ปญหาในการดูแลรักษาผูปวยไขเลือดออก
ศาสตราจารย พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ไขเลือดออกยังคงเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขระดับโลก มีการคาด
ประมาณในป ค.ศ.2010 วาทั่วโลกมีการติดเชื้อไขเลือดออกมากกวา 390 ลานคน
โดย 70% ของผูปวยอยูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค(1) การควบคุมโรคยังไมมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นไดจากจํานวนผูปวยที่ยังมีสูงมากทุกป ในป พ.ศ.2515
ประเทศไทย มีอุบัติการณของโรคไขเลือดออกมากกวา 200 คน/ประชากรหนึ่ง
แสนคน แมจะรณรงคในการควบคุมและกําจัดยุง ก็มิไดทําใหอุบัติการณในแตละ
ปลดลงเลย และเปนเชนเดียวกันในทุกประเทศทั่วโลก แตสิ่งที่เห็นประจักษคือ
อัตราการเสียชีวิต (case fatality rate) ไดลดลงจนต่ํากวารอยละ 0.1(2) ซึ่งแสดง
ถึงศักยภาพในการดูแลรักษาผูปวยที่ดีขึ้น แตมีความลมเหลวในการควบคุมการ
ระบาดของโรคโดยสิ้นเชิง
การศึกษาระบาดวิทยาของระดับภูมิคุมกันโรคแสดงใหเห็นชัดเจนวา เด็ก
ที่ศึกษาในป ค.ศ.1980 ติดเชื้อไขเลือดออกในชวงอายุที่ต่ํากวาเด็กที่ศึกษาในป
ค.ศ.2010 การศึกษาในผูใหญในปเดียวกันพบวา(3) ประมาณถึงหนึ่งในสามของ
ผูใหญยังไมมีภูมิคุมกันโรค ซึ่งสัมพันธกับรายงานที่พบผูปวยผูใหญมากขึ้นใน
ระยะหลัง(4)
สิ่งที่ทาทายยังเปนเรื่องของการวินิจฉัยโรคและการรักษาในผูปวยที่มีอาการ
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 เพื่อหาแอนติบอดีชนิด IgM ปญหาคือ ในการติดเชื้อเดงกี่
จะพบ NS1 Ag หรือ PCR ใหผลบวกในชวง 1-3 วันแรกของไข จากนั้นผลการ
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ตรวจทั้งสองจะกลายเปนลบ แตจะพบ IgM ใหผลบวกหลังวันที่ 3 ของไขไปแลว
(รูปที่ 1)(5) แม IgM จะแมนยํา และไวมาก แตจะเริ่มบวกชา จึงมีประโยชนนอย
สําหรับการวินิจฉัยโรคในระยะแรก ๆ ของไข สวนการตรวจ NS1 Ag เดี่ยว ๆ มี
ความไวต่ํา เพียงรอยละ 63(6) โดยเฉพาะหากติดเชื้อแบบ secondary แตมีความ
จําเพาะสูง คือถาไดผลบวก แปลวานาจะเปนโรคแน แตถาไดผลลบ ยังไมสามารถ
ตัดโรคนี้ไปได
รูปที่ 1 ระบาดวิทยาของไขเลือดออกในประเทศไทย(2)

ทั้งนี้ขึ้นกับวาเปน primary หรือ secondary infection เมื่อผูปวยมาพบ
แพทย ซึ่งอาจะเปนวันที่ 1-4 ของไข จึงอาจตรวจพบหรือไมพบ NS1 Ag หรือ
IgM ปจจุบันชุดตรวจตาง ๆ ที่ใหผลเร็วจึงประกอบดวยการตรวจทั้ง NS1 Ag และ
IgM เขาไวดวยกัน การตรวจ NS1 Ag เดี่ยว ๆ หรือ IgM เดี่ยว ๆ จึงไมควรทํา
เพราะการตรวจแบบรวมทําใหไดผลการวินิจฉัยที่ไวกวา แมนยํากวาแตก็มีราคา
สูงขึ้น อยางไรก็ดียังไมมีการตรวจใด ๆ ที่จะบอกไดวาผูปวยจะมีอาการรุนแรง
หรือไม แมจะพบวาผูปวย DSS จะมีปริมาณ NS1 Ag ในเลือดสูงกวาผูปวย DF
หรือ DHF แตก็ไมมีระดับที่จะแบงแยกไดชัดเจนวาระดับเทาใด 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 กลุมที่มีอาการเขาไดกับการติดเชื้อเดงกี่
แบบมี (กลุมที่ 1) หรือไมมีสัญญาเตือนภัย (กลุมที่ 2) และกลุมเดงกี่รุนแรง (กลุม
ที่ 3) ผูปวยที่มีอาการเขาไดกับไขเลือดออก ไดแกผูปวยที่มีอาการดังนี้คือ คลื่นไส
อาเจียน มีผื่นขึ้น ปวดเมื่อย รัดแขนทําเทอรนิเกตไดผลบวก มีเม็ดเลือดขาวต่ํา
และควรไดรับการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการวาติดเชื้อเดงกี่ (ดวย PCR หรือ
IgM หรือ NS1 Ag) สวนสัญญาณเตือนภัยคืออาการที่มักพบในผูปวยที่รุนแรง
ไดแก อาการปวดทอง อาเจียนไมหยุด มีภาวะน้ําคั่งเกิน มีเลือดออกตามเยื่อบุ มี
อาการซึม กระสับกระสา ย มีตับโตขึ้นมากกวา 2 ซม. และพบคา hematocrit
เพิ่มขึ้นในขณะที่เกร็ดเลือดต่ําลงอยางรวดเร็ว สวนกลุมที่ 3 คือกลุมเดงกี่รุนแรง
(severe dengue) ไดแกผูปวยที่มีอาการรุนแรง 3 รูปแบบคือ มีการรั่วของพลาสมา
รุนแรง หรือมีปญหาเลือดออกรุนแรง หรือมีอวัยวะวาย WHO ไดมีแนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลรักษาผูปวยตามกลุม โดยกลุมที่มีสัญญาณเตือนภัย และกลุมรุนแรง
ใหรักษาเปนผูปวยใน หรือเขารักษาในหอผูปวยวิกฤต รวมทั้งมีแนวทางการใหสารน้ํา
ชัดเจน ขอเสียของแนวทางนี้คือ อาจทําใหตองมีการรับผูปวยนอนในโรงพยาบาล
มากเกินจําเปน เพราะเกณฑที่ใชคอนขางไว
สวนการจําแนกผูปวยอีกระบบหนึ่งคือ WHO SEARO 2011(8) ซึ่งจะจําแนก
ตามระบบเกา (WHO 1997) ซึ่งแบงผูปวยเปนไขเดงกี่ (DF) และไขเลือดออก
(Dengue hemorrhagic fever: DHF) grade I ถึง IV ซึ่งเปนระบบที่คุนเคย ใชกัน
มานาน โดยมีการปรับปรุงเกณฑใหทันสมัยขึ้น และเพิ่มกลุมผูปวยที่มีอาการแบบ
ไมตรงไปตรงมา (unusual manifestation) ซึ่งขอเสียคืออาจมีผูปวยบางรายที่ไม
สามารถจําแนกระยะโรคได เพราะไมเขาเกณฑใด ๆ หรืออาจพบผูปวยรุนแรง
แตไดรับการจัดกลุมใหเปน DF (เพราะไมเขาเกณฑ DHF) รวมทั้งการจัดกลุม
แบบนี้อาจไมสามารถทําไดตั้งแตตน เพราะอาการทั้งหมดยังปรากฏไมครบถวน
ทําใหการวินิจฉัยเมื่อแรกรับ กับเมื่อผูปวยกลับบานไมตรงกัน และอาจไมชวย
ชี้นําการรักษาในผูปวยบางรายในระยะตน
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ก. primary infection

ข. secondary infection

รูปที่ 2 ลักษณะอาการของปริมาณไวรัส (ซึ่งวัดไดดวย NS1 Ag และแอนติบอดี
ตามวันที่เริ่มมีไข
ก. กรณี primary infection
ข. กรณี secondary infection(5)

รูปที่ 3 ความไวของการใชชุดตรวจแบบเดี่ยว IgG, IgM, NS1Ag และแบบรวม
NS1 Ag/TgM(9)
อยางไรก็ดี แพทยสวนใหญใชวิธีจําแนกทั้งสองแบบในการดูแลรักษา
ผูปวย โดยเฉพาะสัญญาณเตือนภัย ซึ่งคอนขางมีประโยชนในการคัดกรองผูปวย
ที่ อ าจมี อ าการรุ น แรง มั ก นิ ย มใช ใ นช ว งต น ของการดู แ ลรั ก ษา และใช WHO
SEARO 2011 เปนแนวทางในการรายงานผูปวย
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การรักษาหลักยังคงเปนการรักษาประคับประคอง ใหสารน้ําทางหลอดเลือด
อยางเหมาะสมตามระยะโรคและความรุนแรง รายงานลาสุดพบวาการใชสเตียรอยด
แมจะไมพบผลขางเคียง แตไมเห็นประโยชนชัดเจนทั้งอาหารและปริมาณไวรัส(10)
การศึกษา meta-analysis พบวาหลักฐานเชิงประจักษยังมีนอยเกินไป จนไม
สามารถพิสูจนไดวาสเตียรอยดใหประโยชนหรือไม(11) ปญหาและความทาทาย
ยังมีอยูเสมอในผูปวยที่มีอาการหนัก เพราะไมยารักษาจําเพาะที่ไดผลดี
วัคซีนปองกันเดงกี่นาจะเปนสิ่งใหมที่ตื่นเตนที่สุด มีวัคซีนหลายตัวที่พัฒนา
ขึ้นมาแตไมพบกวามีตัวใดไดผลดี จนกระทั่งลาสุด วัคซีนชนิด Chimera ของ
บริษัทซาโนฟ ปาสเตอร ซึ่งนําเอายีโนมสวน PrM และ envelop ของไวรัสเดงกี่
1-4 มาใสลงในวัคซีนไขเหลืองสายพันธุ 17D ซึ่งเปนวัคซีนที่ใชมากวา 50 ป
ยืนยันไดถึงความปลอดภัยในการศึกษาวัคซีนนี้ในระยะ 2b ในประเทศไทย พบวา
วัคซีนมีประสิทธิผลรวมรอยละ 30 และไมไดผลในการปองกันไวรัส สายพันธุเดงกี่
2(12) แตเมื่อใชวัคซีนนี้ศึกษาในประชากรกลุมใหญขึ้นในระยะที่ 3 ทั้งในเอเชีย
และลาตินอเมริกาซึ่งเปนเด็กที่อายุ 2-16 ป รวมกวา 3 หมื่นคน พบวาวัคซีนมี
ประสิทธิภาพในการปองกันโรคจากการติดเชื้อเดงกี่ทุกสายพันธุ และปองกันโรคชุก
ความรุนแรงไดรอยละ 56-61 แตปองกันไขเลือดออกไดรอยละ 80-95 และปองกัน
โรคเดงกี่ที่รุนแรงที่ตองนอนโรงพยาบาลไดรอยละ 67-80 และพบวาประสิทธิภาพ
ในการปองกันโรคจะสูงกวาในเด็กที่มีภูมิตานทานกอนฉีดอยูกอนจะไดรับวัคซีน
(รอยละ 74-84 ในผูที่มีภูมิตานทานอยูกอน เทียบกับรอยละ 35-43 ในเด็กที่ไมมี
ภูมิคุมกันอยูกอน)(13-14) และจากการติดตามไป 3-4 ป พบวา ประสิทธิภาพลดลง
ตามกาลเวลา โดยประสิทธิภาพหมดไปในเด็กที่อายุนอยกวา 9 ป หลังจากฉีดไป
แลว 3-4 ป รวมทั้งในเด็กเล็กอายุ 2-5 ป พบมีโอกาสนอนโรงพยาบาลจากโรค
ไขเลือดออกมากขึ้นในปที่ 3-4 หลังฉีด แตวัคซีนไดผลอยูในเด็กอายุมากกวา 9 ป
แมจะดูเหมือนประสิทธิภาพจะลดลงไปบางในปที่ 3-4 เทียบกับปที่ 1-2 ดังนั้น
วัคซีนนี้จึงไมนิยมใชในเด็กอายุนอยกวา 9 ป วั คซีนมีความปลอดภัยและปจจุบัน
วัคซีนกําลังขึ้นทะเบียนใหใชกับเด็กอายุ 9 ปถึงผูใหญอายุ 45-60 ป วัคซีนนี้ไดรับ
การขึ้นทะเบียนและมีจําหนายแลวในหลายประเทศ ยังตองทําการศึกษาตอไปวา
ประโยชนของวัคซีนจะมากเพียงใดในชีวิตจริง เพราะตองขึ้นอยูกับวา สายพันธุที่
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ระบาดเปนสายพันธุใด (สายพันธุที่ 2 มีประสิทธิภาพต่ําสุด) และความครอบคลุม
ของการฉีดวัคซีนจะมีมากเพียงใด นอกจากนี้ความยั่งยืนของประสิทธิภาพของ
วัคซีนในระยะยาว ยังไมทราบแนชัด ยังไมทราบวาตองฉีดกระตุนหรือไม องคการ
อนามัยโลกตั้งเปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตของไขเลือดออกลงรอยละ 50 และ
ลดภาระโรคลงรอยละ 25 แนะนําวาควรใชวัคซีนเปนมาตรการรวมกับมาตรการอื่น ๆ
เชน การควบคุมยุง วัคซีนควรใชเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อ (seroprevalence)
ในเด็กอายุ 9 ป (SP9) มากกวารอยละ 70 ไมแนะนําใหใชในที่ที่ SP9 <รอยละ 50
และวัคซีนจะคุมคาถามีราคาไมเกิน 15-40 เหรียญสหรัฐ (เมื่อคิดในแงผูจายเปน
สาธารณสุข) โดยวิธีนี้ จะทําใหภาระโรคลดลงรอยละ 10-30 ใน 30ป

