสีย่งของการ
เกิดโรค (dengue) และโรคเด็งกี่รุนแรง (severe dengue) ที่ร ับเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล (ตารางที ่6, year 3, แถว H และ hSD)    

สรปุและความเหน็ 
1. ในเดก็อายมุากกวา่ 9 ปี ในภมูภิาคเอเชยีและลาตนิอเมรกิา  วคัซนี

Dengvaxia มปีระสทิธผิลปานกลางในการป้องกนัโรคจากการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กี ่
(dengue)  ใหผ้ลดใีนการป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกเดง็กี ่(DHF) และ โรคเดง็กีร่นุแรง 
(severe dengue)  และมผีลลดการรบัเขา้รกัษาในโรงพยาบาลเมือ่ปว่ยจากการ
ตดิเชือ้ไวรสัเดง็กีใ่นชว่งสองปีหลงัไดร้บัวคัซนีเขม็แรก  ในปีทีส่ามวคัซนีน้ีชว่ยลด
ความเสีย่งจากความเจบ็ปว่ยเมือ่ตดิเชือ้ไวรสัเดง็กีจ่นตอ้งรกัษาในโรงพยาบาล  
แต่กลบัเพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิโรคเดง็กีร่นุแรงทีต่อ้งรกัษาในโรงพยาบาลใน
เดก็อายมุากกวา่ 9 ปีทีต่ดิเชือ้ในภมูภิาคเอเชยี  
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2. ในเดก็อายุน้อยกว่า 9 ปีในภูมภิาคเอเชยี  วคัซนีน้ีมปีระสทิธผิลน้อย
ในการป้องกนัโรคจากการตดิเชื้อไวรสัเดง็กี่ (dengue)  และไม่มผีลป้องกนัโรค
ไข้เลือดออกเด็งกี่ (DHF) และโรคเด็งกี่รุนแรง (severe dengue) ในช่วงสองปี
หลงัไดร้บัวคัซนีเขม็แรก   แต่กลบัเพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิโรคไขเ้ลอืดออกเดง็
กี่ (DHF) และโรคเดง็กี่รุนแรง (severe dengue)  ที่ต้องรกัษาในโรงพยาบาลใน 
ปีที่สามและการเกิดความผดิปกติในการรัว่ซมึพลาสมาและภาวะเกรด็เลอืดตํ่า
ระหวา่งการรกัษาในโรงพยาบาลชว่งปีที ่3-6   

3. ผลในการป้องกนัโรคจากการติดเชื้อไวรสัเด็งกี่ (dengue) เกี่ยวขอ้ง
กบัประสบการณ์การตดิเชือ้เดง็กี่ก่อนไดร้บัวคัซนี โดยทีเ่ดก็อายุมากกว่า 9 ปี ที่
ไม่เคยตดิเชื้อไวรสัเดง็กี่มาก่อนไม่ไดร้บัผลดจีากวคัซนีน้ี  ในขณะเดยีวกนั เดก็
อายุน้อยกว่า 9 ปีที่เคยตดิเชื้อไวรสัเดง็กี่มาก่อนไดร้บัประโยชน์  จงึน่าจะมกีาร
คดักรองเดก็ก่อนไดร้บัวคัซนี   ทัง้กลุ่มอายมุากกวา่ 9 ปี (เพื่อลดคา่ใชจ้า่ยทีไ่มเ่กดิ
ประโยชน์สําหรบัเด็กที่ไม่ติดเชื้อไวรสัเด็งกี่ในธรรมชาติมาก่อน) และอายุน้อย
กว่า 9 ปี (เพื่อใหโ้อกาสเดก็ที่เคยตดิเชื้อไวรสัเดง็กี่มาแล้วได้เสรมิภูมคิุม้กนัต่อ
โรคจากเชือ้ไวรสัน้ีใหส้งูขึน้) 

4. วคัซนีน้ีมผีลไม่มากในการป้องกนัโรคจากการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กีช่นิด 2
ทําใหป้ระสทิธผิลของวคัซนีโดยรวมลดลงในช่วงเวลา/ภูมภิาคที่มเีชือ้ไวรสัเดง็กี่
ชนิด  2  แพรร่ะบาดในสดัสว่นทีส่งูกวา่ชนิดอื่น ๆ 

5. วคัซนีน้ีมผีลไมม่ากในการป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กีแ่ละการตดิเชือ้
ที่ไม่แสดงอาการผดิปกตใินเดก็ ประกอบกบัใช้ระยะเวลานานในการฉีดจนครบ
สามเขม็  จงึไมน่่ามปีระโยชน์สาํหรบัใชล้ดการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัเดง็กี ่
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Rabies vaccines and rabies control in animals 

สพ.ญ.นนัทพร วนัด ี
สพ.ญ.ตวงทอง ปจัฉิมะศริ ิ

สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาต ิกรมปศุสตัว ์

โรคพษิสุนัขบ้า (rabies) เป็นโรคตดิต่อระหว่างสตัวแ์ละคน เกดิจากเชื้อ
ไวรสัพษิสุนัขบ้า (rabies virus) ซึ่งอยู่ในตระกูล Rhabdoviridae โรคน้ีทําให้คน
นับหมื่นทัว่โลกเสยีชีวติในแต่ละปี  ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการถูกสุนัขกดั
มากถงึรอ้ยละ 99 (WHO, 2017) นอกจากสนุัขแลว้ สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมทุกชนิด
สามารถตดิโรคพษิสนุัขบา้ได ้เช่น แมว  โค และกระบอื นอกจากน้ี ยงัมรีายงาน
พบเชื้อไวรสัในสตัวป์่าดว้ย เช่น แรคคูน สุนัขจิ้งจอก สุนัขป่า และคา้งคาว โรค
พิษสุนัขบ้าสามารถติดต่อได้ทางน้ําลายหรอืเน้ือเยื่อระบบประสาทของสตัว์ที ่
ติดเชื้อ rabies virus หรือ lyssavirus ชนิดอื่นซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกัน เช่น 
Australian bat lyssavirus (ABLV) และ European bat lyssaviruses   ระยะฟกั
ตวัของโรคพษิสุนัขบา้ในสตัวเ์ลี้ยงและปศุสตัวโ์ดยทัว่ไป อยู่ที่ 3-12 สปัดาห์ ซึ่ง
อาจใช้ระยะเวลาเพยีงไม่กี่วนัหรอือาจใช้เวลานานหลายเดอืน หรอืในบางกรณี
อาจใช้เวลานานเป็นปี (Beran, G. W., 1994; OIE, 2017)  ขึ้นอยู่กบัตําแหน่ง
ของแผลทีถ่กูกดั โดยหากแผลเกดิทีส่ว่นตน้ของระบบประสาทสว่นกลาง เช่น หวั
หรอืคอสตัว์ และตําแหน่งที่มเีส้นประสาทจํานวนมาก เช่น ปลายน้ิว จะทําให้
ระยะฟกัตวัของโรคสัน้ลง สตัวจ์ะแสดงอาการภายหลงัไดร้บัเชือ้เรว็ขึน้  

 การควบคุมป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้นัน้  สามารถทําไดโ้ดยการใหว้คัซนี
ป้องกนัโรคพษิสนุัขบา้ในสุนัข รวมถงึการฉีดวคัซนีและใหอ้มิมโูนโกลบูลนิในคน 
ภายหลงัจากถูกสุนัขกดัดว้ย  ซึ่งการกําจดัโรคพษิสนุัขบา้ในสุนขันัน้ จาํเป็นตอ้ง
มกีารให้วคัซีนในกลุ่มสุนัขให้ครอบคลุมอย่างน้อยรอ้ยละ 70 ของจํานวนสุนัข
ทัง้หมดในพื้นที่เสีย่ง โดยใช้วคัซีนที่มคีุณภาพและได้มาตรฐาน การขนส่งและ
เก็บรกัษาวคัซีนต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลาจนกระทัง่ใช้งาน ซึ่ง
โดยทัว่ไป วคัซีนโรคพิษสุนัขบ้า จําเป็นต้องอยู่ในที่เยน็ หรอือยู่ในระบบ cold 
chain  สําหรบัสุนัขที่มเีจ้าของ  โดยผู้ฉีดวคัซีนและผู้จบัควบคุมสุนัขจะต้องใช้



 40   

อุปกรณ์ป้องกนัการตดิเชื้อ ได้แก่ ถุงมอื สาํลแีอลกอฮอล์ หรอืน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
ดว้ย  ทัง้น้ี การจบัและควบคุมสุนัข ต้องคํานึงถงึความปลอดภยัทัง้ของตวัสุนัข
และผูด้ําเนินการ โดยพจิารณาใชอุ้ปกรณ์ในการช่วยจบั เช่น ตาข่าย หรอืเชอืก
คล้อง รวมทัง้ ต้องมกีารทําเครื่องหมายเพื่อระบุตวัสุนัขด้วย  นอกจากน้ี ผู้ที่มี
โอกาสได้รบัเชื้อหรอืมคีวามเสี่ยงในการได้รบัเชื้อก่อโรคพษิสุนัขบ้า ได้แก่ ผู้ที่
ทาํงานสถานพยาบาลสตัวแ์ละสถานสงเคราะหส์ตัว ์ ผูท้ีม่คีวามใกลช้ดิกบัสุนขัที่
ไม่ได้รบัวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าหรอืสุนัขไม่มเีจ้าของ  ควรได้รบัการฉีด
วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้เพื่อป้องกนัการป่วยก่อนไดร้บัเชือ้  สว่นผูท้ีถู่กสนุัข
กัด ข่วน หรอืถูกเลียบรเิวณเน้ือเยื่ออ่อนหรือจุดที่มีบาดแผล จําเป็นต้องพบ
แพทยเ์พือ่รกัษาบาดแผลและฉีดวคัซนีทนัท ี(WHO, 2016) 

การฉีดวคัซนีโรคพษิสุนัขบ้าในสตัวเ์ลี้ยงประเภทสุนัข เฟอรเ์รต็ รวมถงึ
ปศุสตัว์ ควรเริม่ทําครัง้แรกในสตัว์ที่อายุ 3 เดือนขึ้นไป แต่ในแมวอาจเริม่ให้
วคัซนีเขม็แรกทีอ่ายุ  2 เดอืนได ้ซึง่โดยทัว่ไปตอ้งฉีดวคัซนีเขม็ที ่2 ภายใน 28 วนั 
หลงัจากวคัซีนเข็มที่ 1 หรอืตามคําแนะนําของสตัวแพทย์ และควรฉีดวคัซีน
กระตุ้นซํ้าอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี  นอกจากน้ี สามารถพจิารณาใหว้คัซนี
พษิสนุขับา้ในสตัวท์ีม่มีลูค่าสงู หรอืสตัวท์ีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัคน เช่น สตัวเ์ลีย้ง สตัวใ์น
สวนสตัว ์ หรอืสตัวท์ีนํ่ามาจดัแสดงในงานนิทรรศการ (CDC, 2011; Day et al., 2016) 

วคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 1. วคัซนีเชือ้ตาย 
(inactivated/killed vaccines) เป็นวคัซีนที่นิยมใช้กันทัว่ไปในปจัจุบัน สําหรบั
กระตุน้ภูมคิุม้กนัรายตวัในสนุขัและแมว รวมถงึการใหว้คัซนีในสนุขัทุกกลุ่ม (mass 
vaccination) ซึ่งวคัซนีชนิดน้ีมคีวามคงตวัในอุณหภูมปิกตมิากกว่าวคัซนีเชื้อเป็น 
และไม่มคีวามเสีย่งในก่อโรคพษิสุนัขบา้ทีอ่าจเกดิจากวคัซนี (Day et al., 2016)  
2. วคัซนีประเภท modified live virus (MLV) ซึ่งผลติขึน้ดว้ยวธิทีางพนัธุวศิวกรรม
(recombinant vaccine) โดยใช้สารอนุพันธ์ที่ปลอดภัยของเชื้อไวรสัสายพันธุ ์
SAD (Street Alabama Dufferin)  เป็นวคัซนีชนิดกนิเพื่อใชใ้นสตัวป์่า เช่น สนุัข
จิ้งจอก ในประเทศแคนาดาและทวปียุโรป หรอืจิ้งจอกแรคคูน (raccoon dogs) 
ในประเทศฟินแลนด์ เป็นต้น แต่ทัง้น้ี ยงัไม่มรีายงานด้านความปลอดภยัและ
ประสทิธภิาพของวคัซีนชนิดฉีดสําหรบัสตัวป์่า และยงัไม่มใีบอนุญาตในการใช้
วคัซนีพษิสุนัขบา้กบัสตัวป์่าดว้ย (Brown et al., 2011)  3. วคัซนีประเภท vectored 
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recombinant rabies เป็น recombinant vaccine ทีม่คีวามปลอดภยัสงู เน่ืองจาก
ผลติขึน้โดยใชเ้ฉพาะยนี glycoprotein G ทีม่คีวามสาํคญัในการกระตุน้การสรา้ง
แอนติบอดีของสตัว์ ไปเชื่อมต่อกับ DNA พาหะ (DNA vector) เช่น poxvirus 
(vaccinia และ canary pox) และ adenovirus ซึ่งเป็นเชือ้ไวรสัทีผ่่านการทดสอบ
แล้วว่าไม่ก่อโรคทัง้ในสตัว์ปีกและสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม มทีัง้วคัซีนชนิดกินและ
ชนิดฉีด ซึง่นิยมใชใ้นอเมรกิาเหนือ   

การตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทางซีรมัวิทยา สามารถทําได้ด้วยวิธี rapid 
fluorescent focus inhibition test (RFFIT), fluorescent antibody virus neutralization 
(FAVN) หรอื ELISA (OIE, 2017) ซึ่งเป็นการตรวจหาภูมคิุ้มกนัต่อเชื้อ rabies 
virus สามารถใชท้ดสอบการตอบสนองของแอนตบิอดใีนสตัวท์ีไ่ดร้บัวคัซนี โดย
ปกตแิลว้ การตรวจน้ีจะไมไ่ดใ้ชส้าํหรบัประเมนิความจาํเป็นในการใหว้คัซนีป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้ากระตุ้นซํ้าในสตัว์ เน่ืองจากระดบัแอนติบอดีที่ตรวจพบอาจไม่
สมัพนัธ์กบัระดบัความคุ้มโรคจากการให้วคัซนี เน่ืองจากยงัมอีกีหลายปจัจยัที่
เกี่ยวขอ้งในการตอบสนองต่อภูมคิุม้กนัของรา่งกายสตัว ์อกีทัง้ ยงัไม่มวีธิใีนการ
ทดสอบปจัจยัดงักล่าวในปจัจุบนั (Brown et al., 2011) หมายความว่า ถงึแมจ้ะ
ตรวจพบระดบัแอนตบิอดตี่อเชื้อ rabies virus ในระดบัที่กําหนด (> 0.5 IU/ml) 
ก็ยงัจําเป็นต้องมกีารฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้าในสตัว์อย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจาํทุกปี (CDC, 2011)  ในปจัจุบนั การตรวจทางซรีมัวทิยามกัใชใ้นกรณีเพื่อ
การขนส่งและเคลื่อนย้ายสตัว์เลี้ยงระหว่างประเทศ (OIE,  2017) โดยพบว่า 
ระดบัแอนตบิอดต่ีอเชือ้ rabies virus ในสนุขัอายมุากกวา่ 16 สปัดาหท์ีไ่ดร้บัการ
ฉีดวคัซนีแลว้ มคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ดว้ย 
(Day et al., 2016) 

ปจัจุบนั กรมปศุสตัว์มนีโยบายในการควบคุม ป้องกนั และเฝ้าระวงัโรค
พษิสนุขับา้ เป็นการทาํงานแบบบรูณาการภายใตแ้นวคดิสขุภาพหน่ึงเดยีว รว่มกบั 
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคสว่น ทัง้หน่วยงาน
สว่นกลางและภูมภิาค ทัง้น้ี สถาบนัสุขภาพสตัวแ์ห่งชาตแิละหน่วยงานในสงักดั 
ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวชิาการของกรมปศุสตัว์ ได้มีการเตรยีม
ความพรอ้มทางดา้นการตรวจวนิิจฉยั ชนัสตูร และทดสอบโรคพษิสนุขับา้ในสตัว ์
โดยใชว้ธิตีามมาตรฐานสากลและไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 
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สาํหรบัการตรวจโรคพษิสนุขับา้ดว้ยวธิ ีfluorescent antibody test (FAT) (สสช., 
2559) นอกจากน้ี กรมปศุสตัว ์โดยสาํนักควบคุม ป้องกนั และบาํบดัโรคสตัว ์ได้
จดัทาํระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวงัโรคพษิสนุขับา้ (Thai rabies net) (สคบ., 
2558) โดยได้รบัการสนับสนุนจาก Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) และองค์กรพทิกัษ์สตัว์แห่งโลก ในการนําเสนอขอ้มูลที่เป็นปจัจุบนัและ
สถานการณ์ของโรคพษิสุนัขบา้ในสตัว ์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถนํา
ขอ้มลูไปใชใ้นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งได ้