รูปที่ 4 โครงสรางของวัคซีนไขเลือดออกชนิด chimera ของ บ.ซาโนฟ ปาสเตอร
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โรคงูสวัดและวัคซีนปองกันโรคงูสวัดในผูสูงอายุ
ศาสตราจารย นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
สาขาวิชาเวชศาสตรผูสูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
บทนํา
ปจจุบันผูสูงอายุในสังคมไทยเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว สาเหตุสําคัญ
เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงขณะที่อัตราการเสียชีวิตของประชากรโดยรวมก็
ลดลงดวย สัดสวนประชากรผูสูงอายุของไทยเพิ่มจากรอยละ 5.7 ในปพ.ศ. 2503
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 11.9 ในปพ.ศ. 2553 และคาดวาจะเปนรอยละ 25.1 ในป
พ.ศ. 25731 ตามเกณฑขององคการสหประชาชาติสังคมไทยไดกาวเขาสูภาวะ
ประชากรสูงอายุแลว (population ageing) ที่กําหนดวาสังคมใดมีสัดสวนผูสูงอายุ
ที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 7 ของประชากรทั้งหมด ถือวาสังคมนั้นเขาสู
ภาวะประชากรสูงอายุขณะเดียวกันผูปวยสูงอายุจะมีลักษณะทางเวชกรรมและ
การดูแลที่แตกตางจากผูปวยที่อายุนอ ยกวา คลายกับการดูแลผูปวยวัยทารกและ
วัยเด็กที่แตกตางจากผูใหญทั่วไป ดังคําชวยจําที่วา R-A-M-P-S2
R – reduced body reserve ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายวิภาคและ
ทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชรา สงผลใหผูปวยสูงอายุมีลักษณะทางเวชกรรมแตกตาง
จากผูปวยวัยอื่น เชน การเปลี่ยนแปลงตอระบบภูมิคุมกัน (immunosenescence)
ทั้งในดาน innate immunity และ adaptive immunityทําใหรางกายไมสามารถ
สรางระดับภูมิคุมกันที่จําเพาะตอแอนติเจนแปลกปลอมไดดี หลังฉีดวัคซีนใด ๆ
ระดับภูมิคุมกันจะขึ้นไมสูงนักและลดลงเร็วกวาผูใหญที่อายุนอยกวาเมื่อเวลา
ผานไป การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชราของระบบภูมิคุมกัน
ยังทําใหเชื้อโรคที่เดิมสงบอยูในรางกายกอใหเกิดพยาธิสภาพเมื่อภูมิคุมกันลดลง
เชน วัณโรค โรคงูสวัด
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A – atypical presentation ผลจากการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความชรา
ทําใหผูปวยสูงอายุอาจมีลักษณะทางเวชกรรมที่ไมจําเพาะเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ทั้งอาการและอาการแสดง เชน อาการหกลม สูญเสียความสามารถในการเดิน
อาการปสสาวะราด อาการพูดจาสับสนอาการเบื่ออาหาร
M – multiple pathology ผูสูงอายุมักจะมีพยาธิสภาพหลายชนิดในหลาย
ระบบอวัยวะในเวลาเดียวกัน พยาธิสภาพเหลานั้นยังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นใน
เวลาอันรวดเร็ว ถาไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด
ภาวะแทรกซอนทั้งจากพยาธิสภาพเองและจากการดูแลรักษามาตรการปองกัน
โรคเชนการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคติดเชื้อตาง ๆ จึงมีความสําคัญอยางมากใน
การสงเสริมสุขภาพผูสงู อายุ
P –polypharmacyผลจากการที่ผูปวยสูงอายุมีพยาธิสภาพหลายชนิดใน
เวลาเดียวกัน ทําใหผูสูงอายุมักไดรับยาหลายขนานในเวลาเดียวกันดวย การใชยา
หลายขนานรวมกันเปนสาเหตุที่สําคัญที่สุดตอการเกิดผลไมพึงประสงคจากยาใน
ผูปวยสูงอายุและอาจเกิดปฏิกิริยาที่ไมพึงประสงคระหวางยากับวัคซีนที่จะฉีดใหได
S – social adversity ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมหลังจากที่
ผูสูงอายุจําเปนตองเกษียณอายุจากการทํางาน การแยกบานของลูกที่เติบโต หรือ
การจากไปของคูครองของผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุบางสวนตองพึ่งพาผูดูแลอยาง
ใกลชิด การฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อใหกับผูดูแลหรือผูใกลชิดจึงมีความสําคัญดวย
โรคงูสวัด (Herpes zoster)
อุบัติการณจะเพิ่มขึ้นเมื่อเขาสูอายุ 50 ปขึ้นไป อุบัติการณตลอดชวงชีวิต
(lifetime incidence)ของการเกิดโรคงูสวัดประมาณรอยละ 20–30 ในประชากร
ทั่วไป และเพิ่มเปนรอยละ 50 ในผูที่มีอายุ 85 ปขึ้นไป3 อุบัติการณเฉพาะกลุม
อายุรายป (age-specific annual incidence) จะเหมือนกันทั่วโลก คือ ประมาณ
3 – 5 รายตอ 1,000 ราย ในผูที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป และจะเพิ่มขึ้นอยางมากเปน
8 – 12 รายตอ 1,000 ราย ในผูที่มีอายุ 80 ปขึ้นไป ในดานอุบัติการณของการ
ปวดเสนประสาทหลังการเปนโรคงูสวัด (post-herpetic neuralgia : PHN) เทากับ
5 – 30% ในประชากรทั่วไป โดยเพิ่มขึ้นเปน 25 – 50% ในผูที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป4
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ทั้งโรคงูสวัดและ PHN มีผลเสียตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ทําใหเกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมาก5 โดยเฉพาะ PHN จะมีผลรายตอชีวิตของ
ผูปวยทั้งในดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดานสังคม และความสามารถในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน6
โรคนี้เกิดจากเชื้อ Varicella-zoster virus เปนกลุม DNA virus ใน
Herpesviridae family, subfamily Alphaherpesvirinaeเมื่อมนุษยมีการติดเชื้อ
ครั้งแรก ที่เรียกโรคอีสุกอีใส (varicella) เชื้อนี้จะยังคงอยูอยางสงบใน dorsal root
หรือใน cranial nerve sensory ganglia จนกระทั่งเมื่อภูมิคุมกันของรางกายระบบ
cell-mediated immunity ออนแอลง เชน ความชรา hematologic malignancy,
solid cancer และกลุมโรค autoimmune diseases ซึ่งทั้งจากตัวโรคเองและการ
รักษาเพื่อกดภูมิคุมกันของรางกาย ลวนทําใหผูปวยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตอการ
เกิดโรคงูสวัดเชื้อที่สงบนี้ก็จะกอโรครุนแรงขึ้นกลายเปนโรคงูสวัด ทําใหมีผื่นชนิด
ตุมน้ําใสเกิดขึ้นที่ผิวหนังตามแนวของเสนประสาท (dermatome segment)
รวมกับอาการปวดแสบรอนตามแนวของเสนประสาทนั้น ๆ ซึ่งมักจะเปนเพียง
เสนประสาทเดียวในแตละครั้ง
ผูปวยตอไปนี้มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคงูสวัดและควรไดรับคําแนะนํา
การฉีดวัคซีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Systemic lupus erythematosus
Rheumatoid arthritis
Inflammatory bowel disease
Psoriasis
Chronic obstructive pulmonary disease
Diabetes mellitus
Cancerous tumours, leukemias
Asthma
ผู ที่ กํ าลั งได รั บยากดภู มิ คุ มกั น เช น corticosteroids,
diseasemodifyingantirheumatic drugs, tumour necrosis factor alphasequestering antibodies
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Post-herpetic neuralgia (PHN)
เมื่อผูปวยหายจากอาการผื่นแดงและตุมน้ําใสแลว มักจะมีภาวะแทรกซอน
ที่สําคัญคือ PHNซึ่งจะมีอาการปวดอยางมากไดนานถึง 3 เดือนหรือนานกวานั้น
อาการนี้จะพบมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ทั้งความรุนแรงของอาการปวดก็รุนแรง
มากขึ้นในผูที่อายุมากขึ้นดวย7การใชยาตานไวรัสหรือยากลุม corticosteroid ใน
ระยะเฉียบพลัน ไมไดมีผลปองกัน PHN เลย บางรายอาจมีอาการปวดชนิด allodynia
คือมีอาการปวดอยางมากแมการสัมผัสเบา ๆ บริเวณที่เคยเปนโรคงูสวัด ทําให
ผูสูงอายุถึงกับสูญเสียความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน โรคซึมเศรา นอน
ไมหลับ และถาเปนโรคนี้ที่เสนประสาท ophthalmic division ของ trigeminal
nerve อาจทําใหเกิด corneal ulcer, glaucoma, optic neuritis จนกระทั่งตาบอดได
และทําใหคุณภาพชีวิตเลวลง5
Varicella zoster virus vasculopathy
ในอดีตแมจะพบวาโรคงูสวัดจะไมมีผลทําใหเสียชีวิต นอกจากทําใหเกิด
ความเจ็บปวย (morbidity) เชน PHN, ภาวะแทรกซอนทางตา ปจจุบันมีการศึกษา
ทางระบาดวิทยาถึงความสัมพันธระหวางโรคงูสวัดกับโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
จากการติดตามผูปวยที่โรคงูสวัดจํานวน 7,760 ราย เปนระยะเวลา 1 ป ผูปวย
เหลานี้จะมีความเสี่ยงตอการโรคหลอดเลือดสมองถึง 31% และถาเปนชนิด herpes
zoster ophthalmicus จะมีความเสี่ยงเปน 4 เทาเมื่อเทียบกับคนที่ไมเปนโรคนี้8
การศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักรจํานวน 6,584 ราย พบวาผูปวยมีความ
เสี่ยงตอการเกิด stroke หลังการเปนโรคงูสวัดมากที่สุดในชวงตน แลวลดลงเมื่อ
ระยะเวลาผานไป ดวยความเสี่ยงดังนี9้
- ที่สัปดาหที่ 1 – 4 คา age-adjusted incidence ratio เทากับ 1.63
(95% CI: 1.32-2.02)
- ที่สัปดาหที่ 5 – 12 คา age-adjusted incidence ratio เทากับ 1.42
(95% CI: 1.21-1.68)
- ที่สัปดาหที่ 13 – 26 คา age-adjusted incidence ratio เทากับ 1.23
(95% CI: 1.07-1.42)
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โดยความเสี่ยงตอการเกิด stroke จะไมเพิ่มขึ้นหลังผานไป 6 เดือน
ขณะเดียวกันความเสี่ยงจะสูงที่สุดในคนที่เปน herpes zoster ophthalmicus
ระหวางสัปดาหที่ 5 – 12 ดวยคา age-adjusted incidence ratio 3.38 (95% CI:
2.18-5.24) สวนผูปวยที่ไดรับยา antiviral ขณะที่กําลังเปนโรคงูสวัดจะมีความ
เสี่ยงตอการ stroke ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
กลไกการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจากเชื้อไวรัสงูสวัด พบวาเชื้อจะเพิ่ม
จํานวนไดในผนังของหลอดเลือด cerebral artery ทั้งที่เปนขนาดใหญและเล็ก
การตรวจดวยกลอง electron microscopy พบ multinucleated giant cells, Cowdry
Ainclusion bodies, herpes virus particle ที่ผนังหลอดเลือดแดง กอใหเกิดพยาธิสภาพ
ไดตั้งแต aneurysm, hemorrhage, arterial ectasia, dissection เมื่อตรวจสมอง
ทางรังสีวินิจฉัยจะพบลักษณะ ischemic infarcts และ/หรือ hemorrhagic infarcts
โดยอยูตําแหนงที่ลึกบริเวณ 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 หรือทั้งสองอยางในน้ําไขสันหลัง
สิ่งที่นาพึงระวังอยางยิ่งคือภาวะนี้จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 25% ถา
ไมไดรับการรักษา และที่ยิ่งยากคือภาวะนี้อาจเกิดขึ้นโดยไมมีผื่นผิวหนังปรากฏ
ใหเห็นเปนเงื่อนงําได ในบางรายที่มีอาการทางระบบประสาทมาเปนเดือนแลว
แลวพึ่งไดรับการฉีดยาตานไวรัสacyclovir ก็สามารถรักษาหายขาดได10
Varicella zoster virus myelopathy
หลังการเปนโรคงูสวัดอาจมีผลตอพยาธิสภาพที่ไขสันหลัง โดยมีอาการ
ออนแรงของกลามเนื้อแบบ monophasic spastic paraparesis ซึ่งอาจมีหรือไมมี
อาการทางประสาทสัมผัสหรือการควบคุมหูรูดของระบบปสสาวะก็ได โดยเริ่มมี
อาการภายในเปนวันถึงสัปดาหหลังการเปนโรคงูสวัด การตรวจน้ําไขสันหลังจะพบ
mononuclear pleocytosisโดยระดับโปรตีนอาจปกติหรือสูงขึ้นเล็กนอย บางราย
อาจดีขึ้นเอง และนอยมากที่จะกลับเปนซ้ําไดอีก
สวนในผูปวยที่มีระบบภูมิคุมกันบกพรองเชนผูปวยโรค AIDS อาจเกิด
ภาวะนี้ในลักษณะคอยเปนคอยไป อาการจะเลวลงเรื่อย ๆ บางรายถึงกับเสียชีวิต
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วัคซีนปองกันโรคงูสวัด
วัคซีนปองกันโรคงูสวัดเปนวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ (live-attenuated
vaccine) โดยมีเชื้อ varicella มากเปน 14 เทาของวัคซีนที่ใชปองกันโรคอีสุกอีใส
ที่ใชฉีดในเด็ก ทั้งนี้เพื่อใหสามารถกระตุน specific T lymphocyte และ humoral
immunity ไดดีพอในผูสูงอายุ ปจจุบนั มีวัคซีนที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเพื่อใชปองกัน
โรคงูสวัดโดยองคการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) และ The
European Medicines Agency (EMA) ตั้งแตป ค.ศ. 2006 เพียงบริษัทเดียว คือ
Zostavax®ของ Merck Sharp&Dohme Corporation เพื่อใชในผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
ในป ค.ศ. 2011 FDA ก็ไดขยายกลุมอายุที่สมควรไดรับวัคซีนลงมาเปนตั้งแตอายุ
50 ปขึ้นไป11 อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. 2014 The Advisory Committee on
Immunization Practices (ACIP) ก็ออกคําแนะนําใหประชาชนที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
ใหไดรับวัคซีนนี้เหตุที่เพิ่มระดับอายุจาก 50 ปเปน 60 ป เนื่องจากยังขาดขอมูล
ที่ชัดเจนของการปองกันระยะยาวในกลุมอายุ 50 – 59 ป และการขาดแคลน
วัคซีน12 ภาครัฐในหลายประเทศของยุโรปเชน สหราชอาณาจักร กรีซ ฝรั่งเศส
และบางส ว นของเยอรมั น และอิ ต าลี ให บ ริ ก ารฉี ด วั ค ซี น นี้ เ ป น สวั ส ดิ ก ารกั บ
ผูสูงอายุโดยไมคิดคาใชจาย
ประสิทธิภาพของวัคซีน (vaccine effectiveness)
ผลการศึกษาที่สําคัญในมนุษยที่บงถึงประสิทธิผลของวัคซีนคือ Singles
Prevention Study (SPS)13 ที่นําไปสูการขึ้นทะเบียนยา โดยสามารถปองกันโรค
งูสวัดในผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปได 51.3% (95% CI: 44.2 – 57.6) และปองกัน
PHN ได 66.5% (95% CI: 47.5 – 79.2) โดยที่มีความปลอดภัย และมีอีกหนึ่ง
การศึกษาที่สนับสนุนการฉีดวัคซีนปองกันโรคงูสวัดในคนอายุ 50 – 59 ปคือ
Zostavax Efficacy and Safety Trial (ZEST) พบวาสามารถปองกันโรคงูสวัดได
69.8% (95% CI: 54.1 – 80.6)14
หลังจากมีการฉีดวัคซีนชนิดนี้อยางแพรหลายมา 10 ป ไดมีการศึกษาเพิ่มเติม
ถึงประสิทธิภาพของวัคซีนในเวชปฏิบัติทั่วไป ทั้งในผูสูงอายุปกติและผูที่มีระบบ
ภูมิคุมกันบกพรอง (immunocompromised host) ดังในแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นวา
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ประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันโรคงูสวัดใกลเคียงกับการศึกษากอนการ
ขึ้นทะเบียนยาอยางมากคือประมาณ 51 – 55% ในผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป จาก
การศึกษาของ Tseng HF, et al15 พบวาวัคซีนสามารถลดความเสี่ยงตอการเกิด
โรคงูสวัดที่มีผลตอลูกตาได 63% (95%CI: 39-77) และลดความจําเปนที่ตองเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคงูสวัดได 65% (95%CI: 49-76) สวน
การปองกัน PHN พบวาวัคซีนมีประสิทธิภาพปองกันได 62% (95%CI: 37-77) ที่
30 วัน และ 59% (95%CI: 21-79) ที่ 90 วัน16
เปนที่นาสังเกตวาสําหรับผูที่เปนโรคงูสวัดแลว การฉีดวัคซีนชนิดนี้ไมได
ปองกันการเกิดโรคงูสวัดซ้ําในผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป17 แตผูที่ไดรับวัคซีนแลวเกิด
โรคงูสวัดซ้ําอีก จะมีอุบัติการณของ PHN ลดลงอยางมีนัยสําคัญ ดวยประสิทธิภาพ
ของวัคซีน 41% (95%CI: 15-59)18
สําหรับระยะเวลาที่วัคซีนยังมีประสิทธิผลในการปองกันโรคงูสวัดนั้น พบวา
ลดลงตามระยะเวลาที่ผานไปหลังไดวัค ซีนและสิ้นสุดที่ระยะเวลา 8 ป19 โดย
ประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันโรคงูสวัดในคนที่อายุ 60 ปขึ้นไปจะลดลง
ตามลําดับดังนี20้
- 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)
- ที่ 8 ป vaccine effectiveness เทากับ 4.2% (95% CI: -24.0 – 25.9)
แมวาปกติจะไมมีการแนะนําใหฉีดวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ใหกับผูที่มี
ระบบภูมิคุมกันบกพรอง เพราะอาจกระตุนใหผูที่ไดรับวัคซีนเกิดเปนโรคงูสวัดได
ภายใน 4 – 6 สัปดาห11 แตเนื่องจากผูปวยกลุมนี้มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคนี้
รวมทั้งผลแทรกซอนที่รุนแรง จึงมีการพยายามทดสอบประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของวัคซีนในผูสูงอายุที่มีระบบภูมิคุมกันบกพรอง โดยเปนกลุมผูสูงอายุ
ที่ มี โ รคเรื้ อ รั ง ที่ ทํ า ให ร ะบบภู มิ คุ ม กั น บกพร อ ง ได แ ก กลุ ม โรค autoimmune
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diseases (เชน rheumatoid arthritis, seronegativespondyloarthropathy,
inflammatory bowel disease) และผูที่ไดรับยาเคมีบําบัด ประสิทธิภาพของวัคซีน
ในการปองกันโรคงูสวัดก็ลดลงอยางมากจากคนที่มีภูมิคุมกันปกติ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 แตก็ยังมีประสิทธิภาพปองกันโรคงูสวัดไดเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมได
รับวัคซีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อเลือกเวลาที่ใหวัคซีนอยางเหมาะสม
เชน ฉีดวัคซีนกอนการใหเคมีบําบัด พบวาไมเกิดภาวะแทรกซอนภายใน 42 วัน
หลังไดวัคซีน 21
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันโรคงูสวัดทั้งในผูสูงอายุปกติ
และผูที่มีระบบภูมิคุมกันบกพรอง
คณะผูว ิจยั

บริบท

อายุ
(ป)

กลุมที่
ไดรับ
วัคซีน

กลุม
Vaccine
ควบคุม effectiveness
(%)

กลุมผูสูงอายุปกติ
Tseng 15
KPSC
> 60 75,761 227,283
(2007-2009)
Langan16
Medicare > 65 24,392 601,017
20
Tseng
KPSC
> 60 176,078 528,234
(2007-2014)
กลุมผูท ี่มรี ะบบภูมิคุมกันบกพรอง
Zhang 21
Medicare > 60 18,683 444,858
(2006-2009)
16
Langan
Medicare > 65 5,531 135,394
(2007-2009)
22
Tseng
KPSC
> 60 4,710 16,766
(2007-2012)

* KPSC – The Kaiser Permanente Southern California, USA
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95% CI

55

52 - 58

51
51

41 - 59
50 - 53

39

29 – 48

37

6 - 58

42

27 - 54

ความปลอดภัยของวัคซีนปองกันโรคงูสวัด
ผลการติดตามภาวะแทรกซอนหลังจากการฉีดวัคซีนปองกันโรคงูสวัดใน
ระยะเวลา 10 ปที่ผานมา พบวาไมเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงใด ๆ ในผูที่มีอายุ
50 ปขึ้นไป เชนเดียวกับการทดลองในระยะกอนที่วัคซีนไดรับการขึ้นทะเบียนยา23
สําหรับผูที่อายุ 60 ปขึ้นไปก็ไมพบปญหาดานความปลอดภัยของวัคซีนทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว24 โดยไมเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคที่พบบอยในผูสูงอายุ
เชน โรคในระบบไหลเวียนโลหิต โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคในระบบประสาท
แตอยางใด23 สําหรับผูปวยที่จําเปนตองไดรับยากดภูมิคุมกัน แมวาผลการศึกษา
ในผูปวยที่มี hematologic malignancy 62 ราย ไมพบภาวะแทรกซอนใด ๆ25
แตจากการศึกษาในผูปวยที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ที่กําลังไดรับยากดภูมิคุมกัน พบวา
จะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคงูสวัดภายใน 42 วันหลังไดวัคซีน จึงมีคําแนะนํา
วาไมควรใหยากดภูมิคุมกันภายใน 4 สัปดาหกอนการฉีดวัคซีนชนิดนี้ 26 หรือ
อีกวิธีหนึ่งคือแนะนําใหสมาชิกที่อยูในบานเดียวกับผูปวยที่แข็งแรงดี ไดรับวัคซีน
ชนิดนี้เพื่อใหเกิด herd immunity นั่นเอง
วัคซีนชนิดนี้สามารถใหพรอมกับวัคซีนที่จําเปนในผูสูงอายุ คือ วัคซีน
ปองกันไขหวัดใหญ และวัคซีนปองกันปอดอักเสบ (pneumococcal vaccine) แต
ในตําแหนงฉีดที่ตางกัน
สําหรับผูที่เปนโรคงูสวัดแลว สามารถใหวัคซีนหลังจากเปนโรคงูสวัด 1 ป
ในกรณีผูที่ไมแนใจวาตนเองเคยเปนอีสุกอีใสมากอนหรือไม ก็สามารถใหวัคซีน
ปองกันโรคงูสวัดไดเลยประเด็นสําคัญที่ทําใหการใชวัคซีนชนิดนี้ในประเทศไทย
ยังไมแพรหลาย คือราคาที่คอนขางสูงมาก แมวาผลการศึกษาดาน cost-effectiveness
ในประเทศทางตะวันตกที่พัฒนาแลวจํานวน 14 การศึกษา จะใหผลวามีความคุมคา
ตอจํานวนเงินที่เสียเปนคาวัคซีน27 แตยังขาดการศึกษาในประเทศที่มีรายได
ปานกลางอยางในประเทศไทย การพิจารณาใหวัคซีนจึงตองพิจารณาเปนราย ๆ ไป
การเก็บวัคซีน บุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบพึงปฏิบัติตามหลักการทั่วไป
ของการเก็บรักษาวัคซีนดาน cold chain ตั้งแตการขนสงจากบริษัทจนถึงผูไดรับ
การฉีด วัคซีนตองไดรับการเก็บรักษาดวยอุณหภูมิ 2 – 8oC และฉีดใตผิวหนัง
(subcutaneous) ที่ตนแขน
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ขอหามของการใหวัคซีนชนิดนี้ คือ ผูที่กําลังมีไขมากกวา 38.5 oC ผูที่แพ
สาร gelatin หรือ neomycin รุนแรง ผูที่กําลังเปนวัณโรคที่ยังไมไดรับการรักษา ผูที่
กําลังตั้งครรภหรือกําลังใหนมบุตร
ขอพึงระวังสําหรับบุคลากรทางสาธารณสุขเมื่อฉีดวัคซีนใหกับผูสูงอายุ
1. เนื่ อ งจากความชรามี ผ ลทํ า ให เ กิ ด ความเสื่ อ มของระบบภู มิ คุ ม กั น
(immunosenescence) ทําใหมีผูสูงอายุจํานวนหนึ่งไมสามารถสรางภูมิคุมกันโรค
หลังจากไดรับวัคซีนแลว จนถึงระดับที่ปองกันโรคได บุคลากรทางสาธารณสุขจึงควร
ใหคําแนะนําถึงความจริงขอนี้แกผูสูงอายุและญาติ กอนการฉีดวัคซีนใด ๆ ทุกครั้ง
พรอมกับแนะนํามาตรการอื่นๆ ที่สามารถชวยการปองกันโรคได เชน การสราง
ใหเกิด herd immunity โดยพบวารอยละ 50 ของไขหวัดใหญในผูสูงอายุเกิดจาก
การไดรับเชื้อจากหลานที่เปนโรคนี้28 การแนะนําใหคนใกลชิดผูสูงอายุไดรับวัคซีน
ปองกันโรคดวย ยอมลดโอกาสที่ผูสูงอายุจะติดเชื้อลดลงไดตลอดจนการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุใหมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยเฉพาะการไมมีภาวะขาดสารอาหาร
ยอมลดโอกาสที่ผูสูงอายุที่เกิดโรคติดเชื้อไดงาย ๆ
2. ผลไมพึงประสงคจากวัคซีนที่ดูเหมือนไมรุนแรงนักอาจสงผลกระทบ
ตอผูสูงอายุไดมาก จากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชรา เชน
อาการไข อาการปวด อาจทําใหผูสูงอายุเกิดภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน (delirium) ได
การใหยาแกปวดลดไขเพื่อปองกันลวงหนา อาจมีความจําเปนโดยเฉพาะผูสูงอายุ
ที่มีปจจัยเสี่ยง (predisposing factor) ตอการเกิดภาวะดังกลาวมาก
3. การที่ผูสูงอายุมักมีพยาธิสภาพหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ทําใหผูสูงอายุ
ไดรับยาหลายชนิดในเวลาเดียวกัน จึงมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหวางวัคซีนที่ฉีด
กับยาที่กําลังไดรับอยูมากขึ้นเชน การเกิด hematoma จากการฉีดวัคซีนเขากลาม
ในผูสูงอายุที่กําลังไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือดกลุม warfarin ซึ่งมีการใช
มากขึ้น ในผูป วยสูงอายุ จ ากขอบงชี้ตา ง ๆ ที่พบมากขึ้นในผูปวยสูง อายุ เชน
atrial fibrillation, deep venous thrombosis, valvular heart disease เปนตน
มาตรการปองกันที่ดีคือการกดบริเวณที่ฉีดวัคซีนนานกวาคนทั่วไป
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สรุป
1. สังคมไทยไดกาวเขาสูภาวะประชากรสูงอายุแลว(population ageing)
ผูปวยสูงอายุจะมีลักษณะทางเวชกรรมและการดูแลที่แตกตางจากผูปวยที่อายุ
นอยกวา ดังคําชวยจําที่วา R-A-M-P-S
2. อุบัติการณจะเพิ่มขึ้นเมื่อเขาสูอายุ 50 ปขึ้นไป lifetime incidence
ของการเกิดโรคงูสวัดประมาณรอยละ 20–30 ในประชากรทั่วไป และเพิ่มเปน
รอยละ 50 ในผูที่มีอายุ 85 ปขึ้นไป
3. ทั้งโรคงูสวัดและ PHN มีผลเสียตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพทั้งกาย
และจิต ดานสังคม และความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันทําใหเกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมาก
4. ปจจุบันพบความสัมพันธระหวางโรคงูสวัดกับโรคหลอดเลือดสมอง
(stroke) อันเนื่องมาจาก varicella zoster virus vasculopathy
5. วั ค ซี น ป อ งกั น โรคงู ส วั ด เป น วั ค ซี น ชนิ ด เชื้ อ เป น อ อ นฤทธิ์ (liveattenuatedvaccine) โดยมีเชื้อ varicella มากเปน 14 เทาของวัคซีนที่ใชปองกัน
โรคอีสุกอีใสในเด็ก ทั้งนี้เพื่อใหสามารถกระตุน specific T lymphocyte และ
humoral immunityไดดพี อในผูสูงอายุ
6. ประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันโรคงูสวัดประมาณ 51 – 55%
ในผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป และลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคงูสวัดที่มีผลตอลูกตาได
63% ลดความจําเปนที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคงูสวัดได
65% ปองกัน PHN ได 62% ที่ 30 วัน และ 59% ที่ 90 วันประสิทธิผลในการ
ปองกันโรคงูสวัดนั้น พบวาลดลงตามระยะเวลาที่ผานไปหลังไดวัคซีน และสิ้นสุด
ที่ระยะเวลา 8 ป
7. พบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนในผูสูงอายุที่มีระบบ
ภูมิคุมกันบกพรอง โดยเปนกลุมผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่ทําใหระบบภูมิคุมกัน
บกพรอง ไดแก กลุมโรค autoimmune diseases และผูที่ไดรับยาเคมีบําบัด
8. ประเด็นสําคัญที่ทําใหการใชวัคซีนชนิดนี้ในประเทศไทยยังไมแพรหลาย
คือราคาที่คอนขางสูงมาก และยังขาดการศึกษาดาน cost-effectiveness ในประเทศ
ที่มีรายไดปานกลางอยางในประเทศไทย การพิจารณาใหวัคซีนจึงตองพิจารณา
เปนราย ๆ ไป
zz