การกําจดัโรคพษิสนุขับา้ เป็นอกีหน่ึงความมุง่หมายของประเทศไทยทีจ่ะ
ลดจาํนวนผูป้ว่ยและเสยีชวีติจากการตดิเชือ้ rabies virus ถงึแมว้า่ การฉีดวคัซนี
ในสุนัขและแมวแบบ mass vaccination จะเป็นแนวทางสําคญัที่จะช่วยในการ
กําจดัโรค แต่การทําวคัซนีจะสมัฤทธิผ์ลไดน้ัน้จําเป็นต้องใหว้คัซนีใหค้รอบคลุม
อยา่งน้อย 70% ของประชากรสตัว ์ดงันัน้ สตัวเ์ลีย้งควรไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนั
โรคพษิสนุขับา้อยา่งถูกตอ้งตามโปรแกรมเป็นประจาํทุกปี  ควบคู่กบัการควบคุม
จํานวนประชากรสตัว์ที่ไม่มเีจ้าของ  โดยการทําหมนัอย่างถูกวธิ ีและไม่ใช้ยา
คุมกําเนิดในสตัวเ์น่ืองจากเป็นการเพิม่ความเสีย่งใหเ้กดิภาวะมดลูกอกัเสบและ
ติดเชื้อในกระแสเลอืดได้ รวมทัง้เผยแพร่ความรูใ้นการป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า
อยา่งถกูตอ้งแก่ประชาชน 
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Update situation on unusual severity and death of influenza 

สาํนกัโรคตดิต่ออุบตัใิหม ่

โรคไขห้วดัใหญ่ (Influenza) เป็นโรคทางเดนิหายใจ ที่เกดิจากเชื้อไวรสั
อนิฟลูเอนซา (influenza virus) ซึ่งเชื้อน้ีจะอยู่ในน้ํามูก น้ําลาย หรอืเสมหะของ
ผูป้่วย ตดิต่อโดยการไอ จาม และจากการสมัผสักบัสิง่ของทีป่นเป้ือนเชือ้โรค มี
ระยะฟกัตวั 1-4 วนั เชือ้ไวรสัอนิฟลเูอนซามอียู ่3 ชนิด เรยีกว่า ชนิด เอ บ ีและซ ี
ลกัษณะอาการของโรคมีอาการเล็กน้อยไปถึงรุนแรง อาการที่พบบ่อย ได้แก่  
ไขส้งูทัง้ในเดก็ และผูใ้หญ่  ปวดเมื่อยกลา้มเน้ือ ปวดศรีษะ อ่อนเพลยี อกีทัง้ยงั
สามารถเกดิการแพร่ระบาดของโรคไดง้า่ย โดยเฉพาะสถานทีท่ีม่ผีูค้นอยูร่วมกนั
เป็นจํานวนมาก เช่น โรงเรยีน สถานที่รบัเลี้ยงเด็กเล็ก หรอืศูนย์เด็กเล็ก ค่าย
ทหาร ทณัฑสถาน สถานพนิิจ สถานประกอบการ เป็นตน้ กลุม่เสีย่งทีม่โีอกาสใน
การตดิเชือ้ไขห้วดัใหญ่ คอื กลุ่มเสีย่งทีม่ภีูมคิุม้กนัตํ่า อาท ิหญงิตัง้ครรภ ์เดก็เลก็ 
ผูส้งูอาย ุผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั เป็นตน้ 

โรคไข้หวดัใหญ่ อาจทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรงจนรุนแรง และ
บางครัง้อาจทําใหเ้สยีชวีติได ้ ซึ่งโรคไขห้วดัใหญ่แตกต่างจากโรคไขห้วดัธรรมดา
กลา่วคอื โรคไขห้วดัใหญ่มกัเกดิขึน้อยา่งฉบัพลนั คนทีเ่ป็นโรคไขห้วดัมกัมอีาการ
เหล่าน้ีบางส่วน หรอืทัง้หมด ไดแ้ก่ ไข ้ตวัรอ้น หนาวสัน่ ไอ เจบ็คอ น้ํามูกไหล 
หรอืมอีาการไอ ปวดเมือ่ยกลา้มเน้ือ หรอืตามรา่งกาย ปวดหวั หอบเหน่ือย บางราย
อาจมอีาการอาเจยีน และทอ้งรว่งรว่มดว้ย โดยจะพบไดใ้นเดก็มากกวา่ผูใ้หญ่ 

สถานการณ์โรคไขห้วดัใหญ่ 

สถานการณ์โรคในต่างประเทศ 
องค์การอนามยัโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวดัใหญ่ในภาพรวม

ทัว่โลก ณ วนัที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยภาพรวมในขณะน้ี  โรคไขห้วดัใหญ่ใน
ซีกโลกเหนือมกีารรายงานในระดบัตํ่า ส่วนซีกโลกใต้และบางประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ มกีารรายงานในระดบัสงูและพบการรายงานอย่างต่อเน่ือง โดย
สว่นใหญ่ทัว่โลกพบไขห้วดัใหญ่ชนิด A (H3N2) 
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สถานการณ์โรคในประเทศไทย 
สถานการณ์โรคไข้หวดัใหญ่ยงัคงเป็นปญัหาสาธารณสุขของประเทศ มี

รายงานผูป้่วยอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ในปี 2560 ขอ้มูลจากสาํนักระบาดวทิยา กรม
ควบคุมโรค  วนัที ่ 25 ตุลาคม  2560 มรีายงานผู ้ป ่วยทัว่ประเทศจํานวน 
159,643 ราย อตัราป่วย 244 ต่อประชากรแสนคน มีผู ้เสยีชีว ิต 36 ราย 
คิดเป็นอตัราตาย 0.06 ต่อประชากรแสนคน (จงัหวดันครราชสมีา 24 ราย จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา 4 ราย จังหวดัสมุทรปราการ 1 ราย จังหวดัอุดรธานี 1 ราย 
จงัหวดัตาก 2 ราย จงัหวดัเพชรบุร ี1 ราย จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 1 ราย จงัหวดั
ราชบุร ี1 รายและจงัหวดัปทุมธานี 1 ราย) จํานวนผู้ป่วยยงัคงมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
และสงูกวา่คา่มธัยฐาน 5 ปียอ้นหลงัในชว่งเวลาเดยีวกนั ดงักราฟที ่1 

ทีม่า: รายงาน 506 สาํนักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค 

กลุ่มอายุทีพ่บสว่นใหญ่พบผูป้่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี มอีตัราป่วยสงูสุด 
คอื 765.14 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคอื กลุ่มอายุ 5-9 ปี มอีตัราป่วย 664.08 
ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10-14 ปี มอีตัราป่วย 407.18 ต่อประชากร
แสนคน ตามลําดบั จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มอีตัราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวยัเด็ก
และวยัเรยีน จงึต้องมกีารให้ความสําคญัต่อการป้องกนัควบคุมโรคในกลุ่มเด็ก 
และในสถานทีท่ีม่กีารรวมตวักนัของคนหมูม่ากยิง่ขึน้ ดงักราฟที ่2 

กราฟที ่1 
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ทีม่า: รายงาน 506 สาํนกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค 

การกระจายของการเกดิโรคไขห้วดัใหญ่รายภาคพบวา่ ภาคกลางมอีตัรา
ปว่ยสงูทีส่ดุเทา่กบั 477.26 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคอืภาคเหนืออตัราปว่ย 
255.02 ต่อประชากรแสนคน และภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออตัราปว่ย 188.74 ต่อ
ประชากรแสนคนต่อประชากรแสนคน ตามลาํดบั ดงักราฟที ่3 

ทีม่า: รายงาน 506 สาํนกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค 

กราฟท่ี 2

กราฟท่ี 3
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การกระจายของการเกิดโรคไข้หวดัใหญ่รายจงัหวดั พบว่าจงัหวดัที่มี
อตัราป่วยสูงสุด 5 อนัดบัแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อตัราป่วย 722.17 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคอื ระยอง อตัราป่วย 716.30 ต่อประชากรแสนคน 
จนัทบุร ีหนองคาย และเชียงใหม่มอีตัราป่วย 594.11, 533.93 และ 458.65 ต่อ
ประชากรแสนคนตามลาํดบั ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 แสดงการกระจายของผู้ป่วยโรคไขห้วดัใหญ่รายจงัหวดัที่มอีตัรา
ป่วยสูง 5 อนัดบัแรก 

ทีม่า: รายงาน 506 สาํนกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค 

เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวดัใหญ่เป็นกลุ่มก้อนตัง้แต่วนัที ่ 
1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2560  พบว่าสถานที่ที่พบผูป้ ่วยมากที่สุด 3 อนัดบั
แรก คอื โรงเรยีน เรอืนจํา และค่ายทหาร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มกีารรวมตวัของ
คนหมู่มาก ดงักราฟที่ 4 

อนัดบั จงัหวดั จาํนวนผูป้ว่ย อตัราปว่ย 

1 กรงุเทพมหานคร 41123 722.17 
2 ระยอง 4883 716.30 
3 จนัทบุรี 3144 594.11
4 หนองคาย 2768 533.93 
5 เชยีงใหม ่ 7812 458.65 
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กราฟที ่4 แสดงจาํนวนเหตุการณ์พบผูป้ว่ยอาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่เป็นกลุม่กอ้น 
จาํแนกตามสถานที ่

ทีม่า: รายงาน 506 สาํนกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูผูเ้สยีชวีติโรคไขห้วดัใหญ่ทีม่รีายงานในระหวา่งวนัที ่
1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2560 พบผู้เสยีชีวติทัง้สิ้น 22 ราย (ขอ้มูล ณ วนัที่ 25 
ตุลาคม 2560) เป็นเพศชายรอ้ยละ 54.54 เพศหญิงรอ้ยละ 36.36 ไม่สามารถ
ระบุเพศได ้รอ้ยละ 4.55 (ทารกตายคลอด) โดยผูเ้สยีชวีติมอีายุตัง้แต่ 1 ปี 9 เดอืน 
ถึง 89 ปี (มัธยฐานของอายุ เท่ากับ 48 ปี) โดยร้อยละ 81.82 เป็นคนไทย 
นอกจากนัน้เป็นชาวพมา่ 2 ราย และไตห้วนั 1 ราย โดยมเีพยีง 1 รายทีต่ ัง้ครรภ ์
ซึ่งเป็นชาวพม่า สาํหรบัประวตัเิสีย่ง มผีู้เสยีชวีติ 10 รายที่มโีรคประจําตวั (คดิ
เป็นรอ้ยละ 45.54) โดยไมไ่ดร้ะบุขอ้มลู 7 ราย (คดิเป็นรอ้ยละ 31.82) ทีเ่หลอืไม่
มโีรคประจําตวั ผู้เสยีชวีติที่มโีรคประจําตวั ได้แก่ โรคความดนัโลหติสงู 3 ราย 
หวัใจและหลอดเลอืด 2 ราย เบาหวาน 2 ราย หอบหดื 2 ราย และโรคอื่น ๆ ไดแ้ก่ 
โรคปอด ลมชกั ภูมคิุม้กนับกพร่อง มะเรง็ และไขมนัในเลอืดสงู อย่างละ 1 ราย 
นอกจากนัน้มผีูเ้สยีชวีติจาํนวน 2 รายทีเ่ป็นบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
(ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 9.09) 
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จาํนวนผูเ้สยีชวีติทัง้หมด 22 ราย มเีพยีง 1 รายทีเ่คยไดร้บัวคัซนีไขห้วดั
ใหญ่ โดย 12 รายไมไ่ดร้ะบุขอ้มลูการรบัวคัซนีไขห้วดัใหญ่ และม ี9 รายทีไ่มเ่คย
ได้รบัวคัซีนไข้หวดัใหญ่มาก่อน สําหรบัการได้รบัยา Oseltamivir ม ี12 รายที่
ไดร้บัยา ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 64.54 สว่นผูเ้สยีชวีติจาํนวน 7 รายไมไ่ดร้บัยา (คดิเป็น
รอ้ยละ 31.82) และไม่ไดร้ะบุขอ้มูลว่าไดร้บัยา Oseltamivir หรอืไม่ จํานวน 3 ราย 
(คดิเป็นรอ้ยละ 13.64) สาํหรบัระยะเวลาทีผู่ป้่วยเขา้รบัการรกัษาที่โรงพยาบาล
ครัง้แรกจนถงึไดร้บัยา Oseltamivir มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.17 วนั ทัง้น้ีจากขอ้มูลที่
รายงานไม่ไดร้ะบุระยะเวลาไดร้บัยาจํานวน 7 ราย จากจํานวนผูป้่วย 22 ราย ที่
เสยีชวีติ ม ี17 ราย เขา้รบัการรกัษาเป็นผูป้่วยใน ระยะเวลาตัง้แต่เขา้เป็นผูป้่วย
ในจนถงึเสยีชวีติมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.6 วนั สาํหรบัระยะเวลาเริม่ป่วยจนถงึไดร้บั
ยา Oseltamivir มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 วนั และไดร้บัยาภายใน 48 ชัว่โมงหลงัมี
อาการ ม ี4 ราย (คดิเป็นรอ้ยละ 33.33) ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 ระยะเวลาในช่วงต่าง ๆ ตัง้แต่เริม่ป่วย มาโรงพยาบาล ได้รบัยา 
Oseltamivir จนถงึเสยีชวีติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่25 ตุลาคม 2560) 

ลกัษณะ 
เฉลีย่ 
(วนั) 

จาํนวนผูเ้สยีชวีติทีม่ขีอ้มลู
ครบถว้นจากทัง้หมด 22 ราย 

ระยะเวลาตัง้แต่เริม่ปว่ย-มาโรงพยาบาล 2.26 19
ระยะเวลาตัง้แต่ admit-เสยีชวีติ 4.6 15 
ระยะเวลาตัง้แต่เริม่ปว่ย-ไดร้บัยา 4.17 12
ระยะเวลาตัง้แต่มาโรงพยาบาล-ไดร้บัยา 2.17 12 

ตารางที ่3 ช่วงอายุ ปจัจยัเสีย่ง การไดร้บัวคัซนีไขห้วดัใหญ่ และยา Oseltamivir 
ของผู้เสยีชวีติดว้ยโรคไขห้วดัใหญ่ (ขอ้มูลที่มรีายงานระหว่างวนัที ่
1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2560) 

กลุม่อาย ุ จาํนวนผูเ้สยีชวีติ (รอ้ยละ) 
อาย ุ<18 ปี 4 (18.18) 
อาย ุ18-59 ปี 12 (54.55) 
อาย ุ>60 ปี 5 (22.72) 
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ตารางที ่4 ปจัจยัเสี่ยง การได้รบัวคัซีนไขห้วดัใหญ่ และยา Oseltamivir ของ
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวดัใหญ่ (ข้อมูลที่มีรายงานระหว่างวนัที ่ 
1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2560) 

ลกัษณะ 
จาํนวนผูเ้สยีชวีติ (รอ้ยละ) 

ม ี ไมม่ ี
ไมร่ะบใุน
รายงาน 

ปจัจยัเสีย่ง 
โรคประจาํตวั 10 (45.45) 5 (22.73) 7 (31.82) 
- โรคความดนัโลหติสงู 3 (30.00) 
- หวัใจและหลอดเลอืด 2 (20.00) 
- เบาหวาน 2 (20.00) 
- โรคปอด 1 (10.00) 
- ลมชกั 1 (10.00) 
- หอบหดื 2 (20.00) 
- ภมูคิุม้กนับกพรอ่ง 1 (10.00) 
- มะเรง็ 1 (10.00) 
- ไขมนัในเลอืดสงู 1 (10.00) 
วคัซนีไขห้วดัใหญ่ 1 (4.54) 9 (40.91) 12 (54.55) 
ไดร้บัยา Oseltamivir 12 (64.54) 7 (31.82) 3 (13.64) 
- ไดร้บัยา <48 ชัว่โมงหลงัเริม่มอีาการ 4 (33.33) 
- ไดร้บัยา >48 ชัว่โมง และ <72 ชัว่โมง
หลงัเริม่มอีาการ 

3 (25.00) 

- ไดร้บัยา >72 ชัว่โมงหลงัเริม่มอีาการ 5 (41.67) 