22 zz

เอกสารอางอิง
1. The National Commission on the Elderly. Situation of the Thai elderly
2008. Bangkok: TQP Ltd.;2009:23.
2. Livesley B. Diagnostic difficulties in elderly people: the value of a
multidisciplinary approach. Spectrum International. 1992;32:40-2.
3. Johnson RW. Herpes zoster and postherpetic neuralgia. Expert Rev
Vaccines 2010; 9(3 Suppl) : 21-6.
4. Kawai K, Gebremeskel BG, Acosta CJ. Systemic review of incidence
and complications of herpes zoster: towards a global perspective.
BMJ Open 2014; 4 : e004833.
5. Drolet M, Brisson M, Schmader KE, Levin MJ, Johnson R, Oxman
MN, et al. The impact of herpes zoster and postherpetic neuralgia on
health-related quality of life : a prospective study. CMAJ 2010; 182 :
1731-6.
6. Johnson RW, Bouhassira D, Kassianos G, Leplege A, Schmader KE,
Weinke T. The impact of herpes zoster and postherpetic neuralgia on
quality of life. BMC Med 2010; 8 : 37.
7. Schmader K. Herpetic zoster and postherpetic neuralgia in older
adults. ClinGeriatr Med. 2007;23:615-32.
8. Kang JH, Ho JD, Chen YH, Lin HC. Increased risk of stroke after a
herpes zoster attack: a population-based follow-up study. Stroke
2009; 40: 3443-8.
9. Langan SM, Minassian C, Smeeth L, Thomas SL. Risk of stroke
following herpes zoster: a self-controlled case-series study. Clin Infect
Dis 2014; 58: 1497-503.
10. Gilden DH, Lipton HL, Wolf JS, Akenbrandt W, Smith JE, Mahalingam
R, et al. Two patients with unusual forms of varicella-zoster virus
vasculopathy. N Eng J Med 2002; 347: 1500-3.
zz

23 zz

11. Centers for Disease Control and Prevention. Update on herpes zoster
vaccine: licensure for persons aged 50 through 59 years. MMWR.
2011;60:1528.
12. Centers for Disease Control and Prevention. Update on
recommendations for use of herpes zoster vaccine. MMWR. 2014;63
:729–31.
13. Oxman MN, Levin MJ, Johnson GR, Schmader KE, Straus SE, Gelb
LD, et al. A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic
neuralgia in older adults. N Eng J Med. 2005;352:2271-84.
14. Schmader KE, Levin MJ, Gnann JW Jr, McNeil SA, Vesikari T, Betts
RF, et al. Efficacy, safety, and tolerability of herpes zoster vaccine in
persons aged 50-59 years. Clin Infect Dis. 2012;54 :922–8.
15. Tseng HF, Smith N, Harpaz R, Bialek SR, Sy LS, Jacobsen SJ.
Herpes zoster vaccine in older adults and the risk of subsequent
herpes zoster disease. JAMA. 2011;305 :160–6.
16. Langan SM, Smeeth L, Margolis DJ, Thomas SL. Herpes zoster
vaccine effectiveness against incident herpes zoster and post-herpetic
neuralgia in an older US population: a cohort study. PLoS Med.
2013;10:e1001420.
17. Tseng HF, Chi M, Smith N, Marcy SM, Sy LS, Jacobsen SJ. Herpes
zoster vaccine and the incidence of recurrent herpes zoster in an
immunocompetent elderly population. J Infect Dis. 2012;206 :190–6.
18. Tseng HF, Lewin B, Hales CM, Sy LS, Harpaz R, Bialek S, et al.
Zoster vaccine and the risk of postherpetic neuralgia in patients who
developed herpes zoster despite having received the zoster vaccine.
J Infect Dis. 2015;212 :1222–31.
19. Morrison VA, Johnson GR, Schmader KE, Levin MJ, Zhang JH,
Looney DJ, et al, Shingles Prevention Study Group. Long-term
persistence of zoster vaccine efficacy. Clin Infect Dis. 2015;60 :900–9.
zz

24 zz

20. Tseng HF, Harpaz R, Luo Y, Hales CM, Sy LS, Tartof SY, et al.
Declining effectiveness of herpes zoster vaccine in adults aged C60
years. J Infect Dis. 2016;213 :1872–5.
21. Zhang J, Xie F, Delzell E, Chen L, Winthrop KL, Lewis JD, et al.
Association between vaccination for herpes zoster and risk of herpes
zoster infection among older patients with selected immune-mediated
diseases. JAMA 2012;308 :43–9.
22. Tseng HF, Tartof S, Harpaz R, Luo Y, Sy LS, Hetcher RC, et al.
Vaccination against zoster remains effective in older adults who later
undergo chemotherapy. Clin Infect Dis. 2014;59 :913–9.
23. Tseng HF, Liu A, Sy L, Marcy SM, Fireman B, Weintraub E, et al.
Safety of zoster vaccine in adults from a large managed-care cohort:
a Vaccine Safety Datalink study. J Intern Med. 2012;271 :510–20.
24. Baxter R, Tran TN, Hansen J, Emery M, Fireman B, Bartlett J, et al.
Safety of Zostavax—a cohort study in a managed care organization.
Vaccine. 2012;30 :6636–41.
25. Naidus E, Damon L, Schwartz BS, Breed C, Liu C. Experience with
use of Zostavax in patients with hematologic malignancy and
hematopoietic cell transplant recipients. Am J Hematol. 2012;87:123–5.
26. Cheetham TC, Marcy SM, Tseng HF, Sy LS, Liu IL, Bixler F, et al.
Risk of herpes zoster and disseminated varicella zoster in patients
taking immunosuppressant drugs at the time of zoster vaccination.
Mayo ClinProc 2015;90:865–73.
27. de Boer PT, Wilschut JC, Postma MJ. Cost-effectiveness of
vaccination against herpes zoster. Hum Vac Immunotherapeutic 2014;
10: 2048-61.
28. Towers S, Feng Z.Social contactpatternsandcontrol
strategiesforinfluenzaintheelderly. Math Biosci 2012;240: 241–249.

zz

25 zz

Measles and measles vaccine
Arunee Thitithanyanont, M.D
Department of Microbiology
Faculty of Science, Mahidol University
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 MACELISA) 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 antidengue 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 wellcharacterized 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.
References
1. Kyle JL, Harris E. Global spread and persistence of dengue. Annu Rev
Microbiol 2008;62:71-92.
2. World Health Organization. Dengue and dengue haemorrhagic fever.
Fact sheet number 117 (Revised January 2012).
Available: http://wwwwhoint/mediacentre/factsheets/fs117/en/ Accessed
19 October 2012.
3. Chuansumrit A, Chaiyaratana W, Pongthanapisith V, Tangnararatchakit K,
Lertwongrath S, Yoksan S. The use of dengue nonstructural protein 1
antigen for the early diagnosis during the febrile stage in patients with
dengue infection. Pediatr Infect Dis J 2008;27:43-48.
4. Hunsperger EA, Yoksan S, Buchy P, Nguyen VC, Sekaran SD, Enria
DA, et al. Evaluation of commercially available anti-dengue virus
immunoglobulin M tests. Emerg Infect Dis 2009;15:436-440.
5. Hadinegoro SR, Arredondo-Garcia JL, Capeding MR, Deseda C,
Chotpitayasunondh T, Dietze R, et al. Efficacy and Long-Term Safety
of a Dengue Vaccine in Regions of Endemic Disease. N Engl J Med
2015;373:1195-1206.
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การศึกษาผลของวัคซีนตัวเลือก Dengvaxia ในการป้องกันโรค
จากเชือ้ ไวรัสเด็งกี่ (Dengue)
นพพร สิทธิสมบัติ พ.บ., Ph.D.
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และหน่วยปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย์
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
25 กันยายน พ.ศ. 2560
(ปรับปรุง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

ทีม่ า
ในระหว่างปี ค.ศ. 2009-2013 ได้มกี ารทดสอบประสิทธิผลของวัคซีน
ตัวเลือก Dengvaxia ในการป้องกันโรคจากการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกี่ (dengue) ในเด็ก
อาสาสมัครมากกว่า 35,000 คนในภูมภิ าคเอเชียและลาตินอเมริกา ผลการศึกษา
นําไปสูก่ ารอนุ ญาตให้ใช้วคั ซีนนี้ในหลายประเทศเพื่อป้องกันโรคจากเชือ้ ไวรัสเด็งกี่
ในกลุม่ อายุ 9-45 ปี ตัง้ แต่ปลายปี ค.ศ. 2015 เป็ นต้นมา แต่ประสิทธิผลของวัคซีน
ที่ตรวจวัดได้จากการศึกษาต่าง ๆ ยังตํ่ากว่าความคาดหวัง ทําให้ต้องติดตาม
อาสาสมัครเป็ นเวลานานเพื่อสร้างความมันใจว่
่ าวัคซีนนี้จะไม่สง่ ผลให้เพิม่ ความ
เสี่ยงต่ อ การเกิด โรครุน แรงเมื่ออาสาสมัค รติด เชื้อ ไวรัสเด็งกี่ในธรรมชาติโดย
ปราศจากภูมคิ ุม้ กันทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
ในการวิจยั และพัฒนาวัคซีนตัวเลือก Dengvaxia นี้บริษทั Sanofi Pasteur
ใช้แนวทางเชือ้ เป็ นอ่อนฤทธิ ์ (live, attenuated vaccine) ทีม่ ผี ใู้ ช้ก่อนหน้านี้จนได้ผล
สําเร็จเป็ นอย่างดีในการพัฒนาวัคซีนสําหรับโรคอื่น ๆ ที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม
เดียวกันคือ โรคไข้เหลือง (Yellow fever) และโรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese
encephalitis) ซึ่งให้ผลในการป้องกันโรคสูงถึง 85% และ 96-100% ตามลําดับ
และส่งผลข้างเคียงน้อย โดยได้ใช้เทคนิคพันธุวศิ วกรรม (genetic engineering)
นํ าสารพันธุกรรมบางส่วนของเชื้อไวรัสวัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever vaccine
virus) และเชือ้ ไวรัสเด็งกี่ (dengue virus) มาเชื่อมต่อเพื่อสร้างเชื้อไวรัสลูกผสม
(chimeric virus) ที่มอี งค์ประกอบสําหรับการกระตุ้นภูมคิ ุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเด็งกี่
และสามารถเพิม่ จํานวนในร่างกายโดยไม่ก่อโรคจากลักษณะทางพันธุกรรมที่
กําหนดด้วยเชือ้ ไวรัสวัคซีนไข้เหลือง
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วัคซีนตัวเลือก Dengvaxia
เป็ นวัคซีนแบบเชื้อเป็ นอ่อนฤทธิ ์ที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสลูกผสมจํานวน
4 สายพันธุ์ ซึ่งมีโปรตีนเปลือกนอกจากเชือ้ ไวรัสเด็งกี่แต่ละชนิด (serotype) ทัง้
4 ชนิด และโปรตีน อื่น ๆ ที่กําหนดโดยเชื้อไวรัสวัค ซีน ไข้เหลือง (ตารางที่ 1)
ผลิตโดยเพาะเลี้ยงเชื้อในเซลล์ไตลิง Vero แต่ละสายพันธุ์แยกกัน แล้วนํ าเชื้อ
ไวรัสมาผสมรวมให้มปี ริมาณอนุ ภาคไวรัสที่เพิม่ จํานวนได้สายพันธุ์ละ 1 x 105
อนุ ภาค/มล. สําหรับการฉีดครัง้ ละ 1 มล.
ตารางที่ 1 เชือ้ ไวรัสลูกผสมในวัคซีนตัวเลือก Dengvaxia
Dengue donor virus
Serotype
Strain
1
2
3
4

Virus titer
(log10 PFU/ml)

Patient

?, 1980,
Thailand
Dengue fever,
PUO-218
1980, Thailand
Dengue fever,
PaH881/88
1988, Thailand
Dengue fever,
1228
1978, Indonesia
PUO-359

8.0
7.9

Reference
Guirakhoo et al, 2001
Guirakhoo et al, 2000

6.3

Guirakhoo et al, 2001

7.5

Guirakhoo et al, 2001

วิธกี ารทดสอบประสิทธิผล
ได้มกี ารศึกษาประสิทธิผลแบบสุม่ และมีกลุ่มควบคุม (randomized, placebocontrolled trial) ในคน 3 ครัง้ ในภูมภิ าคเอเชียและลาตินอเมริกา ใช้รหัสการศึกษา
เป็ น CYD23/57, CYD14 และ CYD15 (ตารางที่ 2) โดยเริม่ ทําการศึกษา CYD23/57
แบบระยะที่ IIb ที่จงั หวัดราชบุรแี ห่งเดียวก่อน รับอาสาสมัครเพียง 4,002 คน
ต่อ มาจึงทําการศึก ษา CYD14 และ CYD15 แบบระยะที่ III โดยเพิ่ม จํานวน
อาสาสมัครและสถานที่รบั อาสาสมัคร และทําในหลายประเทศพร้อม ๆ กันใน
ภูม ิภ าคเอเชียและลาติน อเมริกาตามลําดับ ในแต่ละการศึก ษา ได้ค ดั เลือก
อาสาสมัครภายในช่วงอายุ 2 – 16 ปี ชายและหญิงเท่า ๆ กัน แบ่งเป็ นกลุ่ม
อาสาสมัครทีไ่ ด้รบั วัคซีน 3 ครัง้ ห่างกัน 6 เดือน และอาสาสมัครกลุม่ ควบคุมที่
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ได้รบั วัคซีนหลอก (placebo) ในสัดส่วน 2:1 เมื่อเริม่ ฉีดเข็มแรกแล้ว มีการ
ติดตามอาสาสมัครเพื่อเปรียบเทียบการเกิดโรคทีเ่ ป็ นผลสืบเนื่องจากการติดเชือ้
ไวรัสเด็งกี่ตามธรรมชาติต่อเนื่องกันเป็ นเวลา 6 ปี โดยแบ่งเป็ น 2 ช่วงเวลา
ในช่วงแรกได้ตดิ ตามอาสาสมัครทุกคนอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครัง้ เริม่ จากหลัง
การฉีดเข็มแรกไปเป็ นเวลา 25 เดือน (สิน้ สุดที่จุดเวลา 1 ปี หลังจากฉีดเข็มที่
สามได้หนึ่งเดือน) โดยให้การตรวจวินิจฉัยการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกีด่ ว้ ยวิธตี รวจหา
เชื้อไวรัสทางห้องปฏิบ ตั ิการสําหรับอาสาสมัครที่ป่วยเป็ น ไข้ทุ ก ครัง้ ประเมิน
ความรุนแรงของโรคทีเ่ กิดขึน้ และวัดอัตราการรับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล ในช่วง
ทีส่ อง ตัง้ แต่เดือนที่ 26 ไปจนครบเวลา 6 ปี ตงั ้ แต่การฉีดเข็มแรก มีการติดตาม
อาสาสมัครเพียงหกเดือนต่อครัง้ และได้เฝ้าระวังและตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ
ไวรัสเด็งกีต่ ลอดจนประเมินความรุนแรงของโรคเฉพาะอาสาสมัครที่ป่วยต้องเข้า
รักษาในโรงพยาบาลเท่านัน้
นํ า ขัอ มูล จากการติด ตามอาสาสมัค รในช่ ว ง 25 เดือ นแรกมาคํา นวณ
ประสิทธิผลที่วคั ซีน ช่วยให้อาสาสมัค รป่วยด้วยโรคจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่
ลดลง (efficacy) โดยเปรียบเทียบสัดส่วนของอาสาสมัค รที่เกิดโรคในกลุ่ม ที่
ได้รบั วัคซีนและกลุ่มควบคุม ในการคํานวณประสิทธิผลตามแบบที่เสนอไว้ใน
ข้อ เสนอโครงการวิจ ัย (per protocol analysis, pp) ได้ใช้ข้อ มู ล จากช่ ว งเวลา
เดือนที่ 13 (หลังจากฉีดเข็มที่สามได้หนึ่งเดือน) ถึงเดือนที่ 25 เพื่อประเมินผล
ของวัคซีนตลอดเวลา 1 ปี หลังจากได้รบั ครบชุดแล้ว ในอีกทางหนึ่งการคํานวณ
ประสิท ธิผ ลสํา หรับ ผู้ท่ีได้รบั วัค ซีน ตัง้ แต่ 1 เข็ม เป็ น ต้น ไป (intention-to-treat
analysis, ITT) ใช้ขอ้ มูลทัง้ หมดที่ได้ในระหว่างเดือน 1 – 25 เมื่อมีอาสาสมัคร
ติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ท่เี วลาใดเวลาหนึ่งของการศึกษา อาสาสมัครผู้นัน้ จะถูกตัด
ออกไปจากจํานวนอาสาสมัครที่ยงั คงมีความเสีย่ ง (at risk) ต่อการติดเชื้อที่ใช้
สําหรับการวิเคราะห์ผลหลังเวลานัน้
ขัอมูลจากการติดตามอาสาสมัครทีป่ ่วยต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลในช่วง
เดือนที่ 26 ไปจนครบ 6 ปี ถูกนํ ามาใช้คํานวณความเสี่ยงของการเกิดโรคที่
จําเป็ น ต้องรับเข้ารัก ษาในโรงพยาบาล (risk of hospitalization) และโรคเด็งกี่
รุ น แรงต้ อ งรัก ษาในโรงพยาบาล (risk for hospitalized severe dengue) ที่
เกิดขึน้ จากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ในธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่
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ได้รบั วัคซีนและกลุ่มควบคุม ซึง่ การประเมินเปรียบเทียบความเสีย่ งในช่วงเวลา
ที่สองนี้ไม่ใช่การประเมินประสิทธิผลของวัคซีนดังเช่นช่วงแรก เนื่องจาก การ
ติดตามอาสาสมัครในการศึกษาช่วงทีส่ องไม่ได้ทาํ บ่อยเท่ากับช่วงแรกจึงไม่ทราบ
จํานวนอาสาสมัครทัง้ หมดทีค่ งอยู่ในพืน้ ที่ตลอดการศึกษา และไม่รวู้ ่าในแต่ละปี
มีอาสาสมัครเท่าใดทีย่ งั คงมีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ และมีโอกาสเกิดโรค
อาสาสมัครจํานวนหนึ่งได้ถูกเจาะเลือดเป็ นระยะ ๆ เพื่อตรวจวัดระดับ
แอนติบอดีต่อเชือ้ ไวรัสเด็งกีใ่ นอาสาสมัครทีม่ มี าก่อนเข้าร่วมการศึกษาและทีเ่ กิด
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการศึกษา ส่วนใหญ่ (67-77%) ของอาสาสมัครใน
กลุ่มย่อยสําหรับศึกษาการกระตุน้ ภูมคิ ุม้ กัน (immunogenicity subset) เหล่านี้ม ี
แอนติบอดีต่อเชือ้ ไวรัสเด็งกีต่ งั ้ แต่ก่อนเข้าการศึกษา (ตารางที่ 2) บ่งชีว้ า่ เคยติดเชือ้
ไวรัสเด็งกีใ่ นธรรมชาติมาแล้ว ในระหว่างการศึกษาการเปลีย่ นแปลงของระดับ
แอนติบอดีท่พี บในกลุ่มควบคุมเป็ นผลจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ตามธรรมชาติ แต่
จะบ่งบอกถึงผลการกระตุน้ ระบบภูมคิ ุม้ กันด้วยวัคซีน และ/หรือ การติดเชือ้ ไวรัส
เด็งกีต่ ามธรรมชาติสาํ หรับอาสาสมัครทีไ่ ด้รบั วัคซีน
ผลของการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกีใ่ นกลุม่ ควบคุม
การประเมินอัตราการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกี่ ความถี่ และความรุนแรงของโรค
ลักษณะต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการวัดประสิทธิผลของวัคซีน
และการเปรียบเทียบระหว่างผลการศึกษาวัคซีนชนิดต่าง ๆ ซึ่งมักจะทําในกลุ่ม
ประชากรและภูมภิ าคที่หลากหลาย ในช่วงเวลา 1 ปี (เดือนที่ 13 – 25) ของ
การศึก ษา CYD14 และ CYD15 พบอาสาสมัค ร 199 คนในกลุ่ม ย่อ ยสํา หรับ
ศึกษาการกระตุน้ ภูมคิ ุม้ กันทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีนทัง้ สิน้ 1,226 คน ทีม่ รี ะดับแอนติบอดี
ต่อเชื้อไวรัสเด็งกี่เพิ่ม ขึ้นมากกว่า 4 เท่าของระดับเริม่ ต้น คิดเป็ น ความชุก
(attack rate) ของการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ (dengue virus infection) ที่เกิดขึน้ ตาม
ธรรมชาติในอาสาสมัครกลุม่ ควบคุมเท่ากับ 16.2% (ตารางที่ 2) ส่วนใหญ่ (13.3%)
เป็ นการติดเชือ้ ทีไ่ ม่มอี าการผิดปกติ (asymptomatic infection) มีผปู้ ว่ ยเกิดโรค
(dengue) เพียง 3.4% คิดอัตราส่วนของผู้ท่เี กิดโรคและผู้ท่ไี ม่มอี าการผิดปกติ
ภายหลังการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกีไ่ ด้ 1:3.9 สอดคล้องกับการศึกษาทีม่ รี ายงานก่อนหน้านี้
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ในระหว่างการติด ตามอาสาสมัค รกลุ่ม ควบคุ ม ทัง้ หมดของการศึก ษา
CYD23/57, CYD14 และ CYD15 เป็ นเวลา 2 ปี (เดือนที่ 1 – 25) พบอุบตั กิ ารณ์
(incidence) ของการเกิดโรค (dengue) ที่เป็ นผลจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ตาม
ธรรมชาติ ในอัตรา 2.2, 4.7 และ 2.9 ครัง้ ต่ออาสาสมัคร 100 คนเมื่อติดตามเป็ น
เวลาหนึ่งปี ตามลําดับ (ตารางที่ 2) คิดค่าเฉลี่ยเมื่อรวมการศึกษา CYD14 และ
CYD15 เข้าด้วยกันได้ 3.5 ครัง้ ต่ออาสาสมัคร 100 คนเมื่อติดตามเป็ นเวลาหนึ่งปี
ซึง่ ใกล้เคียงกับความชุกทีว่ ดั ได้จากการศึกษากลุม่ ย่อย
เมื่อจําแนกโรคตามลักษณะความผิดปกติต่าง ๆ ทีพ่ บในผูป้ ่วยด้วยเกณฑ์
ขององค์การอนามัยโลกปี ค.ศ. 1997 พบโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ (dengue hemorrhagic
fever, DHF) ได้เพียง 3.2%, 6.5% และ 2.6% ของการเกิดโรคหลังการติดเชื้อ
ไวรัสเด็งกีใ่ นการศึกษาทัง้ สามตามลําดับ คํานวณอุบตั กิ ารณ์ของโรคไข้เลือดออก
เด็งกี่เท่ากับ 0.08, 0.3 และ 0.08 ครัง้ ต่ออาสาสมัคร 100 คนเมื่อติดตามเป็ น
เวลาหนึ่งปี ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เมื่อจําแนกโรคที่เกิดขึ้นตามความรุนแรง
โดยใช้เกณฑ์ของคณะกรรมการอิสระเพื่อติดตามข้อมูลและเฝ้าระวังภยันตราย
(independent data monitoring committee) พบอุบตั กิ ารณ์ของโรคเด็งกีร่ ุนแรง
(severe dengue, SD) เท่ากับโรคไข้เลือดออกเด็งกี่
ในระหว่างการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกี่ อาสาสมัครกลุ่มควบคุมเจ็บปว่ ยถูกรับเข้า
รัก ษาในโรงพยาบาล (hospitalization) สูงถึง 48.4, 19.7 และ 11.1% ของผู้ท่ี
เกิดโรคในการศึกษา CYD23/57, CYD14 และ CYD15 ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
นับว่าสูงกว่าสัดส่วนผู้ท่เี กิดโรคไข้เลือดออกเด็งกี่หรือโรคเด็งกี่รุนแรงหลายเท่า
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากการให้ค วามใส่ใจต่ออาสาสมัค รโดยบุค ลากรทาง
การแพทย์ทร่ี ว่ มอยูใ่ นโครงการวิจยั ในระดับสูงกว่าปกติ
การวิเคราะห์ชนิด (serotype) ของเชือ้ ไวรัสเด็งกี่ทพ่ี บในอาสาสมัครกลุ่ม
ควบคุม พบเชือ้ ไวรัสเด็งกีท่ งั ้ สีช่ นิดด้วยสัดส่วนทีแ่ ตกต่างกันในการศึกษาทัง้ สาม
(ตารางที่ 2) โดยพบชนิดที่ 1 และ 2 ในสัดส่วนทีส่ งู กว่าชนิดอื่น ๆ ในการศึกษา
CYD23/57 ในขณะที่การศึก ษา CYD15 พบทัง้ สี่ช นิ ด ใกล้เคียงกัน มากกว่า
การศึกษาอื่น
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ตารางที่ 2 Characteristics of the control group (full analysis set, ITT)
Trial
Characteristics

CYD23/57
(Thai IIb)

Country (site)

Thailand (1)

Immunization,
start, end
N enrolled
(total)
M : F, % of total
Age, years
(mean ± SD)
Baseline dengue
seropositivity in
immunogenicity
subset, % of total
Serotype
proportion,
D1-D2-D3-D4
Dengue virus
infection@,
n/total (% of total)
Asymptomatic
dengue virus
infection%, n/total
(% of total)

CYD14
(Asian III)

Indonesia (3),
Malaysia (2),
Philippines (2),
Thailand (3),
Vietnam (2)
February 2009,
June 2011,
February 2010 December 2011
1,333 (4,002) 3,424 (10,275)

CYD15
(American III)
Brazil (5),
Colombia (9),
Honduras (1),
Mexico (5),
Puerto Rico (2)
June 2011,
March 2012
6,949 (20,869)

Immunogenicity
subset of
CYD14+15
5 (12) + 5 (22)
= 10 (34)

48 : 52
4-11
(8.1 ± 1.7)
69%

48 : 52
2-14
(8.8 ± 3.4)
67%

49 : 51
9-16
(12.4 ± 2.1)
77%

June 2011,
March 2012
608 + 618 =
1,226 (3,736)
50 : 50
2-16
(10.0 ± 3.5)
73%

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

199/1,226
(16.2%)*
157/1,184
(13.3%)*
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Trial
Immunogenicity
subset of
CYD14+15
#
385(388) /13,204
42/1,226
(2.9)
(3.4%)*
10/13,204
(0.08; 2.6%)

Characteristics

CYD23/57
(Thai IIb)

CYD14
(Asian III)

Dengue, n/p-y฿
(n/100 p-y)
DHF, n/p-y
(n/100 p-y;
% of dengue
episodes)
Severe dengue,
n/p-y (n/100
p-y; % of dengue
episodes)
Hospitalization
due to dengue
virus infection,
case (% of dengue
episodes)
Reference

58(62)#/2,630
(2.2)&
2/2,578
(0.08; 3.2%)

309/6,623 (4.7)

2/2,578
(0.08; 3.2%)

20/6,623
(0.3; 6.5%)

11/13,204
(0.08; 3.1%)

30 (48.4%)

61 (19.7%)

43 (11.1%)

Sabchareon
et al, 2012

Capeding et al,
2014

Villar et al, 2015

20/6,623
(0.3; 6.5%)

CYD15
(American III)

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.



20 

ตารางที่ 3 Immunogenicity as assessed by neutralizing antibody response
Trial

Time

Baseline

Injection
1 + 4 wk

Injection
2 + 4 wk

CYD23/57 (Thai IIb)
T
y
Vaccine
Control
p All (n, 197-95)@ All(n, 99-48)
e

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

GMT#
43
57
31
28
94
195
112
138
121
326
195
159

%*
55
58
60
56
73
87
86
86
89
99
99
97

GMT
27
44
29
23
28
43
27
24
22
43
25
21

%
48
58
56
45
48
57
53
46
45
57
55
45

CYD14 (Asian III)

Immunogenicity
subset of CYD14+15
Vaccine
Control

CYD15 (American III)

Vaccine
Control
Vaccine
Control
All
All
Sero +
Sero All (n, 643)
All
(n, 1,323- (n, 660-657) (n, 1,301-?) (n, 1,048-?) (n, 251-?)
All
All
1,316)
GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % GMT %
38
42
128
278
5
119
55
62
138
306
5
115
40
41
121
261
5
114
25
26
44
73
5
39

153
360
203
151

46
69
41
24

458
622
556
261
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912
1,050
907
353

25
69
71
73

128
124
117
41

Trial

Time

Injection
3 + 4 wk

Injection
3 + 1 yr

Reference

CYD23/57 (Thai IIb)
T
y
Vaccine
Control
p All (n, 197-95)@ All(n, 99-48)
e

1
2
3
4
1
2
3
4

GMT#
146
310
405
155
77
122
95
153

%*
95
99
100
98
77
85
89
94

GMT
24
52
49
19
21
39
26
37

Sabchareon et al, 2012

%
55
59
59
43
46
56
54
54

CYD14 (Asian III)

CYD15 (American III)

Immunogenicity
subset of CYD14+15
Vaccine
Control

Vaccine
Control
Vaccine
Control
All
All
Sero +
Sero All (n, 643)
All
(n, 1,323- (n, 660-657) (n, 1,301-?) (n, 1,048-?) (n, 251-?)
All
All
1,316)
GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % GMT % GMT %
166
47
395
703
35
121
355
69
574
860
105
129
207
43
508
762
94
124
151
26
241
306
89
44