ขอ้มลูภาวะแทรกซอ้นของผูป้่วยโรคไขห้วดัใหญ่ทีเ่สยีชวีติพบสว่นใหญ่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากปอดอักเสบ จํานวน 13 ราย (คิดเป็นร้อยละ 59.09) 
รองลงมา ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว จํานวน 5 ราย (คิดเป็นรอ้ยละ 
22.73) และ HIB จาํนวน 2 ราย (คดิเป็นรอ้ยละ 9.09) และภาวะแทรกซอ้นอื่น ๆ 
ได้แก่ ภาวะกรดจากการหายใจ กระเพาะอาหารอกัเสบ กล้ามเน้ือหวัใจตาย
เฉียบพลนั ปอดบวมน้ํา ภาวะพษิเหตุติดเชื้อ ภาวะหวัใจล้มเหลว และอุจจาระ
รว่ง อยา่งละ 1 ราย (คดิเป็นรอ้ยละ 4.55) ดงัตารางที ่5 
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ตารางที ่5 ภาวะแทรกซอ้นของผูป้ว่ยทีเ่สยีชวีติดว้ยโรคไขห้วดัใหญ่ (ขอ้มลูทีม่ ี
รายงานระหวา่งวนัที ่1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2560) 

ลาํดบัที ่ ภาวะแทรกซอ้น จาํนวนครัง้ทีพ่บ รอ้ยละ 
1 ปอดอกัเสบ  13 59.09 
2 ระบบทางเดนิหายใจลม้เหลว 5 22.73 
3 HIB 2 9.09 
4 ภาวะกรดจากการหายใจ 1 4.55 
5 กระเพาะอาหารอกัเสบ 1 4.55 
6 กลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั 1 4.55 
7 ปอดบวมน้ํา 1 4.55 
8 ภาวะพษิเหตุตดิเชือ้ 1 4.55 
9 ภาวะหวัใจลม้เหลว 1 4.55 
10 อุจจาระรว่ง  1 4.55 

โรคไขห้วดัใหญ่ แบง่ไดเ้ป็น 3 กลุม่ ดงัน้ี 
1. โรคไขห้วดัใหญ่ทีไ่มม่ภีาวะแทรกซอ้น
2. โรคไขห้วดัใหญ่ทีม่ภีาวะแทรกซอ้น
3. โรคอื่น ๆ ทีอ่าจสมัพนัธก์บัไขห้วดัใหญ่

1. โรคไขห้วดัใหญ่ทีไ่มม่ภีาวะแทรกซอ้น
โรคไขห้วดัใหญ่ในผูใ้หญ่ 
ผูป้่วยสว่นใหญ่ที่เป็นไขห้วดัใหญ่จะมไีขส้งูเฉียบพลนั (38-40º ซ.) ภายใน 

48 ชัว่โมง หลงัจากทีไ่ดร้บัเชือ้ ระยะฟกัตวัของโรคมกัจะสัน้ ซึง่จะขึน้อยูก่บัปรมิาณ
ของไวรสัทีไ่ดร้บั อาจจะนานถงึ 4-5 วนั หรอือาจสัน้เพยีง 24-48 ชัว่โมง อาการ
จะเริม่ดว้ยคดัจมูก น้ํามกูไหลตามมาดว้ยไขส้งู ปวดศรีษะ หนาวสะทา้น และไอ
แหง้ ๆ ในวนัแรกทีป่ว่ย ปวดเมือ่ยตามเน้ือตามตวัผูป้ว่ยทีเ่ป็นผูใ้หญ่บางรายอาจจะ
มอีาการทางระบบหายใจเลก็น้อย ต่อมาเมื่อมอีาการไอมากขึน้มอีาการเจบ็บรเิวณ
กลางอก เสยีงแหบ หรอืบางรายเสยีงแห้งหายไปอาการโดยทัว่ไปมกัไม่รุนแรง 
ภายใน 3-4 วนั ไขจ้ะลดลงสูร่ะดบัปกตแิละสว่นใหญ่จะลดลงในเวลาไมเ่กนิ 5 วนั 
แต่จะยงัคงมอีาการอ่อนเพลยี และมอีาการ ไอมเีสมหะเป็นกอ้น ๆ ต่อไปอกี 2-3 วนั 
ผูป้ว่ยจะกลบัไปปฏบิตังิานไดต้ามปกตภิายใน 7-10 วนั 
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โรคไขห้วดัใหญ่ในเดก็ 
ไขห้วดัใหญ่ในเดก็ อาการจะขึน้อยูก่บัอายุของผูป้่วยดว้ย หากผูป้่วยเป็น

เดก็อายุตํ่ากว่า 4 ขวบ มกัจะมอีาการชกัม ีcroup หรอืภาวะแทรกซ้อนทางปอด 
ซึ่งจะต้องรบัไว้รกัษาในโรงพยาบาล เด็กมกัจะไอมาก อาเจียนและบางรายมี
อาการคอแหง้ ในบางรายอาจมไีขส้งูอยู่นาน เดก็ทีป่่วยดว้ยเชือ้ Influenza B มกัมี
อาการรุนแรงกว่า ที่ป่วยดว้ยเชื้อ Influenza A และอาการคดัจมูก น้ํามูกไหล ก็
จะมากกวา่ ในเดก็อาจพบวา่มเีลอืดกําเดาไหลรว่มดว้ย และในเดก็แรกเกดิมกัจะ
มอีาการอ่อนคลา้ยไขห้วดัธรรมดา 

โรคไขห้วดัใหญ่ในหญงิมคีรรภแ์ละผลต่อทารกในครรภ ์
ไขห้วดัใหญ่ในหญิงมคีรรภ์จะมอีนัตรายสูง หากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ใน

ระยะไตรมาสที ่3 พบว่าอนัตรายค่อนขา้งสงู ผูป้่วยอาจจะมภีาวะแทรกซอ้นทาง
ปอดอยา่งรุนแรงและทารกอาจจะถงึแก่ชวีติ โดยเฉพาะในรายทีม่ลีิน้หวัใจไมตรลั
ตบี ภาวะแทรกซ้อนทางปอดจะพบในอตัราที่สูงขึ้นด้วย สําหรบัทารกในครรภ ์
อาจจะไดร้บัผลจากการทีม่ารดาป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ ทําใหเ้สยีชวีติระหว่างคลอด
หรอืหลงัคลอดใหม ่ๆ อาจคลอดก่อนกาํหนด หรอืมคีวามพกิารแต่กาํเนิด เป็นตน้ 

2. โรคไขห้วดัใหญ่ทีม่ภีาวะแทรกซอ้น
จากการศกึษาผูป้ว่ยโรคไขห้วดัใหญ่ในต่างประเทศ กลุม่ตวัอยา่งเป็นผูป้ว่ย

โรคไขห้วดัใหญ่ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล ผูป้่วยทีอ่ยู่ในช่วงของการระบาด
ของโรค พบวา่ภาวะแทรกซอ้นทีพ่บบ่อย ไดแ้ก่ ภาวะแทรกซอ้นต่อระบบทางเดนิ
หายใจ ระบบหวัใจและหลอดเลอืด และระบบประสาท ผลจากการศกึษา สรปุไดด้งัน้ี 

ภาวะแทรกซอ้นต่อระบบทางเดนิหายใจ 
ผูป้่วยโรคไขห้วดัใหญ่ที่พบภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดนิหายใจ พบ

ไดใ้นทุกกลุ่มวยั โดยเฉพาะกลุ่มวยัทํางาน และกลุ่มผูส้งูอายุ หากผูป้่วยที่มโีรค
ประจาํตวั เช่น โรคทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลอดลมหรอืปอด ยิง่ทําใหเ้กดิอตัราตายสงูมาก 
ภาวะแทรกซอ้นต่อระบบทางเดนิหายใจทีพ่บได ้อาท ิ

- Influenzal pneumonia 
- Tracheo-bronchitis 
- Bronchiolitis 
- Hypoxemia 
- Asthma 
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ภาวะแทรกซอ้นต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืด 
ผูป้่วยโรคไขห้วดัใหญ่ทีพ่บภาวะแทรกซอ้นต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

พบไดใ้นทุกกลุ่มวยั หากผู้ป่วยที่มโีรคหวัใจอยู่เดมิมกัจะมภีาวะแทรกซ้อนทาง
ปอดในอตัราทีส่งู สาํหรบัภาวะแทรกซอ้นทีห่วัใจโดยตรงนัน้ ไดแ้ก่ Myocarditis 
นอกจากนัน้ อาจจะพบการเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย เช่น การเปลีย่นแปลงของ
เสยีงหวัใจ  การเปลี่ยนแปลงในอตัราการเต้นของหวัใจ หรอืในคนที่ไม่เคยเป็น
โรคหวัใจอยู่เดมิอาจพบว่าม ีcongestive heart failure ได้ ในผู้สูงอายุอาจพบว่าม ี
ความดนัโลหติลดตํ่าลงและเสยีชวีติ ในบางกรณีอาจมกีารอกัเสบของเยื่อหุม้หวัใจ 
ผูท้ีเ่สีย่งสงูทีจ่ะไดร้บัอนัตรายในการเกดิภาวะแทรกซอ้นต่อระบบหวัใจ ไดแ้ก่ ผู้
ทีม่คีวามดนัโลหติสงูและผูท้ี่ป่วยเป็น ischemic heart disease ภาวะแทรกซ้อน
ต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืดทีพ่บได ้อาท ิ

- Myocarditis  
- Heart failure 
- Myocardial infraction 
- Neuromuscular and cardiac complications 
- Intact coronary arteries 
- การไหลเวยีนโลหติผดิปกต ิ
- ภาวะหลอดเลอืดแดงแขง็ตวั 

ภาวะแทรกซอ้นต่อระบบประสาท 
ผู้ป่วยโรคไขห้วดัใหญ่ที่พบภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาท ส่วนใหญ่

พบไดใ้นกลุม่วยัเดก็ภาวะแทรกซอ้นต่อระบบประสาททีพ่บได ้อาท ิ
- Encephalitis  
- Encephalopathy 
- Guillain-Barre syndrome 
- Focal neurologic deficits 
- Acute disseminated encephalomyelitis 
- Transverse myelitis 
- อาการทางจติ 
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3. โรคอื่น ๆ ทีอ่าจสมัพนัธก์บัไขห้วดัใหญ่
Reye’s Syndrome 
โรคน้ีคอืกลุ่มอาการ Encephalopathy ที่ม ีfatty liver ร่วมดว้ย สว่นใหญ่

พบในกลุ่มวยัเดก็ เกดิภายหลงัจากทีม่ ีviral infections หลายชนิด รวมทัง้ Influenza 
A และ B ดว้ย กลุม่อาการน้ีจะพบบอ่ยในรายทีไ่ดร้บัยาลดไขป้ระเภทแอสไพรนิ 

Diabetic Ketosis 
ในรายทีเ่ป็นโรคเบาหวานแลว้ป่วยเป็นโรคไขห้วดัใหญ่ อาจนําไปสูภ่าวะ 

diabetic ketosis และเสยีชวีติ ซึ่งผู้ที่เสยีชวีติ พบว่ามรีะดบัโปแตสเซยีมในซรีัม่
จะลดตํ่าลงดว้ย 

Toxic Shock Syndrome 

4. ภาวะแทรกซอ้นของโรคไขห้วดัใหญ่
ภาวะแทรกซอ้นของโรคไขห้วดัใหญ่ ที่พบไดบ้่อยที่สุด คอื โรคปอดบวม 

โดยพบว่าโรคปอดบวมปฐมภูมมิคีวามรุนแรงมากที่สุด ในขณะทีโ่รคปอดบวมจาก
แบคทีเรยีทุติยภูมิ เช่น Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae 
และ Staphylococcus aureus เป็นรปูแบบทีพ่บไดบ้่อยทีส่ดุ นอกจากน้ี การรวม
ของเชื้อไวรสัและแบคทเีรยีของโรคปอดบวม ที่มกัเกดิขึน้ในระหว่างการระบาด
ไขห้วดัใหญ่ ทําใหม้คีวามรุนแรงต่อโรคหวัใจเรือ้รงั โรคปอดเรือ้รงั หรอืภาวะเรือ้รงั
อื่น ๆ รวมถงึการตดิเชือ้ไขห้วดัใหญ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มอาการทางสมอง (McCullers 
1999, Morishima 2002), โรคไขสนัหลงัอกัเสบ กลา้มเน้ืออกัเสบ กลา้มเน้ือหวัใจ
อกัเสบ ภาวะเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบ และโรคเรยซ์นิโดรม 

โรคปอดอกัเสบปฐมภูม ิเป็นโรคแทรกซ้อนที่มอีตัราการเสยีชวีติสงู โรค
เรยซ์นิโดรม เป็นภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้เฉพาะในเดก็ทีก่นิยาแอสไพรนิ สว่นใหญ่
เกี่ยวข้องกบัโรคไข้หวดัใหญ่ ชนิดบี (หรอื varicella zoster) และแสดงอาการ
อาเจียน และสบัสน ซึ่งอาจส่งผลให้มีอาการรุนแรง เน่ืองจากอาการบวมของ
สมอง ซึ่งภาวะแทรกซอ้นอื่น ๆ ไดแ้ก่ โรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืด (การอกัเสบ
ของหวัใจ) และการเสื่อมสภาพของหลอดลมอกัเสบเรือ้รงั และโรคปอดเรือ้รงัอื่น ๆ 
มอีตัราตาย น้อยกว่า 1 ต่อ 1,000 ราย ผู้เสยีชวีติส่วนใหญ่มกัเกิดขึ้นในคนอาย ุ
65 ปี ขึน้ไป 
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ภาวะแทรกซอ้นจากการตดิเชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ่ทีเ่กีย่วกบัปอด 
อาการของโรคปอดบวม 2 ชนิดทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคไขห้วดัใหญ่ ไดแ้ก่ ไวรสั

ไขห้วดัใหญ่โรคปอดปวม และการตดิเชือ้จากแบคทเีรยี นอกจากน้ี ช่วงการระบาด
ของโรคไขห้วดัใหญ่ อาจจะเกดิอาการอื่นแทรกซอ้น เช่น หลอดลมอกัเสบ ไวรสั
ปอดบวมเฉพาะที ่หรอื อาจจะมกีารรวมกนัของไวรสัและแบคทเีรยีโรคปอดบวม 

ไวรสัไขห้วดัใหญ่ ปอดบวม 
ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2501 มรีายงานว่า พบการระบาดของกลุ่มอาการ

ไวรสัไขห้วดัใหญ่ โรคปอดบวม อยา่งชดัแจน แต่อยา่งไรกต็าม ในปี พ.ศ. 2461-
2462 พบว่ามรีายงานการเสยีชวีติของคนทีม่สีุขภาพด ีบางสว่น ซึ่งเป็นช่วงการ
ระบาดของไวรสัไขห้วดัใหญ่โรคปอดบวม โดยในปี พ.ศ. 2461 พบว่าผูเ้สยีชวีติ
จากโรคไขห้วดัใหญ่ ปอดบวม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มโีรคประจําตวั เช่น โรค
หลอดเลอืดหวัใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โรคหวัใจรหูม์าตคิ พรอ้มดว้ย mitral stenosis 
โดยอาการของโรคไขห้วดัใหญ่ จะเริม่จาก เป็นไขเ้ฉียบพลนั ไอ หายใจลําบาก 
และอาการตวัเขยีวคลํ้า การตรวจรา่งกาย และผลการตรวจเอกซเรยท์รวงอก พบ
ผลที่สอดคล้องกบัโรคระบบทางเดนิหายใจ ในผู้ใหญ่ แต่ไม่มเีงาทบึเหมอืนกบั
อาการปอดบวม การศกึษาเกี่ยวกบัแก๊สในเลอืด แสดงให้เห็นถึงการเกิดภาวะ
ขาดออกซเิจน  การยอ้มสแีกรมของเสมหะ ไม่ไดพ้บแบคทเีรยีที่มนีัยสาํคญั แต่
อย่างไรกต็าม จากการเพาะเชือ้ไวรสั พบว่า มเีชื้อไวรสัไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์เอ 
เพิม่ขึน้ คนไขบ้างรายไมต่อบสนองต่อยาปฏชิวีนะ และจาํนวนผูเ้สยีชวีติเพิม่สงูขึน้ 
จากการวนิิจฉัย พบการอกัเสบในเยื่อบุหลอดลม โรคหลอดลมอกัเสบ diffuse 
hemorrhagic pneumonia, hyaline membranes lining alveolar ducts และถุงลม 
และ paucity of inflammatory cells ภายในถุงลม 

โรคปอดบวมจากแบคทเีรยี 
โรคปอดบวมจากเชื้อแบคทเีรยี มกัก่อให้เกดิโรคที่ไม่สามารถจําแนกได้