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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การกระตุน้ แอนติบอดีแบบ neutralizing antibody
ในการศึกษา CYD23/57 เมื่อฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่อาสาสมัคร ได้พบ
การกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีแบบ neutralizing antibody ต่อเชื้อไวรัสเด็งกี่สงู ขึน้
จนมีระดับเฉลีย่ (geometric mean titer, GMT) มากกว่าระดับก่อน
ได้รบั วัคซีน 2-4 เท่า (ตารางที่ 3) การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และ 3 ไม่ส่งผล
ให้ระดับแอนติบอดีสงู ขึน้ อย่างชัดเจนเหมือนเข็มแรก แต่มผี ลช่วยให้สดั ส่วนของ
ผู้ท่มี แี อนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเด็งกี่เพิม่ ขึ้นจากระดับ 55 - 60% ของ อาสาสมัคร
เป็ น 98-100% ที่เวลา 1 เดือนหลังได้รบั เข็มที่ 3 การเพิม่ ระดับและสัดส่วนผูท้ ่ี
มีแอนติบอดีน้ีน่าจะเป็ นผลของการกระตุน้ ด้วยวัคซีนทีอ่ าสาสมัครได้รบั เป็ นหลัก
เพราะกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้รบั วัคซีนแทบจะไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงของทัง้ ระดับ
แอนติบอดีเฉลีย่ และสัดส่วนผูม้ แี อนติบอดี โดยทีก่ ารติดเชือ้ ในกลุม่ ควบคุมเพียง
2.2 ครัง้ ต่ออาสาสมัคร 100 คนในหนึ่งปี ระหว่างการศึกษานี้ไม่ส่งผลเพิม่ ระดับ
แอนติบอดีเฉลี่ย การตรวจวัดระดับแอนติบอดีในการศึกษา CYD14 และ CYD15
ทีท่ าํ ในช่วงเวลาต่อมาให้ผลสอดคล้องกันกับทีพ่ บในการศึกษา CYD23/57
เมื่อ แยกการวิเคราะห์อ าสาสมัค รที่ไ ด้ร บั วัค ซีน ในการศึก ษา CYD15
ออกเป็ นกลุ่มทีม่ แี อนติบอดีต่อเชือ้ ไวรัสเด็งกีต่ งั ้ แต่ก่อนการฉีดวัคซีน (เคยติดเชือ้
ในธรรมชาติก่อนเข้าเป็ นอาสาสมัคร) และกลุ่มทีไ่ ม่มแี อนติบอดีมาก่อน พบว่า
การฉีดวัคซีน 3 เข็มไม่สามารถกระตุ้นให้ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยในกลุ่มที่ไม่ม ี
แอนติบอดีต่อเชือ้ ไวรัสเด็งกี่มาก่อนเพิม่ สูงขึน้ ใกล้เคียงกับระดับเฉลีย่ ของกลุ่มที่
มีแอนติบอดีก่อนเป็ นอาสาสมัคร บ่งชีว้ า่ วัคซีนนี้มผี ลช่วยส่งเสริมระดับแอนติบอดี
ในผูท้ ่เี คยติดเชื้อตามธรรมชาติมาแล้วให้สงู ขึน้ แต่ไม่สามารถกระตุ้นให้มกี าร
สร้างแอนติบอดีในผูท้ ไ่ี ม่เคยติดเชือ้ ไวรัสเด็งกีม่ าก่อนจนมีระดับทัดเทียมกับกลุม่ แรก
เมือ่ ติดตามวัดระดับแอนติบอดีหลังการฉีดเข็มที่ 3 ครบ 1 ปี ในการศึกษา
CYD23/57 พบระดับแอนติบอดีเฉลี่ยในกลุ่มที่ได้รบั วัคซีนใกล้เคียงกับระดับที่
พบหลังการฉีดเข็มแรก 1 เดือน
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ประสิทธิผลของวัคซีน
การประเมินประสิทธิผลของวัคซีนในการลดอัตราการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่
โดยรวมและการติดเชือ้ ทีไ่ ม่ก่ออาการผิดปกติได้ทาํ ในกลุ่มย่อยสําหรับศึกษาการ
กระตุน้ ภูมคิ ุม้ กัน ซึง่ ได้ถูกเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับแอนติบอดีเป็ นระยะ ๆ ใน
ระหว่างการศึกษา ในช่วงเวลา 1 ปี (เดือนที่ 13 – 25) ของการศึกษา CYD14
และ CYD15 อาสาสมัค รกลุ่ม ย่อ ยที่ไ ด้รบั วัค ซีน เกิด การติด เชื้อ ไวรัส เด็งกี่ใน
ธรรมชาติลดลงเพียง 40.1% เมื่อเทียบกับกลุ่มย่อยที่ไม่ได้รบั วัคซีน (ตารางที่ 4)
ผลในการป้องกันนี้เห็นชัดเจนขึน้ ในอาสาสมัครกลุม่ ย่อยทีม่ แี อนติบอดีก่อนเข้าร่วม
การศึกษาหรือมีอายุมากกว่า 9 ปี (48.1% และ 43.9 %, ตามลําดับ) ในทาง
ตรงกันข้าม ผลของวัคซีนในการป้องกันการติดเชือ้ มีค่าตํ่ามากและไม่มนี ยั สําคัญ
ทางสถิตใิ นอาสาสมัครกลุ่มย่อยที่มอี ายุต่ํากว่า 9 ปี หรือไม่เคยติดเชื้อไวรัสเด็งกี่
ก่อนเข้าการศึกษา การวิเคราะห์ผลของวัคซีนในการป้องกันการติดเชือ้ แบบไม่
มีอาการผิดปกติซง่ึ เป็ นสิง่ ทีพ่ บในผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสเด็งกีส่ ว่ นใหญ่ให้ผลสอดคล้องกัน
(ตารางที่ 4) ข้อมูลจากการศึกษากลุ่มย่อยนี้บ่งบอกว่า วัคซีนมีประสิทธิผลตํ่าใน
การป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกีโ่ ดยรวมและการติดเชือ้ ทีไ่ ม่ก่ออาการผิดปกติในเด็ก
ในขณะเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์ผ ลของวัคซีนในอาสาสมัครทัง้ หมดของ
การศึกษา CYD14 และ CYD15 พบว่าวัคซีนช่วยลดการเกิดโรค (dengue) ใน
กลุ่มอาสาสมัครทีไ่ ด้รบั วัคซีนครบ 3 เข็มลงถึง 56.5% และ 60.8% เมื่อเทียบกับ
กลุ่ม ควบคุ ม ในการศึก ษาประสิท ธิผ ลระยะที่ส ามในเอเชีย และลาติน อเมริก า
ตามลําดับ (ตารางที่ 4, Dengue, pp analysis) ผลของวัคซีนระดับนี้ (54.8%
และ 64.8%, ตามลําดับ) พบในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่เมื่ออาสาสมัคร
ได้รบั วัคซีนเพียง 1 เข็มด้วย (ตารางที่ 4, Dengue, ITT analysis) เมื่อแยก
อาสาสมัครออกเป็ นกลุ่มย่อยตามการตรวจพบแอนติบอดีก่อนเข้าร่วมการศึกษา
และตามอายุ พบผลการป้องกันโรคสูงขีน้ ทัง้ ในกลุ่มทีม่ แี อนติบอดีก่อนการศึกษา
(74.3 และ 83.7%, ตามลําดับ) และกลุ่มอายุมากกว่า 9 ปี (67.8 และ 64.7%,
ตามลําดับ) แต่วคั ซีนไม่มผี ลในอาสาสมัครที่ไม่มแี อนติบอดีมาก่อน (35.5%
และ 43.2% แต่ไม่มนี ัยสําคัญทางสถิต,ิ ตามลําดับ) และมีผลตํ่าในกลุ่มอายุน้อย
กว่า 9 ปี (44.6% มีอาสาสมัครเฉพาะในการศึกษา CYD14)
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เมื่อประเมินผลกระทบของการตรวจพบแอนติบอดีในอาสาสมัครก่อนเข้า
ร่วมการศึกษาแยกกันระหว่างกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือมากกว่า 9 ปี พบว่าวัคซีน
ไม่มปี ระสิทธิผลในการป้องกันโรค (dengue) ในกลุ่มอาสาสมัครอายุมากกว่า 9 ปี
ที่ไ ม่ม ีแ อนติบ อดีต่ อ เชื้อ ก่ อ นเข้า ร่ว มการศึก ษา (61.6% และ 43.2% แต่ ไม่ม ี
นัยสําคัญทางสถิต,ิ ตามลําดับ) ในทางกลับกัน วัคซีนให้ผลลดการเกิดโรคลงถึง
70.1% ในอาสาสมัครอายุน้อยกว่า 9 ปี ทม่ี แี อนติบอดีก่อนการศึกษาในการศึกษา
CYD14 (ตารางที่ 4, Dengue, ITT analysis) ผลในการป้องกันโรคของ วัคซีนนี้
จึงขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์การติดเชือ้ ไวรัสเด็งกีใ่ นธรรมชาติของอาสาสมัครเป็ นหลัก
เชือ้ ไวรัสเด็งกี่ทงั ้ สีช่ นิดสามารถก่อโรคได้และวัคซีนทีด่ ตี อ้ งสามารถกระตุน้
ระบบภูมคิ ุม้ กันให้ป้องกันโรคจากการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกีท่ ุกชนิด เมื่อวิเคราะห์ผล
ของวัคซีนตามชนิดของเชือ้ ไวรัสเด็งกีท่ พ่ี บในอาสาสมัคร ได้พบว่าวัคซีนไม่มผี ล
หรือให้ผลตํ่าในการป้องกันโรคจากการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกีช่ นิด 2 แต่ให้ผลป้องกัน
โรคจากเชือ้ ไวรัสชนิด 3 และ 4 เป็ นอย่างดี และส่งผลปานกลางต่อโรคจากเชื้อ
ไวรัสเด็งกีช่ นิด 1 (ตารางที่ 4, Dengue, ITT analysis)
การประเมินประสิทธิผลของวัคซีนในการศึกษา CYD23/57 เป็ นการศึกษา
นํ าร่องระยะ IIb มีข้อจํากัดของจํานวนอาสาสมัครที่รบั เข้าโครงการน้ อยกว่า
การศึกษา CYD14 และ CYD15 และได้ทําที่จงั หวัดราชบุรเี พียงแห่งเดียว ทําให้
สัดส่วนของเชื้อไวรัสเด็งกี่ทงั ้ สีช่ นิดที่แตกต่างกันมากในช่วงเวลาที่ศกึ ษาส่งผล
กระทบต่อประสิทธิผลทีว่ ดั ได้ โดยประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันการเกิดโรค
(dengue) ที่ต่ํามากในการศึกษานี้ (30.2% และ 34.9% ใน pp และ ITT analysis,
ตามลําดับ) น่ าจะเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการที่วคั ซีนนี้มผี ลตํ่าในการป้องกันโรค
จากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ชนิด 1 และ 2 ประกอบกับสัดส่วนของการติดเชื้อ
ไวรัสเด็งกี่ชนิด 1 และ 2 ในการศึกษา CYD23/57 ที่สูงกว่าการศึกษา CYD14
และ CYD15 ซึ่งได้ทําในระยะต่อมาในหลายประเทศพร้อมกันและพบเชือ้ ทัง้ สีช่ นิด
ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
เมื่อทําการวิเคราะห์ผลของวัคซีนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ (DHF)
และโรคเด็งกีร่ นุ แรง (SD) ซึง่ พบในผูป้ ว่ ยส่วนน้อย(2.6-6.5%) ทีเ่ กิดอาการผิดปกติ
ขณะติดเชือ้ ไวรัสเด็งกี่ แต่มกั มีความรุนแรงสูง พบว่าในการศึกษา CYD14 และ
CYD15 วัคซีนมีประสิทธิผลดี (80-95.5%) ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกเด็งกี่
และโรคเด็งกีร่ ุนแรงในอาสาสมัครทัง้ หมดและในกลุ่มย่อยอายุมากกว่า 9 ปี แต่กลับ
ไม่มผี ลในกลุ่มอายุน้อยกว่า 9 ปี (ตารางที่ 4, DHF และ Severe dengue, ITT
analysis)
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ความปลอดภัย
ในการพัฒ นาวัคซีนป้ องกันโรคจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ เป้าหมายที่สําคัญ
หนึ่งคือ การหลีกเลี่ยงผลที่ไม่พงึ ประสงค์จากวัคซีนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
เมื่อประเมินอาสาสมัครในการศึกษาทัง้ สามภายในเวลาหนึ่งเดือนหลังฉีดวัคซีน
แต่ละเข็ม ได้พบอาการไม่พงึ ประสงค์ระยะสัน้ ในระดับที่ไม่แตกต่างกันระหว่าง
อาสาสมัค รกลุ่ ม ที่ไ ด้ร บั วัค ซีน และกลุ่ ม ควบคุ ม (ตารางที่ 5) การติด ตาม
อาสาสมัครตลอดช่วงเวลาสองปีแรกของการศึกษาเหล่านี้กไ็ ด้ผลเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 4 Efficacy
Efficacy
against
Dengue
Virus
infection

Asymptomatic
dengue
virus
infection
Dengue

Dengue

Group
Age
(yr)

Serostatus/
DENV type

All

All
Sero+
Sero-

9+
9All
9+
9All

9+

CYD23/57
(Thai IIb)
pp
ITT

CYD14
(Asian III)
pp
ITT

CYD15
(American III)
pp
ITT

Combined CYD14+15
Subset
All
pp ITT
pp
40.1*
48.1
9.3#
43.9*
23.7#@

All
Sero+
SeroAll
Sero+
SeroDENV-1
DENV-2
DENV-3
DENV-4
All
Sero+
SeroDENV-1
DENV-2
DENV-3
DENV-4

30.2#

34.9*

56.5

55.6#
9.2#
75.3#
100

61.2
3.5#
81.9
90.0

50.0
35.0#
78.4
75.3
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54.8
74.3
35.5#
54.5
34.7*
65.2
72.4
67.8
79.2
61.6#
65.7
36.8#
69.5
87.9

60.8
50.3
42.3*

74.0
77.7

64.7
83.7
43.2#
54.8
50.2
74.2
80.9
64.7
83.7
43.2#
54.8
50.2
74.2
80.9

59.2

60.3
78.2
38.1
54.7

33.5*
41.7*
-1.1#
38.6*
8.7#@
70.9
82.5
39.1#

43.0*

71.6
76.9
65.6
81.9
52.5
58.4
47.1
73.6
83.2

72.8

Efficacy
against

DHF

Severe
dengue
Hospitalization&
due to
dengue
virus
infection

Group
Age
(yr)

Serostatus/
DENV type

9-

All
Sero+
SeroDENV-1
DENV-2
DENV-3
DENV-4

All
9+
9All
9+
9All
9+

CYD23/57
(Thai IIb)
pp
ITT

CYD14
(Asian III)
pp
ITT

25.6*

88.5

25.6*

80.8

44.6*
70.1
14.4#
46.6
33.6*
62.1
51.7
80.0
90.9
66.7#
70.0
90.9
44.5#
67.2
81.6

9Reference

CYD15
(American III)
pp
ITT

Combined CYD14+15
Subset
All
pp ITT
pp
66.0@

90.0

95.0

85.0
92.9

91.7

95.5

79.1
93.2

80.3

72.7
80.8

56.1
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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ตารางที่ 5 Short-term safety
CYD14 (Asian III)

CYD23/57 (Thai IIb)
Analysis

Type

Vaccine
n/total

Safety (all volunteers)

sAE @
Death

Reactogenicity
subgroup

All

Control*

%
(95%CI)

315/
2,666

(10.6-13.1)

168/
1,281

-

-

-

nsAE#
(u)+

317/
697

i-nsAE $
(u) +
nsAR&
(u)+

0/
697
-

11.8

n/total

45.5
(41.7-49.3)

NA
-

142/
300
0/
300
-

Vaccine

%
(95%CI)

13.1
(11.315.1)

47.3
(41.653.2)

NA
-



n/total

355/
6,848
4/
6,848
489/
1,334
0/
1,334
19/
1,334
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%
(95%CI)

5.2
(4.7-5.7)

<0.1

Control
n/total

220/
3,424

(34.1-39.3)

0/
3,424
268/6
63

NA

0/663

(4.7-5.7)

36.7

1.4
(0.9-2.2)

CYD15 (American III)

6/663

%
(95%CI)

6.4
(5.7-7.3)

Vaccine
n/total
81/
13,915

NA

0/
13,915

40.4

595/
1,333

(36.744.3)

NA
0.9
(0.3-2.0)

3/
1,333
16/1,
333

%
(95%CI)

0.6
(0.5-0.7)

NA
44.6
(41.947.4)

0.2
(0.0-0.7)

1.2
(0.7-1.9)

Control
n/total

40/
6,939
0/
6,939
292/
664
1/
664
5/
664

%
(95%CI)

0.6
(0.4-0.8)

NA
44.0
(40.2-47.8)

(0.1) !
(0.2-0.8)

(0.7) !
(0.2-1.7

CYD14 (Asian III)

CYD23/57 (Thai IIb)
Analysis

Type

Vaccine
n/total

Reactogenicity
subgroup

Injection
site

Systemic

Reference

Control*

%
(95%CI)

n/total

Reaction
(s)-

426/
697

(57.8-65.2)

(61.1) !