จากอาการที่เกิดขึน้ ผู้ป่วยโรคไขห้วดัใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ หรอืผู้ที่เป็น
โรคปอดเรือ้รงั โรคหวัใจ โรคอว้น หรอืโรคอื่น ๆ จะมอีาการป่วยโรคไขห้วดัใหญ่
แบบปกต ิระยะเวลาป่วยประมาณ 4 ถงึ 14 วนั การกลบัเป็นไขซ้ํ้า มคีวามสมัพนัธ์
กบัอาการของโรคปอดบวมจากเชือ้แบคทเีรยี เช่น ไอ มเีสมหะ เมื่อตรวจเอกซเรย์
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ทรวงอก จะพบเงาทบึเหมอืนปอดบวม การยอ้มสแีกรมและการเพาะเชือ้ของเสมหะ 
พบเชื้อแบคทเีรยีที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ Steptococcus pneumonia หรอื 
Haemphilus influenza และ Staphylococus aureus ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการ
ปอดบวม และพบการตดิเชือ้ Staphylococus aureus  ทีด่ือ้ต่อยาเมธซิลินิในเดก็ 
หลงัการระบาดของของไขห้วดัใหญ่ 

ระหวา่งการระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ มผีูป้่วยจาํนวนมาก ทีไ่ม่สามารถ
ระบุได้อย่างชดัเจนว่า เป็นการติดเชื้อประเภทใดประเภทหน่ึงดงักล่าวขา้งต้น  
ผูท้ีม่อีาการไม่รุนแรง อาจไม่เกดิไขท้ัง้ 2 แบบ ผูป้่วยเหล่าน้ี อาจมเีชือ้ไวรสั เชือ้
แบคทเีรยีหรอืการตดิเชือ้รวมกนัของไวรสัและแบคทเีรยีในปอดซึ่งไม่รุนแรงถงึขัน้
เสยีชวีติ และมแีนวโน้มทีจ่ะสบัสนกบัสาเหตุของโรคปอดบวมจากเชือ้ Mycoplasma 
pneumonia มากกวา่โรคปอดบวมทีเ่กดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี 

ในเดก็ โรคปอดบวมอาจเกดิขึน้ไดแ้ต่พบไดน้้อยกวา่ผูใ้หญ่ โรคหลอดลม
อกัเสบ Bronchiolitis อาจเกดิขึน้จากการตดิเชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ ์A หรอื 
B แต่เชื้อไวรสัทางเดินหายใจ respiratory syncytial virus และ parainfluenza 
virus type 3 เป็นสาเหตุสาํคญัของการเกดิโรคหลอดลมอกัเสบ bronchiolitis 

 โรคปอดบวมไวรสัปฐมภูม ิ ทางการแพทย ์โรคปอดบวมจากเชือ้ไวรสั
ปฐมภูม ิเป็นโรคไขห้วดัใหญ่ชนิดเฉียบพลนั ไมส่ามารถรกัษาหายไดเ้อง อาการ
ทางคลนิิก คอื มไีขส้งู หายใจหอบเหน่ือย หายใจลําบาก และตวัเขยีวคลํ้า บาง
รายอาจมอีาการรุนแรง ซึ่งผลการตรวจเอก็ซ์เรยจ์ะพบว่าเป็นโรคระบบทางเดนิ
หายใจเฉียบพลนั (ARDS) และมภีาวะขาดออกซเิจน จากการเพาะเชื้อสิง่สง่ตรวจ 
จะพบเชือ้ไวรสัสงู ในตวัอยา่งจากสารคดัหลัง่ หรอืเน้ือเยือ่ของปอด 

ในปี พ.ศ. 2461 พบการระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ปอดบวมปฐมภูมทิี่มี
อาการเลอืดออกในปอด และในช่วงการระบาด ปี พ. ศ. 2500 พบวา่ หญงิตัง้ครรภ ์
ผู้ป่วยโรคหวัใจ (ลิ้นหวัใจพกิารตบีตนั) และผู้ป่วยโรคปอด เรือ้รงั มคีวามเสีย่ง
เป็นโรคไขห้วดัใหญ่เพิม่สงูขึน้ 

 โรคปอดบวมแบคทีเรยีทุติยภูมิ  มกัพบได้บ่อย โดย Streptococcus 
pneumoniae, Staphylococcus aureus และ Haemophilus influenza ซึ่งผู้ป่วย
อาจมอีาการตวัรอ้น ไขส้งูขึน้ หลงัจากฟ้ืนตวัจากอาการป่วยไขห้วดัใหญ่เฉียบพลนั 
มากกว่า 2-3 วนั ลกัษณะอาการทีพ่บ สอดคลอ้งกบัการตดิเชือ้แบคทเีรยีปอดบวม 
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ไดแ้ก่ ไอ เสมหะเป็นหนอง และเมื่อตรวจเอกซ์เรย ์อาจพบเงาทบึเหมอืนปอดบวม 
จากการยอ้มสแีกรมและการเพาะเชือ้จากตวัอย่างเสมหะ อาจวนิิจฉัยไดว้่า เป็น
โรคหวัใจเรือ้รงั และปอดบวม ทีม่แีนวโน้มจะเป็นโรคปอดบวมจากแบคทเีรยีทุตยิภูม ิ
การใชย้าปฏชิวีนะทีเ่หมาะสม ทาํใหก้ารตอบสนองต่อการรกัษาดยีิง่ขึน้ 

 การรวมกันของไวรสัและแบคทีเรียโรคปอดบวม  (mixed viral and 
bacterial pneumonia)  โรคไขห้วดัใหญ่ผสมปอดบวม มลีกัษณะทางการแพทย์
ของโรคปอดบวมทัง้ปฐมภูม ิและทุติยภูม ิมกัพบในผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรงั หรอื 
ผูป้ว่ยโรคหวัใจและหลอดเลอืด รกัษาโดยการกาํจดัเชือ้โรคแบคทเีรยีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การกําเริบของโรคปอดเรื้อรงั (exacerbation of chronic pulmonary 
disease) โรคตดิเชือ้ (infectious pathogens) เป็นสาเหตุสาํคญัของโรคทางเดนิ
หายใจเรือ้รงั (Monto, 1978) สาํหรบัผูป้่วยที่เป็นโรคหลอดลมอกัเสบเรือ้รงั การ
ตดิเชือ้ไขห้วดัใหญ่อาจทาํใหก้ารทาํงานของปอดลดลงอยา่งถาวรในเดก็ โรคหอบหดื
ทีเ่กดิจากเชือ้โรคไขห้วดัใหญ่ อาจลดลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 2 แรกของการเจบ็ป่วย 
แต่จะกลบัเป็นซํ้าอีกครัง้ และนานกว่าปกติ (อย่างน้อย 7 วนั) (Kondo 1991) 
ไวรสัไขห้วดัใหญ่มคีวามเชื่อมโยงกบัการเกดิโรคหอบหดื ในผูใ้หญ่ (Techtahl 1997) 
ตารางที ่6 การเปรยีบเทยีบลกัษณะภาวะแทรกซอ้นในปอดของโรคไขห้วดัใหญ่ 

 ไวรสัขัน้ปฐมภูม ิ แบคทเีรยีขัน้ทุตยิภูม ิ การผสมของไวรสั
และแบคทเีรยี 

ไวรสัปอด
บวมเฉพาะที ่

ลกัษณะ โรคหวัใจและหลอด
เลอืด; ตัง้ครรภ;์  
วยัหนุ่มสาว 

อายุมากกวา่ 65 ปี; 
โรคปอด 

มคีวามเกีย่วขอ้ง
กบั A หรอื B 

ปกต ิ

ประวตักิาร
รกัษา 

การรดุหน้าอยา่ง
ต่อเน่ืองจาก ปกต ิ

3 วนัของ โรค
ไขห้วดัใหญ่ 

มอีาการปรบัเปลีย่น
แลว้ทรดุลงหลงัจาก
เกดิโรคไขห้วดัใหญ่  

3 วนั 

มลีกัษณะของปอด
อกัเสบทัง้ปฐมภมูิ
และทุตยิภมู ิ

ความต่อเน่ือง
ของโรคปกต ิ 

3 วนั 

การตรวจ
รา่งกาย 

พบไดท้ัง้สองขา้ง
ไมม่กีารแขง็ตวั 

แขง็ตวั แขง็ตวั บรเิวณของ
เสยีงแซม
หายใจ 

 
แบคทเีรยี
วทิยา เสมหะ 

แบคทเีรยีประจาํ
ถิน่ธรรมดา 

นิวโมคอคคสั,  
สตาไฟโลคอคคสั,  
ฮโีมฟิลุสอนิฟลเูอนเซ 

นิวโมคอคคสั,  
สตาไฟโลคอคคสั,  
ฮโีมฟิลุสอนิฟลเูอนเซ 

แบคทเีรยี
ประจาํถิน่
ธรรมดา 
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 ไวรสัขัน้ปฐมภูม ิ แบคทเีรยีขัน้ทุตยิภูม ิ การผสมของไวรสั
และแบคทเีรยี 

ไวรสัปอด
บวมเฉพาะที ่

การถ่ายภาพ
รงัสทีรวงอก 

พบไดท้ัง้สองขา้ง แขง็ตวั แขง็ตวั มสีว่นแทรกซมึ 

จาํนวนเซลล์
เมด็เลอืดขาว 

เซลลเ์มด็เลอืดขาว
สงูมกีารเปลีย่นไป

ทางซา้ย 

เซลลเ์มด็เลอืดขาว
สงูมกีารเปลีย่นไป

ทางซา้ย 

เซลลเ์มด็เลอืดขาว
สงูมกีารเปลีย่นไป

ทางซา้ย 

ปกต ิ

การแยกเชือ้
ไวรสัโรค
ไขห้วดัใหญ่ 

ใช ่ ไม ่ ใช ่ ใช ่

การตอบสนอง
ต่อยาปฏชิวีนะ 

ไม ่ ใช ่ สว่นมาก ไม ่

อตัราการตาย สงู ตํ่า แปรผนัได ้ ตํ่ามาก 

 

ภาวะแทรกซ้อนต่อปอด อื่น ๆ  นอกจากโรคปอดบวมแล้วยงัมีภาวะ 
แทรกซอ้นในปอดอื่น ๆ ไดแ้ก่ 

 โรคหลอดลมอกัเสบ จํานวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดลมอกัเสบเพิ่มขึ้น
อย่างมนีัยสาํคญั เมื่อเกดิการระบาดของไขห้วดัใหญ่ A และ B กลุ่มที่เกี่ยวขอ้ง
กับไวรสัไข้หวดัใหญ่ A มีความรุนแรงมากขึ้น แต่ไม่บ่อยเท่า parainfluenza 
virus type 1 หรอื type 3 หรอื respiratory syncytial virus 

 การอุดตนัของโรคปอดเรือ้รงั การกาํเรบิรนุแรงของโรคหลอดลมอกัเสบ
เรือ้รงัเป็นภาวะ แทรกซ้อนที่พบบ่อยของไขห้วดัใหญ่ และอาจส่งผลให้สูญเสยี
การทํางานของปอดได้อย่างถาวร การกําเรบิของโรคหอบหดื และการทํางานที่
แยล่งของปอดในเดก็ทีเ่ป็นโรคพงัผดือาจเกดิขึน้ได ้
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5. ภาวะแทรกซอ้นจากการตดิเชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ่อื่น ๆ 
อาการกลา้มเน้ืออกัเสบเรือ้รงั 
มีรายงานเกี่ยวกับ ภาวะกล้ามเน้ืออักเสบเรื้อรงั และ myoglobinuria 

ร่วมกบัอาการกล้ามเน้ือขาอ่อนแรง และภาวะระดบั creatine phosphokinase 
ในเลอืดเพิม่ขึน้ (CPK) ทัง้ในเดก็และผูใ้หญ่ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการเดนิ 

ภาวะแทรกซอ้นทางหวัใจ 
ทัง้โรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืด และโรคไขส้มองอกัเสบ มกัไมค่่อยเกีย่วขอ้ง

กบัการตดิเชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ่ สายพนัธุ ์A หรอื B แต่มนีกัวจิยับางท่าน พบว่า 
โรคไขห้วดัใหญ่ มคีวามเกีย่วขอ้งกบัภาวะกลา้มเน้ือหวัใจตาย อยา่งไรกต็าม โรค
กล้ามเน้ือหวัใจอกัเสบ หรอืเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ มกัไม่ค่อยพบมากนัก จากผู้ที่
เสยีชวีติจากโรคไขห้วดัใหญ่ปอดบวม แต่อย่างไรกต็าม ผูป้่วยโรคหวัใจ ทีไ่ดร้บั
เชือ้ไขห้วดัใหญ่ มคีวามเสีย่งต่อการเสยีชวีติ 

กลุ่มอาการ Toxic Shock Syndrome 
จากการระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ สายพนัธุ ์A หรอื B พบ อาการ Toxic 

Shock Syndrome เกิดขึ้นในเด็ก หรอืผู้ใหญ่ ที่มสีุขภาพด ีซึ่งอาจเกิดจากการ
เปลีย่นแปลงของเชือ้ไวรสั และลกัษณะการผลติ Toxin ของเชือ้ Staphylococcus 

ภาวะแทรกซอ้นในระบบประสาทสว่นกลาง 
มรีายงานพบ Guillain-Barre syndrome เกดิขึน้หลงัจากตดิเชือ้ไขห้วดัใหญ่

สายพนัธุ์ A อย่างไรก็ตาม โรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ และโรคไขสนัหลงั เกิดขึ้น
น้อยมาก  ความเกีย่วขอ้งระหวา่งกลุ่มอาการเหลา่น้ี กบัการตดิเชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ่ 
ได้รบัการพสิูจน์เพยีงไม่กี่คร ัง้ และพบว่าการติดเชื้อไวรสัไขห้วดัใหญ่ มคีวาม
เกีย่วขอ้งเพยีงเลก็น้อยกบัการเกดิอาการเหลา่น้ี 

โรค Reye’s Syndrome 
มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการตดิเชือ้ไวรสัจาํนวนมาก ซึง่รวมถงึโรคไขห้วดัใหญ่ 

และโรคสกุใส ในเดก็ดว้ย อาการทัว่ไป คอื มอีาการตัง้แต่การงว่งซมึจนถงึการเพอ้ 
การชกัและการหยดุหายใจทนัท ีซึง่อาการจะเกดิขึน้หลงัจากการปว่ยโรคไขห้วดัใหญ่ 
ผา่นไปหลายวนัแลว้ จากการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร พบวา่คา่โปรตนีปกต ิและ
จาํนวนเซลลป์กต ิซึง่จะพบสาเหตุของโรคไขสนัหลงัอกัเสบ มากกวา่โรคไขส้มอง
อกัเสบ หรอืสมองและเยื่อหุม้สมองอกัเสบ ความดนัโลหติสงูผดิปกต ิและทีพ่บมาก
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ทีส่ดุ คอื ค่าแอมโมเนียในเลอืดสงู ซึ่งเกดิขึน้ในผูป้่วยเกอืบทัง้หมด โรคเรยซ์นิโดรม 
มกัพบเฉพาะในเดก็ที่ไดร้บัยาแอสไพรนิ ในการรกัษาโรคไขห้วดัใหญ่ และไวรสั
ชนิดอื่น และการใช้ยาแก้ไข้ อื่น ๆ เช่น ยา nonsteroidal anti-inflammatory 
ดงันัน้ สิง่สําคญัที่ต้องคํานึงถึง คือ เด็กที่ต้องการการรกัษาด้วยแอสไพรนิอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นกลุ่มเป้าหมายทีส่าํคญัในการฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ เพื่อลดความเสีย่ง
จากโรคเรยซ์นิโดรม 
 
เอกสารอา้งองิ 
1. ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ นายแพทยป์ระเสรฐิ ทองเจรญิ. โรคไขห้วดัใหญ่. 