189/
300

nsReaction
(u) +

-

-

-

Reaction
(s) -

538/
697

(74.5-80.8)

(77.2) !

223/
300

nsAR&
(u) +

-

-

-

nsAE#
(u) +

-

-

-

Vaccine

%
(95%CI)

n/total

%
(95%CI)

63.0

633/
1,334

(44.8-50.2)

-

9/
1,334

(0.3-1.3)

74.3

760/
1,334

(54.3-59.7)

-

10/
1,334

(0.4-1.4)

-

489/
1,334

(34.1-39.3)

(57.568.7)

(69.079.2)

Sabchareon et al, 2012

CYD15 (American III)

Control
n/total

47.5

285/6
63

0.7

2/
663

57.0

367/
663

0.7

4/
663

36.7

268/
663

Capeding et al, 2014

%
(95%CI)

Vaccine
n/total

43.0

675/
1,328

0.3

9/
1,333

55.3

909/
1,328

0.6

7/
1333

40.4

592/
1,333

(39.246.9)
(0.0-1.1)
(51.559.2)
(0.2-1.5)
(36.744.3)

%
(95%CI)

Control
n/total

50.8

279/
658

(38.6-46.3)

0.7

3/
664

(0.1-1.3)

68.4

458/
659

(65.8-73.0)

0.5

2/
664

(0.0-1.1)

44.4

290/
664

(39.9-47.5)

(41.853.6)
(0.3-1.3)
(65.970.9)
(0.2-1.1)
(41.747.1)

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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%
(95%CI)