สบืคน้จาก 
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/applications/files/Influenza.pdf 
สบืคน้เมือ่ 13 กนัยายน 2560 

2. Centers for Disease Control and Prevention. Available.from: 
https://www.cdc.gov/flu /consumer/symptoms.htm   สบืคน้เมือ่ 7 
ตุลาคม 2560 

3. Mandell, Douglas, and Bennett's, 2006. Principles and practice 
infectious disease Influenza Report 2006 : Clinical Presentation. 
สบืคน้จาก  http://www.influenzareport.com/ir/cp.htm และ  
http://www.influenzareport.com/influenzareport.pdf  (สบืคน้เมือ่วนัที ่27 
กนัยายน 2560) 

4. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 
Influenza. Available.From: 
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/flu.html  (สบืคน้เมือ่วนัที ่
27 กนัยายน 2560) 



 

 3   

Expanding the breadth of influenza vaccine: Status for universal 

influenza vaccine 
 

กอบพร บุญนาค 
ภาควชิาจุลชวีวทิยาและอมิมวิโนโลย ี

คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

การใหว้คัซนีป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาลเป็นมาตรการ
สาํคญัทางสาธารณสุขทีช่่วยลดการแพร่กระจายและการก่อโรครุนแรงของไวรสั
ไขห้วดัใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มประชากรทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการตดิเชือ้
อย่างรุนแรง เช่น เด็ก และผู้สูงอายุ  โดยทัว่ไปไวรัสไข้หวดัใหญ่ที่จะใช้เป็น
องค์ประกอบของวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ในแต่ละปีจะถูกคดัเลือกจากข้อมูล
ทางระบาดวทิยาของไวรสัไขห้วดัใหญ่จากทัว่โลก โดยผู้เชี่ยวชาญจาก WHO 
Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS) ซึง่ระบบการ
คดัเลอืกน้ีเริม่ตน้ใชต้ัง้แต่ ปี ค.ศ. 1950 อย่างไรกต็ามขอ้จาํกดัทีส่าํคญัของระบบ
การคดัเลอืกน้ีคอื ไวรสัไขห้วดัใหญ่ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของวคัซนีจะไดม้าจากการ
ประเมนิและคาดคะเนแนวโน้มของไวรสัไขห้วดัใหญ่ทีจ่ะระบาดในปีถดัไป ดงันัน้ 
ในบางปีจะพบว่าสายพนัธุข์องไวรสัไขห้วดัใหญ่ทีร่ะบาดจรงิ ไม่ตรงหรอืใกลเ้คยีง
กบัสายพนัธุข์องไวรสัไขห้วดัใหญ่ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของวคัซนี ซึง่อาจส่งผลให้
เกดิการระบาดใหญ่ทัว่โลก เช่น การระบาดของไวรสัไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ ์H1N1 
เมื่อปี 2009  นอกจากน้ีวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาลทีใ่ชใ้นปัจจุบนัยงั
ไม่มปีระสทิธผิลในการป้องกนัไวรสัไขห้วดัใหญ่ทีม่ตีน้กาํเนิดจากสตัวแ์ละขา้มมา
ก่อโรคในคนได ้เช่น ไวรสัไขห้วดันก 

นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาแนวทางในการลดหรือแก้ไขข้อจํากดั
ดงักล่าวของวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ จงึเกดิเป็นการพฒันาวคัซนีป้องกนัไวรสั
ไขห้วดัใหญ่รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคดิ “universal influenza vaccine” ทีมุ่่งเน้น
การสรา้งวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ทีม่ปีระสทิธภิาพในการป้องกนัไวรสัไขห้วดัใหญ่
ไดห้ลายสายพนัธุ ์(broad protection) และสามารถป้องกนัการติดเชือ้ไขห้วดัใหญ่
ไดย้าวนานขึน้ (long-term protection)  ปัจจุบนัมแีนวทางในการพฒันา universal 
influenza vaccine ทีห่ลากหลายจากนักวทิยาศาสตรห์ลายกลุ่มจากทัว่โลก ซึง่
สรุปโดยสงัเขป ไดด้งัน้ี 
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1. การเพ่ิมประสิทธิภาพของการเลือกสายพนัธุ์ไวรสัไข้หวดัใหญ่ท่ีจะ

นํามาเป็นองคป์ระกอบในวคัซีน 

การพฒันาระบบการคดัเลอืกสายพนัธุไ์วรสัไขห้วดัใหญ่โดยใชเ้ทคนิคที่

เรยีกว่า Computationally Optimized Broadly Reactive Antigen (COBRA) ซึง่

เป็นการใชเ้ทคโนโลยชีวีสารสนเทศ (bioinformatics)  และฐานขอ้มูลขนาดใหญ่

ของสารพนัธุกรรมของไวรสัไขห้วดัใหญ่หลายสายพนัธุ ์มาร่วมในการคดัเลอืก

ไวรสัไขห้วดัใหญ่ทีจ่ะเป็นองคป์ระกอบของวคัซนีดว้ย โดยขอ้มูลทีว่เิคราะหไ์ดน้ี้

จะถูกนําไปใชใ้นการสรา้งวคัซนีชนิดใหม่ทีส่ามารถป้องกนัไวรสัไขห้วดัใหญ่ได้

หลายสายพนัธุย์ิง่ขึน้ นอกจากเทคนิค COBRA แลว้ เทคโนโลยชีวีสารสนเทศยงั

ถูกนํามาพฒันาเพื่อใช้ในการหา epitope บนโปรตีนฮีแมกกลูตินินของไวรัส

ไขห้วดัใหญ่หลากหลายสายพนัธุ ์ทีม่คีวามเปลีย่นแปลงน้อยทีสุ่ดแมว้่าไวรสัจะมี

ววิฒันาการเปลี่ยนแปลงไป (epitope of limited variability) โดยขอ้มูลที่ได้จาก

การวิเคราะห์น้ีถูกนํามาใช้ในการสร้างวคัซีนที่ครอบคลุมไวรสัไข้หวดัใหญ่ได้

หลายสายพนัธุย์ิง่ขึน้ ปัจจุบนัวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ทีส่รา้งขึน้บนพืน้ฐานของ

ขอ้มลูจากเทคโนโลยชีวีสารสนเทศน้ี กําลงัอยู่ในระหว่างการทดสอบในสตัวท์ดลอง 

ซึง่ขอ้มูลเบือ้งต้นในสตัวท์ดลองแสดงใหเ้หน็ว่าวคัซนีชนิดใหม่น้ีสามารถป้องกนั

การตดิเชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ่ไดห้ลายสายพนัธุ ์

2. การเพ่ิมสารเสริมการกระตุ้นระบบภมิูคุ้มกนั (adjuvant) 

Adjuvant มบีทบาทสาํคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพของวคัซนีหลายชนิด 

adjuvant ที่ใช้ร่วมกบัวคัซีนป้องกนัไวรสัไขห้วดัใหญ่ในปัจจุบนั ได้แก่ MF59 

(squalene -based oil in water emulsion), AS03 (squalene-DL-α-tocopheral) 

และ ISCOMATRIX (sponin phospholipid cholesterol) โดยผลการทดสอบ

พบว่า การใหว้คัซนีร่วมกบั adjuvant กระตุน้การสรา้งแอนตบิอดไีดด้กีว่าการให้

วคัซนีเพยีงอย่างเดยีวในผูร้บัวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ทุกกลุ่มอายุ อย่างไรกต็าม

ยงัคงมกีารพฒันา adjuvant ชนิดใหม่ๆ เพื่อมาใชร่้วมกบัวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่

อย่างต่อเน่ือง เช่น flagellin, Pam2Cys และ  R4Pam2Cys ซึ่งกระตุ้นระบบ

ภูมคุิม้กนัผ่านการทํางานของ Toll Like Receptor (TLR) จากการทดสอบเบือ้งต้น

พบว่า adjuvant ชนิดใหม่น้ีกระตุน้ระบบภูมคิุม้กนัไดด้ยีิง่ขึน้ 
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3. การสรา้งวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ท่ีมีความสามารถในการกระตุ้นการ

สรา้งแอนติบอดีต่อโปรตีนนิวรามินิเดส 

นิวรามนิิเดสเป็นโปรตนีทีส่าํคญัอกีชนิดหน่ึงบนอนุภาคของไวรสัไขห้วดัใหญ่ 

แต่การศกึษาเกีย่วกบัโปรตนีนิวรามนิิเดสและแอนตบิอดต่ีอนิวรามนิิเดสมน้ีอยมาก

เมื่อเทียบกับการศึกษาโปรตีนฮีแมกกลูตินินการทดสอบวัคซีนป้องกนัไวรสั

ไขห้วดัใหญ่ทีม่อีงคป์ระกอบเป็นโปรตนีนิวรามนิิเดสชนิดเดยีว ในกลุ่มอาสาสมคัรที่

มสีขุภาพแขง็แรง พบว่า แมว้า่วคัซนีจะไม่สามารถป้องกนัการตดิเชือ้ไดแ้ต่สามารถ

ลดความรุนแรงของการติดเชื้อได้  นอกจากน้ี การที่โปรตีนนิวรามนิิเดสมกีาร

เปลี่ยนแปลง (antigenic drift) น้อยกว่าโปรตีนฮแีมกกลูตินินมาก ทําให้ได้รบั

ความสนใจทีจ่ะนํามาพฒันาต่อยอดใหเ้ป็น universal influenza vaccine  จาก

การศึกษาในสตัว์ทดลองและมนุษย์ พบว่า แอนติบอดีต่อโปรตีนนิวรามนิิเดส 

ชนิด N1 ม ีcross reactivity กบัโปรตนีนิวรามนิิเดส ชนิด N2  ดว้ย  ปัจจุบนัการ

พฒันาวคัซนีป้องกนัไวรสัไขห้วดัใหญ่โดยเน้นการกระตุน้การสรา้งแอนตบิอดต่ีอ

โปรตนีนิวรามนิิเดส อยูใ่นขัน้ตอนการทดสอบในสตัวท์ดลอง และ กาํลงัเขา้สูก่าร

ทดสอบในมนุษย ์ในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

4. การสร้างวคัซีนไข้หวดัใหญ่ท่ีมีความสามารถในการกระตุ้นการสร้าง

แอนติบอดีต่อส่วนก้านของโปรตีนฮีแมกกลูตินิน 

วคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ในปัจจุบนัมุ่งเน้นการกระตุน้การสรา้งแอนตบิอดี

ต่อส่วนหวัของโปรตนีฮแีมกกลูตินิน (globular head domain) ซึง่เป็นส่วนของ

โปรตีนฮีแมกกลูตินินที่มคีวามการยดืหยุ่นสูงและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกดิจาก antigenic drift ในทางตรงขา้ม 

ส่วนกา้นของโปรตนีฮแีมกกลูตนิิน (stalk domain) มคีวามเสถยีรและม ีลกัษณะ

เหมอืนกนั (conserve) ในไวรสัไขห้วดัใหญ่หลายสายพนัธุ ์ดงันัน้ ส่วนกา้นของ

โปรตนีฮแีมกกลตูนิินจงึเป็นเป้าหมายสาํคญัและกาํลงัไดร้บัความสนใจอยา่งสงูใน

การพฒันา universal influenza vaccine ปัจจุบนัวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ชนิด

ที่มุ่งเน้นการสร้างแอนติบอดต่ีอส่วนก้านของโปรตีนฮแีมกกลูตินินได้ผ่านการ

ทดสอบใน หนู สตัวใ์นตระกลูพงัพอน (ferret) และลงิ แลว้ โดยใหผ้ลการทดสอบ

เป็นทีน่่าพอใจ และขณะน้ีไดร้บัการสนบัสนุนใหท้ดสอบในมนุษย ์ 
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5. การสรา้งวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ท่ีมุ่งเน้นการกระตุ้น T cell 

T cell มบีทบาทสาํคญัในการยบัยัง้การตดิเชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ่ โดยสามารถ

จดจํา epitope บน internal protein ของไวรสัซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า

โปรตนีทีอ่ยู่บนอนุภาคของไวรสั โดยทัว่ไป internal protein จะมลีกัษณะเหมอืน

หรอืคลา้ยคลงึกนั (conserve) ในไวรสัไขห้วดัใหญ่หลายสายพนัธุ ์ดงันัน้ การพฒันา

วคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ทีก่ระตุ้นการทํางานของ T cell จงึเป็นเป้าหมายหน่ึง

ของ universal influenza vaccine  ปัจจุบนัมกีารพฒันา peptide based T cell 

vaccine โดยการใชเ้ปปไทดส์ายสัน้ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหห์า conserve epitope 

บน nucleoprotein (NP) หรอื matrix (M) ของไวรสัไขห้วดัใหญ่หลายสายพนัธุ ์

มาใชใ้นการกระตุ้นระบบภูมคุิม้กนั วคัซนีชนิดน้ีกําลงัอยู่ระหว่างการทดสอบใน

มนุษย ์นอกจากน้ี ยงัมกีารสรา้งวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ โดยการบรรจุ T cell 

epitope ที่สงัเคราะห์มาจาก nucleoprotein (NP) และ matrix (M) ลงไปใน 

Modified Vaccinia Ankara (MVA) การทดสอบในสตัว์ทดลองพบว่า วคัซนีที่

สรา้งน้ีกระตุน้การทาํงานของ T cell ไดด้ใีนสตัวท์ดลอง 

6. การผสมผสานรปูแบบการให้วคัซีน 

นอกจากการพฒันาวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ชนิดใหม่ ๆ แล้ว รูปแบบ

ของการให้วคัซนี (vaccine platform) ยงัมคีวามสําคญัอย่างยิง่ ปัจจุบนัพบว่า

การใหว้คัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่แบบปูพืน้และกระตุน้ซํ้า (prime-boost) กระตุ้น

ระบบภูมคุิ้มกนัได้ด ีโดยเฉพาะเมื่อมกีารให้วคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ชนิดเชือ้

เป็นอ่อนฤทธิ ์(Live Attenuated Infleunza Vaccine; LAIV) และกระตุ้นซํ้าดว้ย

วคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ชนิดเชือ้ตาย (Inactivated Influenza Vaccine; IIV)  

และหากมกีารออกแบบวคัซนีปูพืน้ และวคัซนีกระตุน้ซํ้าใหม้สี่วนหวัของโปรตนี 

ฮแีมกกลูตนิินทีแ่ตกต่างกนั แต่มสี่วนกา้นของโปรตนีฮแีมกกลูตนิินทีเ่หมอืนกนั 

จะสามารถกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีต่อส่วนก้านได้อีกด้วย  อย่างไรก็ตาม

กลไกทีท่ําใหก้ารใหว้คัซนีไขห้วดัใหญ่ในรูปแบบ prime boost กระตุ้นภูมคุิม้กนั

ไดด้ยีงัไม่ทราบแน่ชดัและยงัอยู่ในระหว่างการศกึษา 



 

 7   

การพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ ภายใต้แนวคิด universal 

influenza vaccine กําลังได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ทัว่โลก  โดย

เป้าหมายสงูสุดคอืการไดม้าซึง่วคัซนีป้องกนัไวรสัไขห้วดัใหญ่ทีม่ปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลในการป้องกนัไวรสัไขห้วดัใหญ่ได้หลายสายพนัธุ์ และกระตุ้น

ภูมคุิม้กนัใหป้้องกนัการตดิเชือ้ไดย้าวนานทีสุ่ดหลงัไดร้บัวคัซนี แมปั้จจุบนัจะยงั

ไม่มีวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ที่ดีที่สุด แต่ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการค้นคว้า

เกีย่วกบั universal influenza vaccine ทีม่อีย่างมากมายจากนักวทิยาศาสตรท์ัว่โลก 

ทําให้เชื่อมัน่และมีความหวงัว่าการพฒันา universal influenza vaccine จะ

ประสบความสาํเรจ็ในอนาคต 
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ไวรสัวิทยาของ Nipah virus 
 

พิไลพนัธ ์พธุวฒันะ 

ศนูยว์จิยัพฒันานวตักรรม คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

Nipah virus จัดอยู่ ใน genus Henipavirus, family Paramyxoviridae มี

จโีนมเป็น RNA สายเดีย่ว ม ีpolarity เป็นลบ ไวรสัสมาชกิในแฟมลิีน้ี่มคีวามยาว

ของจีโนมประมาณ 15-18 กิโลเบส   อนุภาคของ paramyxoviruses มีเยื่อหุ้ม 

(envelope) ซึ่งด้านในบุด้วย matrix protein และล้อมรอบนิวคลิโอแคปซิด   

paramyxoviruses เพิ่มจํานวนในไซโทพลาซึม อนุภาคของ Nipah virus ไม่ม ี

ฮแีมกกลตูนิิน และ นิวรามนิิเดส  Nipah virus มจีโีนมซึง่ยาวกว่าไวรสัตวัอื่น คอื

ยาวประมาณ 18 กโิลเบส เช่นเดยีวกบั Hendra virus ซึง่เป็นไวรสัอุบตัใิหม่ทีพ่บ

มาก่อนแล้วตัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 ในประเทศออสเตรเลยี  จงึได้มกีารจดัไวรสัทัง้

สองชนิดเอาไว้ด้วยกนัในจนีัสใหม่ คือ genus Henipavirus  โดยมีที่มาจากชื่อ

ไวรัสทัง้สอง คือ Hendra + Nipah  ทัง้ Nipah virus และ Hendra virus เป็น 

zoonotic paramyxoviruses 

การเรียงลาํดบัยีนในสายจีโนม 

จโีนมของ Nipah virus ประกอบขึน้ดว้ย 6 open reading frames (ORF) 

สาํหรบัโปรตนีอย่างน้อย 6 ชนิด และมกีารเรยีงลําดบัยนีในสายจโีนมจากปลาย

ดา้น 3’ คอื N, P, M, P, G และ L 

N เป็นรหสัสาํหรบัการสรา้ง nucleocapsid 

P สรา้งโปรตนีหลายชนิดไดแ้ก่ P (phosphoprotein), V, W และ C  ทัง้ 

V, W และ C เป็น non-structural proteins ทําหน้าที่ยบัยัง้การสร้าง interferon 

เช่นเดยีวกนั แต่ดว้ยกลไกต่างกนั 

M สรา้ง matrix protein  

F สร้า ง  fusion protein เพื่ อหลอม เชื่ อม  envelope ของไวรัสกับ 

cytoplasmic membrane 

G สรา้ง glycoprotein ซึง่เป็น attachment site ของอนุภาคไวรสัในการ

เกาะตดิกบัผวิของเซลลเ์ป้าหมาย 

L สรา้งเอนไซม ์RNA dependent RNA polymerase 



 

 14   

ประวติัการระบาดของ Nipah virus ในมาเลเซีย   

การระบาดของ Nipah virus มีรายงานเกิดขึ้นเป็นครัง้แรกในโลกที่

มาเลเซีย  เมื่อเดือนกนัยายน พ.ศ. 2541  โดยพบกลุ่มผู้ป่วยที่มอีาการสมอง

อักเสบเฉียบพลันเกิดขึ้นที่ชานเมืองอิโปห์ (Ipoh) ใน Kinta District รัฐเปรัค  

ผูป่้วยส่วนใหญ่มปีระวตัสิมัผสัสุกรทีเ่ป็นโรคโดยการทํางานในฟารม์สุกรหรอืโรงฆ่า  

โรคไดแ้พร่ไปยงัพืน้ทีอ่ื่น ๆ ของประเทศมาเลเซยีเน่ืองจากมกีารเคลื่อนยา้ยสกุร

ออกไปนอกพื้นที่ระบาด  ห้องปฏบิตัิการสามารถแยกเชื้อได้จากน้ําไขสนัหลงั

ของผูป่้วยจากหมู่บา้นสุไหงนิปาห ์(Sungni Nipah village) รฐั Negri Sembilan 

จงึให้ชื่อไวรสัน้ีว่า Nipah virus   และเน่ืองจากมาเลเซยีมกีารส่งออกสุกรไปยงั

สงิคโปร ์โรคจงึแพร่ไประบาดทีส่งิคโปรด์ว้ย    มาเลเซยีต้องทาํลายสุกรนบัลา้นตวั

เพื่อระงบัการระบาดของโรค ในสงิคโปรโ์รคกส็งบลงเน่ืองจากงดนําเขา้สุกรจาก

มาเลเซยี  การระบาดในมาเลเซยีสิน้สุดลงในเดอืนพฤษภาคม 2542  มผีู้ป่วย

สมองอกัเสบทัง้สิน้ 265 ราย  ถงึแก่กรรม 105 ราย  หรอืคดิเป็นอตัราตายประมาณ 

40%  ในสงิคโปรม์ผีูป่้วยเกดิขึน้ 11 ราย  ตาย 1 ราย  นบัแต่นัน้เป็นตน้มากไ็ม่มี

รายงานการระบาดจากสองประเทศน้ีอกี 

การสืบสวนโรคในมาเลเซีย 

การสบืสวนทางระบาดวทิยาในมาเลเซยีไดพ้บว่า Nipah virus มคีา้งคาว

แม่ไก่ (flying fox) ใน genus Pteropid เป็นรงัโรค (reservoir hosts) และมสีุกร

เป็นพาหะนําโรคมาสู่คน การอุบตัิขึน้ของโรคน่าจะเกดิจากอุตสาหกรรมฟารม์

สกุรทีไ่ม่ถูกสุขลกัษณะ คอื ฟารม์อยูใ่กลก้นั ระยะคอกใกลช้ดิกนั มสีกุรอยู่หนาแน่น 

คอกสุกรอยู่ใต้ต้นไมท้ีม่คีา้งคาวเกาะ ทําใหสุ้กรมโีอกาสรบัเชือ้ทีแ่ปดเป้ือนอยู่ในมลู 

เยีย่ว และ น้ําลายของคา้งคาว นอกจากน้ีการตดัต้นไมท้ําลายป่าซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยั

ของคา้งคาวทาํใหค้า้งคาวตอ้งมาอาศยัอยู่ใกลชุ้มชน กอ็าจเป็นอกีปัจจยัหน่ึงดว้ย 

เมื่อม ีNipah encephalitis อุบตัขิ ึน้ในมาเลเซยีนัน้ ไดพ้บว่าผูป่้วยส่วนใหญ่

เป็นคนทีม่ปีระวตัสิมัผสักบัสุกรทีเ่ป็นโรค โดยสุกรจะมอีาการระบบทางเดนิหายใจ

และสมองอกัเสบ  ในครัง้แรกนัน้คดิว่าโรคในสกุรมสีาเหตุเกดิจาก classical swine 

fever ส่วนโรคทีเ่กดิในคนมสีาเหตุเกดิจาก Japanese encephalitis virus (JEV) 

ทัง้น้ีเน่ืองจากประเทศในเอเชยีรวมทัง้มาเลเซยีมกีารเกดิโรค JE เป็นประจาํอยู่แลว้
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และ JEV มสีุกรเป็นรงัโรค (reservoir host) เช่นกนั นอกจากน้ียงัตรวจพบ JE 

specific IgM ได้ในซีรัม่ของผู้ป่วยบางรายด้วย แต่หลกัฐานทางระบาดวิทยา

หลายประการทําใหต้ดั JEV ออกไป เน่ืองจากการเกดิโรคจาก JEV และ Nipah 

virus มคีวามแตกต่างกนัหลายประการ เช่น 

1. สุกรที่ติดเชื้อ JEV จะไม่แสดงอาการทัง้ระบบทางเดินหายใจและ

ระบบประสาทกลาง ในขณะที่สุกรที่ปวยจากการติดเชื้อ Nipah virus จะแสดง

อาการทางระบบหายใจ เช่น ไอเสยีงกอ้ง (barking cough) หรอื ชกั 

2. โรคจาก Nipah virus เกิดขึ้นในคนที่มีประวตัิการฉีดวคัซีนป้องกัน 

JEV มาก่อน  การฉีด JE vaccine ใหส้กุรไม่สามารถหยุดยัง้การระบาดของโรค 

3. คนทีเ่ป็นโรคสมองอกัเสบจาก Nipah virus เป็นคนทีอ่ยู่ในวยัทํางาน 

และมปีระวตัเิกีย่วขอ้งกบัฟารม์สุกร ผูป่้วยสว่นใหญ่จงึเป็นชายอายุมากกว่า 25 ปี 

ในขณะทีผู่ป่้วยสมองอกัเสบ JE ส่วนใหญ่อยู่ในวยัเดก็โตถงึวยัรุ่น นอกจากน้ีจะ

ไม่พบผู้ป่วย Nipah virus ในหมู่บ้านมุสลมิเน่ืองจากขอ้บญัญตัิทางศาสนาทีใ่ห้

ชาวมุสลมิหลกีเลีย่งการสมัผสัใกลช้ดิกบัสกุร 

4. การติดเชื้อ Nipah virus โดยไม่แสดงอาการเกดิขึน้ในอตัรา 8-15%  

แต่การตดิเชือ้ JEV โดยไม่แสดงอาการพบไดม้ากกว่า โดยเกดิขึน้ในอตัราส่วน

ประมาณ 1:300 – 1:1000  

5. JEV มีลูกสุกรเป็นรงัโรค และมียุงรําคาญ (Culex tritaeniorynchus) 

เป็นพาหะนําโรคมาสู่คน ในขณะที่ Nipah virus มคี้างคาวแม่ไก่ (flying foxes) 

Pteropid หลาย species เช่น P. vampyrus, P. hypomelanus เป็นรงัโรค และมี

สุกรเป็นพาหะนําโรคมาสู่คน  ดงันัน้วธิกีารควบคุมพาหะแพร่เชือ้เพื่อหยุดการ

ระบาดของโรคทัง้สองจงึแตกต่างกนั 

การสืบสวนโรคในบงัคลาเทศและอินเดีย 

ในปี พ.ศ. 2544 และ 2546 มโีรคระบาดเกดิขึน้ในพืน้ทีส่องแห่งในบงัคลาเทศ 

นบัแต่นัน้เป็นตน้มาการระบาดเกดิขึน้ในบางพืน้ทีข่องบงัคลาเทศเกอืบทุกปี 

การระบาดของ Nipah virus เกิดขึ้นในอินเดียเป็นครัง้แรกใน ปี พ.ศ. 

2544 เช่นกนั โดยเกดิขึน้ในรฐัแบงกอลตะวนัตก ซึง่ตดิกบับงัคลาเทศ และในปี 

พ.ศ. 2550 กเ็กดิการระบาดขึน้อกีครัง้ในรฐัเดมิ ในการระบาดสองครัง้น้ีมผีูป่้วย
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เกดิขึน้ประมาณ 70 ราย เสยีชวีติ 50 ราย คดิเป็นอตัราตายประมาณ 70%  และ

ในเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การระบาดขึน้ในอนิเดยีเป็นครัง้ที ่3 แต่เป็นครัง้

แรกของรฐั Kerala นับถึงวนัที่ 17 กรกฎาคม มผีู้ป่วยเกดิขึน้ 19 ราย เสยีชวีติ 

17 ราย 

ลกัษณะทางระบาดวทิยาทีพ่บในบงัคลาเทศ และอนิเดยีจะแตกต่างจากที่

พบในมาเลเซยีเน่ืองจากในสองประเทศน้ีมกีารเลีย้งสุกรน้อยมาก การสาํรวจหา

การติดเชื้อไวรสัในค้างคาวแม่ไก่และสตัว์ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค พบ

แอนตบิอดต่ีอ Nipah virus ในคา้งคาวแม่ไก่ แต่ไม่พบในสตัวอ์ื่น  

ความแตกต่างทางพนัธกุรรมระหว่างไวรสัท่ีพบในมาเลเซียและบงัคลาเทศ 

Nipah virus แบ่งออกเป็น 2 genetic lineages คอื NiV Malaysia (NiV-

MY) และ NiV Bangladesh (NiV-BD) ทัง้น้ีเน่ืองจากไวรสัทีแ่ยกไดใ้นมาเลเซยี

และบงัคลาเทศมคีวามแตกต่างกนัหลายประการ ไดแ้ก่ 

1. จโีนมของ Nipah virus สายพนัธุม์าเลเซยีมคีวามยาว 18,246 นิวคลโิอไทด ์

ในขณะทีจ่โีนมของสายพนัธุบ์งัคลาเทศมคีวามยาว 18,252 นิวคลโิอไทด ์ยงัไม่

ทราบว่าความยาวทีเ่พิม่ขึน้น้ีมผีลต่อพยาธกิาํเนิดของโรคอย่างไร 

2. NiV-BD ก่อโรคใน African green monkey รุนแรงกว่า การติดเชือ้ใน 

แฟร์เร็ทพบว่า NiV-BD เพิ่มจํานวนในทางเดินหายใจได้เร็วกว่า ผลิตไวรสัได้

มากกว่า และขบัเชือ้ (oral shedding) ออกมาไดม้ากกว่า ขอ้มลูเหล่าน้ีน่าจะเป็น

คาํอธบิายว่าเหตุใดชาวบงัคลาเทศทีต่ดิเชือ้ NiV-BD จงึมอีาการรุนแรงมากกว่า 

พยาธิกาํเนิดและลกัษณะอาการทางคลินิกในคน 

เชือ้ Nipah virus ตดิต่อมาสูค่นไดห้ลายวธิ ีคอื 

1. การตดิต่อจากสตัวส์ูค่น  โดยมคีา้งคาวแม่ไก่เป็นรงัโรค 

 ในมาเลเซยี และสงิคโปร ์ผูป่้วยตดิเชือ้โดยการสมัผสัใกลช้ดิกบั respiratory 

secretion ของสกุรทีต่ดิเชือ้ โดยสกุรเป็นพาหะทีร่บัเชือ้มาจากคา้งคาวอกีทอดหน่ึง 

 ในบงัคลาเทศและอนิเดยีเชื่อว่าผูป่้วยตดิเชือ้โดยการบรโิภคน้ําตาลสดใน

หมอ้ทีแ่ขวนไวร้องรบัหยดน้ําตาลจากต้นอนิทผลมัโดยไม่ไดผ้่านความรอ้น และ

น้ําตาลนัน้ปนเป้ือนดว้ยเชือ้ไวรสัทีม่าจากน้ําลายและสิง่ขบัถ่ายของคา้งคาวทีม่า

ดื่มกนิน้ําตาลจากหมอ้เดยีวกนั  หรอืจากการกนิผลไมท้ีเ่หลอืจากการกดัแทะของ

คา้งคาว หรอื ตดิเชือ้จากคา้งคาวโดยตรง 
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2. การตดิต่อจากคนสูค่น  เกดิขึน้กบัสมาชกิในครอบครวัทีส่มัผสักบัสาร

คดัหลัง่ของผูป่้วย  และเกดิขึน้ในบุคลากรทางการแพทยท์ีด่แูลผูป่้วย  ในบงัคลาเทศ

ผู้ป่วยประมาณครึ่งหน่ึงติดเชื้อแบบ คนสู่คน และผู้ป่วยจะมทีัง้ผูใ้หญ่ บุคลากร

ทางการแพทย ์และ เดก็ 

ผู้ติดเชื้อ Nipah virus อาจไม่แสดงอาการ  ในรายที่แสดงอาการพบว่า

โรคมีระยะฟักตัวตัง้แต่ 4 วันถึง 2 เดือน ผู้ป่วยมากกว่า 90% มีระยะฟักตัว

ประมาณ 2 สปัดาห ์  คาดว่าในระยะแรกเชือ้ไวรสัเพิม่จาํนวนในทางเดนิหายใจ 

ใน bronchoalveolar epithelial cells   อาจมถุีงลมอกัเสบและมเีลอืดออก ปอดมี

เลือดคัง่ ปอดบวม สามารถแยกเชื้อได้จาก nasopharyngeal swab และthroat 

swab   เชื้อจะแพร่จาก respiratory epithelium เข้าสู่หลอดเลือดแดงในปอด อาจ

เกิดหลอดเลือดฝอยอักเสบ และ endothelium syncytium  จากนัน้เชื้อเข้าสู่

กระแสโลหติ ผ่าน blood-brain barrier ไปยงัสมอง และอวยัวะอื่น ๆ ไดแ้ก่ มา้ม 

ไต และอาจทําให้การทํางานของอวยัวะต่าง ๆ ล้มเหลว (multi-organ failure)  

การติดเชื้อใน endothelial cells, เซลล์ประสาท หลอดเลือดอกัเสบ และอุดตนั 

เป็นพยาธกิาํเนิดทีส่าํคญัของโรค 

อาการทางคลินิกเริ่มจาก ไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน ชกั กระตุก สูญเสยี 

reflex  อ่อนเปลีย้ ความดนัสงู หวัใจเตน้เรว็ ในผูป่้วยหนกั ภาวะแทรกซอ้นทีพ่บ

ได้แก่ septicemia เลือดออกในทางเดินอาหารและการทํางานของไตผิดปกติ  

เยื่อหุ้มสมองอกัเสบ  อาการไม่รู้สกึตวัพบประมาณร้อยละ 50  ผู้ที่ถึงแก่กรรม 

มกัเป็นผลจากสมองอกัเสบโดยเฉพาะส่วนก้านสมอง  และไขสนัหลงัส่วนคอ

ตอนบน (upper cervical)   อย่างไรกด็ผีูป่้วยบางรายมเีพยีงอาการระบบทางเดนิ

หายใจเท่านัน้ เช่นปอดบวม และผู้ป่วยสมองอักเสบส่วนหน่ึงมอีาการระบบ

ทางเดนิหายใจร่วมดว้ยโดยเฉพาะผูป่้วยชาวบงัคลาเทศและอนิเดยี ซึง่บางราย

อาจรุนแรงเขา้สูภ่าวะหายใจลาํบาก (acute respiratory distress syndrome) 

การตดิตามผูป่้วย/ผูต้ดิเชือ้เป็นเวลานานถงึ 2 ปีหลงัการระบาด ไดพ้บว่า

บางรายมอีาการสมองอกัเสบกลบัเป็นซํ้า (relapse encephalitis) และบางรายที่

ไม่มอีาการแต่แรกอาจมกีารตดิเชือ้เรือ้รงัอยู่ในระบบประสาทกลาง  ต่อมาเชือ้ถูก

กระตุ้น และแสดงอาการสมองอกัเสบในหลายเดือน หรือหลายปีหลงัจากนัน้ 
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(late-onset encephalitis) ในรายทีน่านทีสุ่ด คอื 11 ปี   ผูป่้วยสมองอกัเสบจาก 

Nipah virus ที่เป็นชาวมาเลเซียมีอัตราตายประมาณ 38.5% แต่ผู้ป่วยชาว 

บงัคลาเทศ และอนิเดยีมอีตัราตายประมาณ 70% 

ผูป่้วยที่รอดชวีติประมาณ 3 ใน 4 รายจะฟ้ืนจากโรคอย่างสมบูรณ์ ส่วน

อีก 1 ใน 4 จะยงัคงมีความบกพร่องทางระบบประสาทหลงเหลืออยู่ ได้แก่ 

บุคลกิภาพเปลี่ยนแปลง มอีาการทางจติประสาท เช่น ซมึเศรา้ เและอาการชกั

เรื้อร ัง   ในผู้ที่มีภาวะการรู้สึกตัวดีโดยตลอดจะฟ้ืนจากโรคได้ภายในเวลา  

2 สปัดาหโ์ดยเฉลีย่ 

การติดเช้ือ Nipah virus ในสตัว ์

แม้ว่า paramyxoviruses ทัว่ไปจะม ีhost-range ค่อนขา้งแคบ  แต่ Nipah 

virus กลบัม ีhost-range ตามธรรมชาตทิีก่วา้ง นอกจากคน คา้งคาว และ สุกรแลว้

กย็งัสามารถตดิเชื้อในสตัวไ์ดอ้กีหลายชนิด เช่น สุนัข แมว มา้ และสตัวท์ดลอง 

เช่น ลงิ แฟร์เรท็ หนูตะเภา หนูแฮมสเตอร์ ซึ่งอาจเป็นเพราะ Nipah virus ใช้ 

ephrinB2/B3 molecules เป็น receptor ในการเขา้สูเ่ซลล ์และ ephrinB2/B3 เป็น

โมเลกุลทีค่่อนขา้งคงตวั (conserve) ในสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม  อยา่งไรกด็คีา้งคาว

ทีต่ดิเชือ้จะไมแ่สดงอาการ สนุขัในแดนระบาดมแีอนตบิอดต่ีอ Nipah virus สงูถงึ 50% 

พยาธิกาํเนิดและลกัษณะอาการทางคลินิกในสกุร 

สกุรทีต่ดิเชือ้อาจแพรเ่ชือ้ใหแ้ก่สกุรตวัอื่น ๆ ไดโ้ดยการสมัผสัใกลช้ดิ และ

ตดิเชื้อจากเยี่ยว น้ําลาย และสารคดัหลัง่จากปอด  นอกจากน้ียงัสนันิษฐานว่า

สกุรอาจตดิเชือ้จากการใชเ้ขม็ฉีดยาหรอือุปกรณ์ทางการแพทยร์ว่มกนัโดยไม่ฆา่

เชื้อเสยีก่อน และจากน้ําอสุจใินการผสมเทยีม  การศกึษาในหอ้งทดลองแสดงให้

เห็นว่าสุกรอาจติด เชื้อได้ทัง้ โดยการกินและที่มิใช่การกิน (parenteral 

inoculation) โดยการพน่เชือ้เขา้ทางจมกูและปาก 

ขอ้มลูจากการระบาดในมาเลเซยีพบว่าสกุรทุกกลุ่มตดิเชือ้ Nipah virus ได ้

อตัราการตดิเชือ้อาจสงูมากถงึ 100%  แต่สกุรสว่นใหญ่อาจไมแ่สดงอาการ โรคมี

ระยะฟักตวัประมาณ 7-14 วนั อาการทีเ่กดิขึน้จะแตกต่างกนัตามอายุและประเภท

ของสุกร ในลูกสุกรเพิง่หย่านม และสุกรขุนจะมไีขเ้ฉียบพลนั และมอีาการของ

ระบบทางเดนิหายใจ ไดแ้ก่ หายใจเรว็ หายใจเสยีงหนัก ไอไม่มเีสมหะ ในตวัที่
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อาการรุนแรงอาจมน้ํีามูกปนเลอืด รวมทัง้มอีาการทางสมองได้แก่ อาการเกรง็ 

สัน่ กระตุก ขาหลงัไม่มแีรง แม่สุกรตัง้ทอ้งอ่อนเดอืนอาจแทง้ แม่สุกรและหมูป่า

อาจมอีาการรุนแรง และตายอย่างเฉียบพลนัภายในขา้มคืน หรือมีอาการของ

ระบบทางเดนิหายใจและระบบประสาท การติดเชื้อในลูกสุกรที่ยงัไม่หย่านมมี

อตัราตายประมาณ 40%  

การวินิจฉัยโรคทางห้องปฎิบติัการ 

1. การตรวจหาจโีนมด้วยวธิ ีreverse transcription-polymerase chain 

reaction   ตวัอย่างตรวจจากผูป่้วยไดแ้ก่ nasal swab, throat swab, น้ําไขสนัหลงั 

ปัสสาวะ รวมทัง้ชิน้เน้ือจากอวยัวะต่างๆเช่น ทอนซลิ ปอด สมอง มา้ม ไต 

ห้องปฎิบตัิการ CSIRO Australian Animal Health Laboratory จะตรวจหา 

M และ N genes สว่นหอ้งปฎบิตักิาร ของ U.S. CDC จะตรวจหาแต่ N gene 

2. การแยกเชื้อไวรสัในเซลล์เพาะเลี้ยง Vero cell line โดยใช้ตวัอย่าง

ตรวจดังกล่าวแล้วข้างต้น Vero cells ที่ติดเชื้อจะเกิด syncytial formation 

ภายใน 3 วนั และพสิูจน์เชื้อที่แยกได้ด้วยวธิ ีRT-PCR   ไวรสัในน้ําเลี้ยงเซลล์

เมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนจะมรีูปร่างเหมอืนกบั paramyxoviruses 

ทัว่ไป 

3. การตรวจหาแอนตบิอดโีดยวธิ ีELISA IgM และ IgG  ใน acute และ 

convalescent blood และในน้ําไขสันหลัง แอนติเจนที่ใช้ในการทดสอบเป็น 

recombinant antigens ข อ ง  M แ ล ะ  G proteins เ ต รีย ม จ าก  recombinant 

baculovirus-insect cell system ไม่มีจําหน่าย และยังไม่เป็นที่ยอมรับในงาน

บรกิารทัว่ไป  Nipah virus และ Hendra virus มี amino acid identity ถึง 83%

จงึสามารถทาํปฏกิริยิาขา้มกนัได ้แอนตบิอดต่ีอ Hendra virus ใหผ้ลการทดสอบ

เป็นบวกต่อแอนตเิจนของ Nipah virus  วธิ ีELISA เหมาะสาํหรบัใชต้รวจกรอง 

และใชใ้นการเฝ้าระวงัโรคในสตัว ์แต่มกัมปัีญหาจากผลบวกปลอม จะตอ้งทาํการ

ทดสอบต่อไปดว้ยวธิ ีneutralization assay ซึง่เป็นวธิมีาตรฐาน 

4. ตรวจหาแอนตเิจนจากชิน้เน้ือโดยวธิ ีimmunohistochemistry ในราย

ทีผู่ป่้วยถงึแก่กรรม 
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เชือ้ Nipah virus ทีม่าเลเซยีแยกไดน้ัน้เป็นการปฏบิตังิานในหอ้งชวีนิรภยั

ระดบั 2 สาํหรบังานบรกิารทัว่ไป แต่เมื่อเชือ้ถูกสง่ไปศกึษาต่อทีศ่นูยค์วบคุมและ

ป้องกนัโรค (Centers for Disease Control and Prevention- CDC) ของสหรฐั   

ดว้ยความทีเ่ป็นเชือ้อุบตัใิหม่ซึง่ก่อโรครุนแรง ไม่มยีาต้านไวรสั และวคัซนีป้องกนั

จนกระทัง่ปัจจุบนั CDC จงึจดั Nipah virus ไวใ้นกลุ่มของเชือ้ทีอ่าจนําไปใชเ้ป็น

อาวุธชีวภาพ category C และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับ 4 (risk group 4)  ดงันัน้

การศกึษาวจิยัเชือ้น้ีจะทําไดใ้นหอ้งปฏบิตักิารชวีนิรภยัระดบั 4 เท่านัน้  การจดั

เชือ้ Nipah virus ไวใ้น risk group 4 นัน้ทําใหป้ระเทศทีม่กีารระบาดของเชือ้ไม่

สามารถทําการศกึษาวจิยัไดด้ว้ยตนเอง เพราะไม่สามารถเพาะเลีย้งเชือ้ไวรสัได ้

ไม่สามารถตรวจหา neutralizing antibody ได ้เพราะการทดสอบดว้ยวธิน้ีีจะตอ้ง

ใช้เชื้อไวรสัที่มีชวีิตเท่านัน้ การตรวจหาแอนติบอดีเพื่อการเฝ้าระวงัโรค และ

ศกึษาทางระบาดวทิยาจงึเป็นไปดว้ยความลําบาก  ในปัจจุบนั Nipah virus เป็น 

1 ใน 8 โรคอุบตัใิหม่ทีอ่งคก์ารอนามยัโลกใหค้วามสาํคญั 
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ระบาดวิทยาและลกัษณะพนัธกุรรมของไวรสัพิษสุนัขบา้ในสตัวใ์นประเทศไทย 

 

บพิธ ปุยะติ 

นายสตัวแพทยช์าํนาญการพเิศษ 

ศนูยว์จิยัและพฒันาการสตัวแพทยภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมปศุสตัว ์

 

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคสตัว์ติดคนที่ร้ายแรง ก่อโรคได้ในสตัว์เลี้ยงลูก

ดว้ยนมทุกชนิด หากตดิเชือ้และแสดงอาการจะเสยีชวีติทุกราย มสีาเหตุจากเรบสี์

ไวรสั (rabies virus) อยู่ใน genus lyssa virus มีขนาดสารพนัธุกรรมประมาณ 

12 kb  มีส่วนประกอบที่สําคญั 5 ส่วนคือ nucleoprotein (N), matrix protein (M), 

glycoprotein (G), polymerase (L) และ nucleocapsid-associated phosphoprotein (P) 

(Wunner, Larson, Dietzschold, & Smith, 1988)แบ่งตามลักษณะพันธุกรรม 

(genotype) ไดเ้ป็น 7 กลุ่ม โดยเรบสีไ์วรสัจดัอยู่ใน genotype 1 (Delmas et al., 

2008) และในกลุ่ม genotype 1 สามารถแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม คอื Africa 2, Africa 3, 

Arctic-related, Asian, Cosmopolitan และ Indian subcontinent โดยไวรสัทีพ่บ

ในประเทศไทย จดัอยู่ในกลุ่ม Asian (Bourhy et al., 2008) 

การศกึษาลกัษณะพนัธุกรรมของไวรสัพษิสุนัขบา้ในประเทศไทยเริม่ในปี 

พ.ศ. 2542 โดย Ito และคณะ ทําการศกึษาสมองสุนัขในประเทศไทยจาํนวน 59 

ตวัอย่างจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้และจากกระบอืจาํนวน 3 ตวัอย่าง

จากภาคใต ้วเิคราะหร่์วมกบัตวัอย่างจากประเทศจนี และ ญีปุ่่ น อย่างละ 1 ตวัอย่าง 

ผลการศึกษาพบว่า ไวรสัพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยทุกตวัอย่างจดัอยู่ในกลุ่ม

เดยีวกนั และเป็นคนละกลุ่มกบัไวรสัจากจนีและญี่ปุ่ น โดยไวรสัในประเทศไทย

นัน้ เมื่อแบ่งตามลกัษณะพนัธุกรรมจะแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ  คอื T1 และ T2 

เมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อย พบว่าภาคกลาง มีความหลากหลายของสายพนัธุ์ไวรสั

มากทีสุ่ด และไวรสัพษิสุนัขบา้จากกระบอืจดัอยู่ในกลุ่มเดยีวกนักบัไวรสัทีพ่บใน

สุนัขในภาคใต้ (Ito et al. , 1999)  ต่อมามีการนําไวรัสพิษสุนัขบ้าในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มาวเิคราะห์เพิม่เติมร่วมกนักบัไวรสัใน

ภูมภิาคอื่น ๆ ผลการศกึษาพบว่า ไวรสัพษิสุนขับ้าในประเทศไทยยงัคงแบ่งได้

เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื T1 และ T2 โดย T1 พบไดใ้นภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
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ตอนบน ในขณะที ่T2 พบในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ภาคกลาง และภาคใตต้อนล่าง 

แสดงให้เหน็ว่า ภาคกลางยงัคงมคีวามหลากหลายของสายพนัธุไ์วรสัมากกว่า

ภูมภิาคอื่น นอกจากน้ี ในการศกึษาครัง้น้ี ยงัมีขอ้สนันิษฐานว่า ไวรสัที่พบใน

ภาคใต้ตอนล่าง มตี้นกําเนิดจากไวรสักลุ่ม T2 ซึง่พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคกลาง (Susetya et al., 2003) จากนัน้ไดม้กีารศกึษาลกัษณะพนัธุกรรมของ

ไวรสัพษิสุนขับา้ทัว่ประเทศ ทัง้จากสมองคน และสมองสตัว ์โดย Denduangboripan 

และคณะ ผลการศกึษาพบว่าเรบสีไ์วรสัในประเทศไทยแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 

คอื TH1 และ TH2, TH1 พบเฉพาะในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ในขณะที่ 

TH2 พบไดท้ัว่ประเทศ และเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อย จะพบว่า ไวรสัในภาคใต ้แยก

ออกจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างชดัเจน การศกึษาในครัง้น้ี ยงัคงแสดงใหเ้หน็ว่า ภาค

กลาง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคยีงมคีวามหลากหลายของ

ลกัษณะพนัธุกรรมเรบสีม์ากกว่าภูมภิาคอื่น ๆ  (Denduangboripant et al., 2005) 

ถดัมา Khawplod และคณะ ทําการศกึษาลกัษณะพนัธุกรรมของเรบสีไ์วรสัจาก

สนุขัในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ไวรสัพษิสนุขับา้ในกรุงเทพมหานคร 

มลีกัษณะพนัธุกรรมใกลเ้คยีงกนั แมจ้ะทําการศกึษาในส่วนของ glycoprotein ซึง่

เป็นยีนที่มีความหลากหลายทางโครงสร้างมากกว่า nucleoprotein ก็ตาม 

( Khawplod et al. , 2006)  ต่ อม า ใ น ปี  พ . ศ .  2550 Yamagata แ ล ะคณะ 

ทําการศกึษาลกัษณะพนัธุกรรมของไวรสัพษิสุนัขบา้ในเวยีดนาม โดยวเิคราะห์

ทัง้ nucleoprotein และ glycoprotein ยนี ร่วมกบัขอ้มูลของไวรสัจากประเทศอื่น ๆ 

รวมถงึประเทศไทยดว้ย ผลการศกึษาพบว่า เรบสีไ์วรสัในการศกึษาครัง้น้ี แบ่ง

ตามลกัษณะพนัธุกรรมของ nucleoprotein ยนี ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คอื SAE1 ประกอบดว้ย 

ไวรสัจาก มาเลเซยี เวยีดนาม และไทย ในขณะที่ไวรสัจากฟิลปิปินสจ์ดัอยู่ใน

กลุ่ม SAE2 และ กลุ่มสุดท้ายคือ Indian subcontinent ประกอบด้วยไวรสัจาก 

ศรลีงักา และ อนิเดยี ในขณะที่ผลการวเิคราะห์ตามลกัษณะ glycoprotein ยนี 

พบว่า ไวรสัจากเวียดนามและไทย จดัอยู่ในกลุ่มเดียวกนั (Yamagata et al., 

2007) และในปี พ.ศ. 2554 Nguyen และคณะ ทําการศกึษาลกัษณะเรบสีไ์วรสั

ทัง้จากในคนและในสุนัข ในเวียดนามเช่นกัน ผลการศึกษาพบว่า ไวรัสใน

เวยีดนามจากการศกึษาครัง้น้ี แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกมคีวามคลา้ยคลงึ

กบัไวรสัจากจนี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และไทย ในขณะที่กลุ่มที่ 2 คล้ายคลงึกบั

ไวรสัทีพ่บทางตอนใตข้องจนี ซึง่มพีืน้ทีต่ดิต่อกบัประเทศเวยีดนาม (Nguyen et al., 
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2011) ในปี พ.ศ. 2558 มกีารศกึษาลกัษณะพนัธุกรรมของเรบสีไ์วรสัในลาว ผล

การศกึษาพบว่า ไวรสัในลาวจดัอยู่ในกลุ่มเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ซึง่อยูใ่นกลุ่ม

เดยีวกบัไทย เวยีดนาม และกมัพชูา และเป็นคนละกลุ่มกบัไวรสัจากจนี ศรลีงักา 

และยุโรป (Ahmed et al., 2015) ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มีการศึกษาลักษณะ

พนัธุกรรมของเรบสีไ์วรสัในประเทศกมัพชูา ผลการศกึษาพบว่า ไวรสัในกมัพชูา 

และประเทศอื่น ๆ ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื SAE1 

ประกอบด้วยไวรสัจากกมัพูชา เวยีดนาม ลาว และไทย  ในขณะที่กลุ่ม SAE2 

ประกอบดว้ยไวรสัจากกมัพูชา และลาว ส่วนกลุ่มสุดทา้ยคอืไวรสัจากเมยีนมาร์

จดัอยู่ในกลุ่ม SAE3 การศกึษาครัง้น้ียงัแสดงให้เหน็ว่า ไวรสัจากกมัพูชา ลาว 

เวยีดนาม มาเลเซยี และไทย มตี้นกําเนิดมาจากแหล่งเดยีวกนั (Mey et al., 2016) 

และในปีเดยีวกนั Benjathummarak และคณะ ทําการศกึษาลกัษณะพนัธุกรรม

ของเรบสีไ์วรสัในส่วน glycoprotein ยนี จากสมองสุนขัในกรุงเทพมหานคร และ

จงัหวดัใกล้เคียง ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

ชลบุร ีฉะเชงิเทรา และ ปราจนีบุร ีผลการศกึษาพบว่า ไวรสัในการศกึษาครัง้น้ี 

แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคอื THA1 และ THA2 อย่างไรกต็ามในการศกึษาครัง้น้ี พบว่า 

ทุกตวัอย่างในการศกึษามตี้นกําเนิดมาจากไวรสัแหล่งเดยีวกนั ซึง่จดัอยู่ในกลุ่ม

ไวรสัที่พบในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (Benjathummarak et al., 2016) 

ในปี พ.ศ. 2560 Thapanagulsak และคณะ (2016) ทําการศกึษาลกัษณะพนัธุกรรม

ของไวรสัพษิสุนขับา้จากตวัอย่างสมองสตัวท์ัว่ประเทศ ผลการศกึษาพบว่าไวรสั

ในการศกึษาครัง้น้ี แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม โดยส่วนมากจดัอยู่ในกลุ่ม Southeast Asia 

และเป็นที่น่าสนใจว่า ในการศึกษาน้ีพบไวรสักลุ่มใหม่ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่ม China 

จาํนวน 12 ตวัอย่าง โดยไวรสักลุ่มน้ีพบในพืน้ทีต่ามแนวชายแดนตดิต่อกบัประเทศ

เพื่อนบา้นในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน และเป็นไวรสักลุ่ม

ทีไ่ม่เคยพบรายงานในประเทศไทย จากนัน้ บพธิ และคณะ (2560) ไดนํ้าขอ้มูล

มาทําการศกึษาในรูปแบบ genetic-based social network analysis (SNA) พบว่า 

ไวรสัพษิสนุัขบา้ในประเทศไทย สามารถแบ่งเป็น 3 คลสัเตอร ์คอื คลสัเตอรแ์รก 

พบไดม้ากทีส่ดุกระจายอยู่ทัว่ประเทศ ยกเวน้ภาคใต ้คลสัเตอรท์ี ่2 พบในภาคใต้

เท่านัน้ และคลสัเตอรท์ี ่3 ซึง่ไม่เคยมรีายงานในไทย พบตามแนวชายแดนทาง

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
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จากข้อมูลการศึกษาลักษณะพนัธุกรรมของไวรสัพิษสุนัขบ้าที่ผ่านมา 

แสดงใหเ้หน็ว่า ไวรสัพษิสนุขับา้ในประเทศไทย จดัอยู่ในกลุ่มไวรสัทีพ่บในเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมคีวามคลา้ยคลงึกบัไวรสัทีพ่บในประเทศใกลเ้คยีง เช่น 

กมัพูชา ลาว และเวียดนาม การกระจายของไวรสัพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย 

เกีย่วขอ้งกบัภูมภิาค สงัคม และเศรษฐกจิ จงึพบความหลากหลายของไวรสัไดม้าก

ในพื้นที่ที่มีความเจริญและการคมนาคมสะดวก เช่น กรุงเทพมหานคร และ

จงัหวดัใกลเ้คยีง ในขณะทีภ่าคใต้มรีะยะทางห่างไกลจากภูมภิาคอื่น ไวรสัทีพ่บ

จึงเป็นกลุ่มที่พบเฉพาะในภูมิภาคและเป็นสายพันธุ์เดิมที่เคยระบาดในพื้นที่ 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาลกัษณะทางพนัธุกรรมของไวรัสแสดงให้เห็นว่า ใน

ปัจจุบนัมกีารแพร่เขา้มาของไวรสัพษิสุนัขบา้ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกบัไวรสัทีพ่บใน

ประเทศจนี ซึ่งไม่เคยมรีายงานในประเทศไทย ดงันัน้ การควบคุมป้องกนัโรค 

พษิสุนัขบ้าจงึควรให้ความสําคญั ในการป้องกนัควบคุมโรคตามแนวชายแดน
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Rabies Prophylaxis: A Great Change in Decades 
 

สุดา พนัธุริ์นทร ์
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

 

แนวทางการดูแลรกัษาผู้สมัผสัโรคพษิสุนัขบ้าขององค์การอนามยัโลก 

(World Health Organization; WHO) ฉบับปี พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในเดือน

เมษายนทีผ่่านมา มขีอ้เปลีย่นแปลงไปจากเดมิหลายประการ ดงันัน้เพื่อมใิหเ้กดิ

ความสบัสนในการดแูลรกัษาผูถู้กสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมกดัและสมัผสัโรคพษิสุนขับา้  

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ปรบัปรุงเวช

ปฏิบตัิการดูแลรกัษาผู้สมัผสัโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยใหท้นัต่อยุคสมยั 

โดยยดึหลกัความถูกต้องทางวชิาการ และความปลอดภยัสงูสุดของผู้สมัผสัโรค 

ดงัมแีนวทางปฏบิตัดิงัน้ี 

1. การรกัษาภายหลงัสมัผสัโรคพิษสนัุขบา้ (post-exposure prophylaxis; PEP)  

ประกอบดว้ย การดแูลบาดแผล การฉีดวคัซนีและอมิมโูนโกลบุลนิป้องกนั

โรคพษิสนุขับา้ 

การดูแลบาดแผล ใหล้า้งแผลดว้ยน้ํา ฟอกดว้ยสบู่หลายๆครัง้ทนัท ีลา้งทุกแผล

และใหล้กึถงึกน้แผล นานอย่างน้อย 15 นาท ีจากนัน้ เชด็แผลดว้ยน้ํายาฆ่าเชือ้ 

เช่น โพวโิดนไอโอดนี  70% แอลกอฮอล ์

การใหว้คัซนีและอมิมโูนโกลบุลนิป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ พจิารณาจากระดบัการ

สมัผสัโรคพษิสนุขับา้ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO category) โดยแบ่งเป็น 

- สมัผสัโรคระดบั 1 (WHO category I)  สมัผสัสตัวโ์ดยผวิหนงัปกต ิไม่มี

บาดแผล กรณีน้ีไม่ตดิโรค ไม่ตอ้งไดร้บัวคัซนีและอมิมโูนโกลบุลนิ 

- สมัผสัโรคระดบั 2 (WHO category II) สตัวก์ดัหรอืขว่นเป็นรอยชํ้า เป็น

แผลถลอก สตัว์เลยีบาดแผล บรโิภคผลติภณัฑ์จากสตัว์ที่สงสยัว่าเป็นโรคพิษ

สนุขับา้โดยไม่ทาํใหส้กุ กรณีน้ีใหก้ารรกัษาดว้ยวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้   

- สัมผัสโรคระดับ 3 (WHO category III) สัตว์กัดหรือข่วนทะลุผ่าน

ผิวหนัง มีเลือดออกชดัเจน  น้ําลายสตัว์ถูกเยื่อบุ หรือ บาดแผลเปิด รวมทัง้

คา้งคาวกดัหรอืขว่น กรณีทีผู่ส้มัผสัโรคไม่เคยไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้

มาก่อน  รกัษาดว้ยการใหท้ัง้วคัซนี และอมิมโูนโกลบุลนิป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ 
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ซึง่การฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้สาํหรบัแนวทางของประเทศไทย ยงัคงให้

ใชส้ตูรการฉีดวคัซนีเดมิ เน่ืองจากมขีอ้มูลดา้นประสทิธภิาพและความปลอดภยั

มาอยา่งยาวนาน และชดัเจน โดยสตูรทีแ่นะนําใหใ้ช ้ไดแ้ก่ 

1.1 สูตรการฉีดเข้าในหนังแบบ  modified TRC – intradermal (ID)  

(2-2-2-0-2) โดยฉีดวัคซีนเข้าในหนังบริเวณต้นแขน 2 ข้าง ข้างละ  

1 จุด (รวม 2 จุด )  ปรมิาณจุดละ 0.1 มล.ในวนัที ่0, 3, 7 และ 28 

1.2 สูตรการฉีดเข้ากล้ามแบบ 5 เข็ม (ESSEN intramuscular; IM)  

(1-1-1-1-1)  โดยการฉีดวคัซนี 1 หลอด เขา้บรเิวณกล้ามเน้ือต้นแขน 

(deltoid)  ในวนัที ่0, 3, 7, 14 และ 28 

และสุดท้าย การฉีดอิมมูโนโกลบุลินให้ฉีดเร็วที่สุดในวันแรกพร้อมกบัการให้

วคัซนี  ในกรณีทีไ่ม่สามารถใหอ้มิมโูนโกลบุลนิ ควรพจิารณาใหใ้นวนัถดัไปแต่ไม่

ควรให้หลงัวนัที่ 7 ของการได้รบัวคัซีนครัง้แรก  ทัง้น้ีมีการเปลี่ยนแปลงตาม

คาํแนะนําใหม่ขององคก์ารอนามยัโลก โดยใหฉ้ีดอมิมโูนโกลบุลนิ เขา้ในและรอบ

บาดแผลอย่างทัว่ถึงและมากที่สุด โดยไม่ต้องฉีดอิมมูโนโกลบุลินที่เหลือเข้า

กล้ามเน้ือที่สะโพก เน่ืองจากมีการศึกษาทัง้ในสตัว์และในคนพบว่า การฉีดที่

บาดแผลทุกแผลอย่างเดียวสามารถป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้  โดย

ปรมิาณอมิมโูนโกลบุลนิทีฉ่ีดทัง้หมดไม่เกนิกว่าทีค่าํนวณขนาดสงูสุดของอมิมูโน

โกลบุลนิดงัเดมิ คอื อมิมูโนโกลบุลนิที่ทําจากซรีัม่ม้า (equine rabies immune 

globulin; ERIG) ขนาด 40 IU/กก. และ อิมมูโนโกลบุลินที่ทําจากซีรัม่มนุษย์ 

(human rabies immune globulin; HRIG) ขนาด 20 IU/กก. 

สาํหรบัผูท้ีเ่คยไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้มาก่อน ไดแ้ก่ ผู้

ทีเ่คยถูกสตัวก์ดัและไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้หลงัสมัผสัโรคอย่างน้อย 

3 ครัง้  ผู้ที่เคยฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสมัผสัโรคครบคอร์ส 

และ ผู้ที่เคยตรวจพบมีระดบัภูมิคุ้มกนัในการป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies 

neutralizing antibody titer) อย่างน้อย 0.5 IU/ml   ในกลุ่มน้ีหากถูกสตัว์กดั มี

การสมัผสัโรคซํ้า จะให้เพยีงการฉีดวคัซนีเขม็กระตุ้น โดยหากได้รบัวคัซีนมา

ภายใน 6 เดือน ให้ฉีดเข็มกระตุ้นโดยฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเน้ือต้นแขน (IM)  

1 หลอด หรอืฉีดวคัซนีเขา้ในหนังบรเิวณต้นแขน (ID) 0.1 มล. 1 จุด ในวนัที ่0   

แต่หากไดร้บัวคัซนีเกนิกว่า 6 เดอืนขึน้ไป สามารถเลอืกวธิกีารฉีดวคัซนีแบบใด

แบบหน่ึงจากทัง้หมด 2 แบบ ไดแ้ก่ 
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1) สตูรการฉีดแบบเขา้ในหนงั (ID) ครัง้ละ 0.1 มล./จุด บรเิวณตน้แขนและ

ตน้ขา 2 ขา้ง ขา้งละ 1 จุด รวม 4 จุด ในวนัที ่0 

2) สตูรการฉีดแบบเขา้ในหนัง (ID) ครัง้ละ 0.1 มล./จุด จาํนวน 1 จุด/ครัง้ 

หรอื แบบเขา้กลา้ม (IM)  ครัง้ละ 1 หลอด ในวนัที ่0 และ 3 

2. การฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผสัโรค (pre-exposure 

prophylaxis; PrEP) 
ในผูท้ีม่โีอกาสสมัผสัโรคพษิสนุขับา้ทัว่ไป เช่น ประชาชนทัว่ไปทีต่อ้งการ

รบัวคัซนี ผู้ที่เดินทางมาในแหล่งที่มโีรคพิษสุนัขบ้าในสตัว์ชุกชุม สามารถฉีด

วคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้ก่อนสมัผสัโรค โดยการฉีดวคัซนีเขา้กลา้ม ครัง้ละ  

1 หลอด จํานวน 2 ครัง้ ในวนัที่ 0 และ 7 หรอื เขา้ในหนัง ครัง้ละ 0.1 มล./จุด 

จํานวน 2 จุด/ครัง้ รวม 2 ครัง้ ในวันที่ 0 และ 7    ส่วนกลุ่มอาชีพ อาทิเช่น  

สตัวแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏบิตัิการที่ทํางานกบัเชื้อไวรสัโรคพษิสุนัขบ้า ฯลฯ 

เป็นผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงูในการตดิเชือ้ บุคคลกลุ่มดงักล่าวจงึควรมรีะดบัภูมคุิม้กนั

ในการป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าที่สูงอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา เผื่อกรณีที่มีการ

สมัผสัโรคโดยไม่รู้ตวั อาจพอป้องกนัโรคได้บา้ง  สถานเสาวภาจงึยงัแนะนําให้

บุคคลกลุ่มน้ีได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรค 

จาํนวน 3 ครัง้เช่นเดมิ โดยอาจฉีดวคัซนีแบบเขา้กลา้ม ครัง้ละ 1 หลอด หรอื เขา้

ในหนัง ครัง้ละ 0.1 มล./จุด จํานวน 1 จุด/ครัง้ รวม 3 ครัง้ ในวนัที ่0, 7 และ 21-28  

นอกจากน้ี สําหรับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกนับกพร่อง หากมีความเสี่ยงและความ

จําเป็นที่ต้องฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้าก่อนสมัผสัโรค   องค์การอนามยั

โลกไดแ้นะนําใหฉ้ีดวคัซนีแบบเขา้กลา้ม ครัง้ละ 1 หลอด หรอื เขา้ในหนงั ครัง้ละ 

0.1 มล./จุด จาํนวน 2 จุด/ครัง้ รวม 3 ครัง้ ในวนัที ่0, 7 และ 21-28 

สําหรบัผู้ที่มอีาชพีเสีย่งสูงต่อการสมัผสัโรคพษิสุนัขบ้า เช่น สตัวแพทย์ 

เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารทีท่าํงานกบัเชือ้ไวรสัโรคพษิสนุขับา้ ฯลฯ มคีาํแนะนําให้

ฉีดวคัซนีกระตุ้น เมื่อตรวจเลอืดเป็นระยะแลว้พบว่าระดบัภูมคุิม้กนัตํ่ากว่าระดบั

ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือควรได้รับการฉีดกระตุ้นทุกปีในกรณีที่ไม่

สามารถตรวจเลอืดได้ แต่สําหรบัเดก็ ประชาชนทัว่ไป หรอืนักเดนิทาง ให้ฉีด

วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้เขม็กระตุน้เมื่อมกีารสมัผสัโรคซํ้าเท่านัน้ 
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