42.4
0.5

69.5
0.3

43.7

การประเมินความปลอดภัยในระยะยาวได้ทําโดยเฝ้าระวังหาอาสาสมัครที่
เจ็บป่วยจากการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกี่และได้รบั เข้ารักษาในโรงพยาบาลตลอดช่วงปี
ที่ 3-6 หลังจากเริม่ ได้รบั วัคซีน ในระหว่างปี ท่ี 3 ของการศึก ษา CYD23/57
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนผูป้ ่วยในทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสเด็งกี่ระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้รบั วัคซีนและ
กลุ่มควบคุม ไม่พบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม (ตารางที่ 6) แต่เมื่อแยก
วิเคราะห์ตามกลุ่มอายุ พบว่าอาสาสมัครกลุ่มอายุมากกว่า 9 ปี ท่ีได้รบั วัคซีน
ป่ว ยถูก รับ เข้า รัก ษาในโรงพยาบาลน้ อ ยกว่า กลุ่ม ควบคุ ม (relative risk 0.31,
ตารางที่ 6, year 3) ในทางกลับกัน อาสาสมัครกลุ่มอายุน้อยกว่า 9 ปี ท่ีได้รบั
วัคซีนป่วยจนต้องรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลมากกว่ากลุ่มควบคุม (relative risk
1.57, ตารางที่ 6, year 3, แถว H) ผลการศึกษานี้สอดคล้องกันสิง่ ทีพ่ บต่อมาใน
การศึกษา CYD14
เมื่อวิเคราะห์ผลของวัคซีนเฉพาะกรณีเป็ นโรคเด็งกี่รุนแรงต้องรักษาใน
โรงพยาบาล (hospitalized severe dengue) ในระหว่างปี ท่ี 3 ของการศึกษา
CYD23/57 พบว่า การได้รบั วัคซีนทําให้กลุ่มอาสาสมัครทัง้ หมดและกลุ่มอายุ
น้อยกว่า 9 ปี เกิดโรคไข้เด็งกีร่ ุนแรงทีต่ อ้ งรักษาในโรงพยาบาลมากขึน้ กว่าสองเท่า
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และยังได้พบผลลักษณะนี้ในทุกกลุม่ อายุของการศึกษา
CYD14 อีกด้วย (ตารางที่ 6, year 3, แถว hSD)
ในการศึก ษา CYD15 ซึ่ง รับ อาสาสมัค รอายุ 9 -16 ปี ผลการติด ตาม
อาสาสมัครในระหว่างปี ท่ี 3 บ่งบอกว่าการได้รบั วัคซีนช่วยลดความเสีย่ งของการ
เกิ ด โรค (dengue) และโรคเด็ ง กี่ รุ น แรง (severe dengue) ที่ ร ับ เข้า รัก ษาใน
โรงพยาบาล (ตารางที่ 6, year 3, แถว H และ hSD)
สรุปและความเห็น
1. ในเด็กอายุมากกว่า 9 ปี ในภูมภิ าคเอเชียและลาตินอเมริกา วัคซีน
Dengvaxia มีประสิทธิผลปานกลางในการป้องกันโรคจากการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกี่
(dengue) ให้ผลดีในการป้องกันโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ (DHF) และ โรคเด็งกีร่ นุ แรง
(severe dengue) และมีผลลดการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลเมือ่ ปว่ ยจากการ
ติดเชือ้ ไวรัสเด็งกีใ่ นช่วงสองปี หลังได้รบั วัคซีนเข็มแรก ในปีทส่ี ามวัคซีนนี้ชว่ ยลด
ความเสีย่ งจากความเจ็บปว่ ยเมือ่ ติดเชือ้ ไวรัสเด็งกีจ่ นต้องรักษาในโรงพยาบาล
แต่กลับเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคเด็งกีร่ นุ แรงทีต่ อ้ งรักษาในโรงพยาบาลใน
เด็กอายุมากกว่า 9 ปีทต่ี ดิ เชือ้ ในภูมภิ าคเอเชีย
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2. ในเด็กอายุน้อยกว่า 9 ปี ในภูมภิ าคเอเชีย วัคซีนนี้มปี ระสิทธิผลน้อย
ในการป้องกันโรคจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ (dengue) และไม่มผี ลป้องกันโรค
ไข้เลือดออกเด็งกี่ (DHF) และโรคเด็งกี่รุนแรง (severe dengue) ในช่วงสองปี
หลังได้รบั วัคซีนเข็มแรก แต่กลับเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกเด็ง
กี่ (DHF) และโรคเด็งกี่รุนแรง (severe dengue) ที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลใน
ปี ท่สี ามและการเกิดความผิดปกติในการรัวซึ
่ มพลาสมาและภาวะเกร็ดเลือดตํ่า
ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลช่วงปีท่ี 3-6
3. ผลในการป้องกันโรคจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ (dengue) เกี่ยวข้อง
กับประสบการณ์การติดเชือ้ เด็งกี่ก่อนได้รบั วัคซีน โดยทีเ่ ด็กอายุมากกว่า 9 ปี ที่
ไม่เคยติดเชื้อไวรัสเด็งกี่มาก่อนไม่ได้รบั ผลดีจากวัคซีนนี้ ในขณะเดียวกัน เด็ก
อายุน้อยกว่า 9 ปี ท่เี คยติดเชื้อไวรัสเด็งกี่มาก่อนได้รบั ประโยชน์ จึงน่ าจะมีการ
คัดกรองเด็กก่อนได้รบั วัคซีน ทัง้ กลุ่มอายุมากกว่า 9 ปี (เพื่อลดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่เกิด
ประโยชน์ สําหรับเด็กที่ไม่ติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ในธรรมชาติมาก่อน) และอายุน้อย
กว่า 9 ปี (เพื่อให้โอกาสเด็กที่เคยติดเชื้อไวรัสเด็งกี่มาแล้วได้เสริมภูมคิ ุม้ กันต่อ
โรคจากเชือ้ ไวรัสนี้ให้สงู ขึน้ )
4. วัคซีนนี้มผี ลไม่มากในการป้องกันโรคจากการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกีช่ นิด 2
ทําให้ประสิทธิผลของวัคซีนโดยรวมลดลงในช่วงเวลา/ภูมภิ าคที่มเี ชือ้ ไวรัสเด็งกี่
ชนิด 2 แพร่ระบาดในสัดส่วนทีส่ งู กว่าชนิดอื่น ๆ
5. วัคซีนนี้มผี ลไม่มากในการป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกีแ่ ละการติดเชือ้
ที่ไม่แสดงอาการผิดปกติในเด็ก ประกอบกับใช้ระยะเวลานานในการฉีดจนครบ
สามเข็ม จึงไม่น่ามีประโยชน์สาํ หรับใช้ลดการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสเด็งกี่
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นพ. จรุง เมืองชนะ และเจ้าหน้ าที่ สถาบัน วัคซีนแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีก่ รุณาวิเคราะห์ขอ้ มูลบางส่วนในตาราง
ที่ 5 และ พญ. สุเนตร ชื่นกิจมงคล บริษทั Sanofi Pasteur ทีใ่ ห้ความอนุ เคราะห์
ข้อมูลบางส่วนในตารางที่ 5 ทีย่ งั ไม่ได้ตพี มิ พ์
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Rabies vaccines and rabies control in animals
สพ.ญ.นันทพร วันดี
สพ.ญ.ตวงทอง ปจั ฉิมะศิร ิ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสตั ว์
โรคพิษสุนัขบ้า (rabies) เป็ นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เกิดจากเชื้อ
ไวรัสพิษสุนัขบ้า (rabies virus) ซึ่งอยู่ในตระกูล Rhabdoviridae โรคนี้ทําให้คน
นับหมื่นทัวโลกเสี
่
ยชีวติ ในแต่ละปี ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากการถูกสุนัขกัด
มากถึงร้อยละ 99 (WHO, 2017) นอกจากสุนัขแล้ว สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทุกชนิด
สามารถติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ เช่น แมว โค และกระบือ นอกจากนี้ ยังมีรายงาน
พบเชื้อไวรัสในสัตว์ป่าด้วย เช่น แรคคูน สุนัขจิ้งจอก สุนัขป่า และค้างคาว โรค
พิษ สุนัขบ้าสามารถติดต่อได้ทางนํ้ าลายหรือเนื้ อเยื่อระบบประสาทของสัตว์ท่ี
ติ ด เชื้อ rabies virus หรือ lyssavirus ชนิ ด อื่ น ซึ่ ง อยู่ ใ นตระกู ล เดีย วกัน เช่ น
Australian bat lyssavirus (ABLV) และ European bat lyssaviruses ระยะฟกั
ตัวของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและปศุสตั ว์โดยทัวไป
่ อยู่ท่ี 3-12 สัปดาห์ ซึ่ง
อาจใช้ระยะเวลาเพียงไม่ก่วี นั หรืออาจใช้เวลานานหลายเดือน หรือในบางกรณี
อาจใช้เวลานานเป็ น ปี (Beran, G. W., 1994; OIE, 2017) ขึ้น อยู่ก บั ตําแหน่ ง
ของแผลทีถ่ กู กัด โดยหากแผลเกิดทีส่ ว่ นต้นของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น หัว
หรือคอสัตว์ และตําแหน่ งที่มเี ส้นประสาทจํานวนมาก เช่น ปลายนิ้ ว จะทําให้
ระยะฟกั ตัวของโรคสัน้ ลง สัตว์จะแสดงอาการภายหลังได้รบั เชือ้ เร็วขึน้
การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านัน้ สามารถทําได้โดยการให้วคั ซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข รวมถึงการฉีดวัคซีนและให้อมิ มูโนโกลบูลนิ ในคน
ภายหลังจากถูกสุนัขกัดด้วย ซึ่งการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนขั นัน้ จําเป็ นต้อง
มีการให้วคั ซีนในกลุ่มสุนัขให้ครอบคลุมอย่างน้ อยร้อยละ 70 ของจํานวนสุนัข
ทัง้ หมดในพื้นที่เสีย่ ง โดยใช้วคั ซีนที่มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน การขนส่งและ
เก็บ รักษาวัค ซีน ต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลาจนกระทัง่ ใช้งาน ซึ่ง
โดยทัวไป
่ วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จําเป็ นต้องอยู่ในที่เย็น หรืออยู่ในระบบ cold
chain สําหรับสุนัขที่มเี จ้าของ โดยผู้ฉีดวัคซีนและผู้จบั ควบคุมสุนัขจะต้องใช้
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อุปกรณ์ ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ถุงมือ สําลีแอลกอฮอล์ หรือนํ้ ายาฆ่าเชื้อโรค
ด้วย ทัง้ นี้ การจับและควบคุมสุนัข ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยทัง้ ของตัวสุนัข
และผูด้ ําเนินการ โดยพิจารณาใช้อุปกรณ์ในการช่วยจับ เช่น ตาข่าย หรือเชือก
คล้อง รวมทัง้ ต้องมีการทําเครื่องหมายเพื่อระบุตวั สุนัขด้วย นอกจากนี้ ผู้ท่มี ี
โอกาสได้รบั เชื้อหรือมีความเสี่ยงในการได้รบั เชื้อก่อโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ผู้ท่ี
ทํางานสถานพยาบาลสัตว์และสถานสงเคราะห์สตั ว์ ผูท้ ม่ี คี วามใกล้ชดิ กับสุนขั ที่
ไม่ได้รบั วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือสุนัขไม่มเี จ้าของ ควรได้รบั การฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าเพื่อป้องกันการป่วยก่อนได้รบั เชือ้ ส่วนผูท้ ถ่ี ูกสุนัข
กัด ข่วน หรือ ถูก เลีย บริเวณเนื้ อ เยื่อ อ่อ นหรือจุ ด ที่ม ีบ าดแผล จํา เป็ น ต้อ งพบ
แพทย์เพือ่ รักษาบาดแผลและฉีดวัคซีนทันที (WHO, 2016)
การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข เฟอร์เร็ต รวมถึง
ปศุสตั ว์ ควรเริม่ ทําครัง้ แรกในสัตว์ท่ีอายุ 3 เดือนขึ้น ไป แต่ในแมวอาจเริม่ ให้
วัคซีนเข็มแรกทีอ่ ายุ 2 เดือนได้ ซึง่ โดยทัวไปต้
่ องฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน 28 วัน
หลังจากวัค ซีน เข็ม ที่ 1 หรือตามคําแนะนํ าของสัต วแพทย์ และควรฉีด วัค ซีน
กระตุ้นซํ้าอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี นอกจากนี้ สามารถพิจารณาให้วคั ซีน
พิษสุนขั บ้าในสัตว์ทม่ี มี ลู ค่าสูง หรือสัตว์ทอ่ี ยูใ่ กล้ชดิ กับคน เช่น สัตว์เลีย้ ง สัตว์ใน
สวนสัตว์ หรือสัตว์ทน่ี ํามาจัดแสดงในงานนิทรรศการ (CDC, 2011; Day et al., 2016)
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ 1. วัคซีนเชือ้ ตาย
(inactivated/killed vaccines) เป็ น วัค ซีน ที่นิ ย มใช้ก ัน ทัวไปในป
่
จั จุบ ัน สําหรับ
กระตุน้ ภูมคิ ุม้ กันรายตัวในสุนขั และแมว รวมถึงการให้วคั ซีนในสุนขั ทุกกลุ่ม (mass
vaccination) ซึ่งวัคซีนชนิดนี้มคี วามคงตัวในอุณหภูมปิ กติมากกว่าวัคซีนเชื้อเป็ น
และไม่มคี วามเสีย่ งในก่อโรคพิษสุนัขบ้าทีอ่ าจเกิดจากวัคซีน (Day et al., 2016)
2. วัคซีนประเภท modified live virus (MLV) ซึ่งผลิตขึน้ ด้วยวิธที างพันธุวศิ วกรรม
(recombinant vaccine) โดยใช้ส ารอนุ พ ัน ธ์ท่ีป ลอดภัย ของเชื้อ ไวรัส สายพัน ธุ์
SAD (Street Alabama Dufferin) เป็ นวัคซีนชนิดกินเพื่อใช้ในสัตว์ป่า เช่น สุนัข
จิ้งจอก ในประเทศแคนาดาและทวีปยุโรป หรือจิ้งจอกแรคคูน (raccoon dogs)
ในประเทศฟิ น แลนด์ เป็ น ต้น แต่ทงั ้ นี้ ยังไม่มรี ายงานด้านความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดฉีดสําหรับสัตว์ป่า และยังไม่มใี บอนุ ญาตในการใช้
วัคซีนพิษสุนัขบ้ากับสัตว์ป่าด้วย (Brown et al., 2011) 3. วัคซีนประเภท vectored
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recombinant rabies เป็ น recombinant vaccine ทีม่ คี วามปลอดภัยสูง เนื่องจาก
ผลิตขึน้ โดยใช้เฉพาะยีน glycoprotein G ทีม่ คี วามสําคัญในการกระตุน้ การสร้าง
แอนติบ อดีข องสัต ว์ ไปเชื่อ มต่ อกับ DNA พาหะ (DNA vector) เช่น poxvirus
(vaccinia และ canary pox) และ adenovirus ซึ่งเป็ นเชือ้ ไวรัสทีผ่ ่านการทดสอบ
แล้วว่าไม่ก่อโรคทัง้ ในสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีทงั ้ วัคซีนชนิดกินและ
ชนิดฉีด ซึง่ นิยมใช้ในอเมริกาเหนือ
การตรวจโรคพิษ สุ นั ข บ้า ทางซีร มั วิท ยา สามารถทํ า ได้ด้ ว ยวิธี rapid
fluorescent focus inhibition test (RFFIT), fluorescent antibody virus neutralization
(FAVN) หรือ ELISA (OIE, 2017) ซึ่งเป็ นการตรวจหาภูมคิ ุ้มกันต่อเชื้อ rabies
virus สามารถใช้ทดสอบการตอบสนองของแอนติบอดีในสัตว์ทไ่ี ด้รบั วัคซีน โดย
ปกติแล้ว การตรวจนี้จะไม่ได้ใช้สาํ หรับประเมินความจําเป็ นในการให้วคั ซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ากระตุ้น ซํ้าในสัตว์ เนื่องจากระดับแอนติบอดีท่ีตรวจพบอาจไม่
สัมพันธ์กบั ระดับความคุ้มโรคจากการให้วคั ซีน เนื่องจากยังมีอกี หลายปจั จัยที่
เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อภูมคิ ุม้ กันของร่างกายสัตว์ อีกทัง้ ยังไม่มวี ธิ ใี นการ
ทดสอบปจั จัยดังกล่าวในปจั จุบนั (Brown et al., 2011) หมายความว่า ถึงแม้จะ
ตรวจพบระดับแอนติบอดีต่อเชื้อ rabies virus ในระดับที่กําหนด (> 0.5 IU/ml)
ก็ยงั จําเป็ นต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อย่างต่อเนื่องเป็ น
ประจําทุกปี (CDC, 2011) ในปจั จุบนั การตรวจทางซีรมั วิทยามักใช้ในกรณีเพื่อ
การขนส่งและเคลื่อ นย้า ยสัต ว์เลี้ย งระหว่างประเทศ (OIE, 2017) โดยพบว่า
ระดับแอนติบอดีต่อเชือ้ rabies virus ในสุนขั อายุมากกว่า 16 สัปดาห์ทไ่ี ด้รบั การ
ฉีดวัคซีนแล้ว มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าด้วย
(Day et al., 2016)
ปจั จุบนั กรมปศุสตั ว์มนี โยบายในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรค
พิษสุนขั บ้า เป็ นการทํางานแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุขและหน่ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทัง้ หน่ วยงาน
ส่วนกลางและภูมภิ าค ทัง้ นี้ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและหน่ วยงานในสังกัด
ซึ่งเป็ น หน่ วยงานสนับ สนุ นทางด้านวิช าการของกรมปศุสตั ว์ ได้ม ีก ารเตรีย ม
ความพร้อมทางด้านการตรวจวินิจฉัย ชันสูตร และทดสอบโรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์
โดยใช้วธิ ตี ามมาตรฐานสากลและได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005
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สําหรับการตรวจโรคพิษสุนขั บ้าด้วยวิธี fluorescent antibody test (FAT) (สสช.,
2559) นอกจากนี้ กรมปศุสตั ว์ โดยสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ ได้
จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า (Thai rabies net) (สคบ.,
2558) โดยได้รบั การสนับสนุ นจาก Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) และองค์กรพิทกั ษ์สตั ว์แห่งโลก ในการนํ าเสนอข้อมูลที่เป็ นปจั จุบนั และ
สถานการณ์ ของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เพื่อให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนํ า
ข้อมูลไปใช้ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องได้
การกําจัดโรคพิษสุนขั บ้า เป็ นอีกหนึ่งความมุง่ หมายของประเทศไทยทีจ่ ะ
ลดจํานวนผูป้ ว่ ยและเสียชีวติ จากการติดเชือ้ rabies virus ถึงแม้วา่ การฉีดวัคซีน
ในสุนัขและแมวแบบ mass vaccination จะเป็ นแนวทางสําคัญ ที่จะช่วยในการ
กําจัดโรค แต่การทําวัคซีนจะสัมฤทธิ ์ผลได้นัน้ จําเป็ นต้องให้วคั ซีนให้ครอบคลุม
อย่างน้อย 70% ของประชากรสัตว์ ดังนัน้ สัตว์เลีย้ งควรได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้าอย่างถูกต้องตามโปรแกรมเป็ นประจําทุกปี ควบคู่กบั การควบคุม
จํานวนประชากรสัตว์ท่ไี ม่มเี จ้าของ โดยการทําหมันอย่างถูกวิธี และไม่ใช้ยา
คุมกําเนิดในสัตว์เนื่องจากเป็ นการเพิม่ ความเสีย่ งให้เกิดภาวะมดลูกอักเสบและ
ติดเชื้อในกระแสเลือดได้ รวมทัง้ เผยแพร่ความรูใ้ นการป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างถูกต้องแก่ประชาชน
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Update situation on unusual severity and death of influenza
สํานักโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่
โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็ นโรคทางเดินหายใจ ที่เกิดจากเชื้อไวรัส
อินฟลูเอนซา (influenza virus) ซึ่งเชื้อนี้จะอยู่ในนํ้ ามูก นํ้ าลาย หรือเสมหะของ
ผูป้ ่วย ติดต่อโดยการไอ จาม และจากการสัมผัสกับสิง่ ของทีป่ นเปื้ อนเชือ้ โรค มี
ระยะฟกั ตัว 1-4 วัน เชือ้ ไวรัสอินฟลูเอนซามีอยู่ 3 ชนิด เรียกว่า ชนิด เอ บี และซี
ลัก ษณะอาการของโรคมีอาการเล็ก น้ อยไปถึงรุน แรง อาการที่พ บบ่อย ได้แ ก่
ไข้สงู ทัง้ ในเด็ก และผูใ้ หญ่ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย อีกทัง้ ยัง
สามารถเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้งา่ ย โดยเฉพาะสถานทีท่ ม่ี ผี คู้ นอยูร่ วมกัน
เป็ นจํานวนมาก เช่น โรงเรียน สถานที่รบั เลี้ยงเด็กเล็ก หรือศูนย์เด็กเล็ก ค่าย
ทหาร ทัณฑสถาน สถานพินิจ สถานประกอบการ เป็ นต้น กลุม่ เสีย่ งทีม่ โี อกาสใน
การติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ คือ กลุ่มเสีย่ งทีม่ ภี ูมคิ ุม้ กันตํ่า อาทิ หญิงตัง้ ครรภ์ เด็กเล็ก
ผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง เป็ นต้น
โรคไข้หวัดใหญ่ อาจทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรงจนรุนแรง และ
บางครัง้ อาจทําให้เสียชีวติ ได้ ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่แตกต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดา
กล่าวคือ โรคไข้หวัดใหญ่มกั เกิดขึน้ อย่างฉับพลัน คนทีเ่ ป็ นโรคไข้หวัดมักมีอาการ
เหล่านี้บางส่วน หรือทัง้ หมด ได้แก่ ไข้ ตัวร้อน หนาวสัน่ ไอ เจ็บคอ นํ้ ามูกไหล
หรือมีอาการไอ ปวดเมือ่ ยกล้ามเนื้อ หรือตามร่างกาย ปวดหัว หอบเหนื่อย บางราย
อาจมีอาการอาเจียน และท้องร่วงร่วมด้วย โดยจะพบได้ในเด็กมากกว่าผูใ้ หญ่
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์โรคในต่างประเทศ
องค์ก ารอนามัย โลกรายงานสถานการณ์ โ รคไข้ห วัด ใหญ่ ใ นภาพรวม
ทั ่วโลก ณ วัน ที่ 16 ตุ ล าคม 2560 โดยภาพรวมในขณะนี้ โรคไข้หวัดใหญ่ใน
ซีกโลกเหนือมีการรายงานในระดับตํ่า ส่วนซีกโลกใต้และบางประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีการรายงานในระดับสูงและพบการรายงานอย่างต่อเนื่อง โดย
ส่วนใหญ่ทวโลกพบไข้
ั่
หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2)


44 

สถานการณ์โรคในประเทศไทย

ั หาสาธารณสุขของประเทศ มี
สถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ ย งั คงเป็ นป ญ
รายงานผูป้ ่วยอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2560 ข้อมูลจากสํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุม โรค วัน ที ่ 25 ตุล าคม 2560 มีร ายงานผู ้ป ่ว ยทั ่วประเทศจํา นวน
159,643 ราย อัต ราป ่ว ย 244 ต่ อ ประชากรแสนคน มีผู ้เ สีย ชีว ิต 36 ราย
คิด เป็ น อัต ราตาย 0.06 ต่อประชากรแสนคน (จังหวัดนครราชสีมา 24 ราย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 4 ราย จังหวัดสมุ ทรปราการ 1 ราย จังหวัดอุ ดรธานี 1 ราย
จังหวัดตาก 2 ราย จังหวัดเพชรบุร ี 1 ราย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 ราย จังหวัด
ราชบุร ี 1 รายและจังหวัดปทุมธานี 1 ราย) จํานวนผู้ป่วยยังคงมีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้
และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปียอ้ นหลังในช่วงเวลาเดียวกัน ดังกราฟที่ 1
กราฟที่ 1

ทีม่ า: รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กลุ่มอายุทพ่ี บส่วนใหญ่พบผูป้ ่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี มีอตั ราป่วยสูงสุด
คือ 765.14 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี มีอตั ราป่วย 664.08
ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10-14 ปี มีอตั ราป่วย 407.18 ต่อประชากร
แสนคน ตามลําดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มอี ตั ราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็ก
และวัยเรียน จึงต้องมีการให้ความสําคัญ ต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็ก
และในสถานทีท่ ม่ี กี ารรวมตัวกันของคนหมูม่ ากยิง่ ขึน้ ดังกราฟที่ 2
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กราฟที่ 2

ทีม่ า: รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายภาคพบว่า ภาคกลางมีอตั รา
ปว่ ยสูงทีส่ ดุ เท่ากับ 477.26 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือภาคเหนืออัตราปว่ ย
255.02 ต่อประชากรแสนคน และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออัตราปว่ ย 188.74 ต่อ
ประชากรแสนคนต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ ดังกราฟที่ 3
กราฟที่ 3

ทีม่ า: รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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การกระจายของการเกิดโรคไข้ห วัดใหญ่ รายจังหวัด พบว่าจังหวัด ที่ม ี
อัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 722.17 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ ระยอง อัตราป่วย 716.30 ต่อประชากรแสนคน
จันทบุร ี หนองคาย และเชียงใหม่มอี ตั ราป่วย 594.11, 533.93 และ 458.65 ต่อ
ประชากรแสนคนตามลําดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการกระจายของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัดที่มอี ตั รา
ป่วยสูง 5 อันดับแรก
อันดับ
1
2
3
4
5

จํานวนผูป้ ว่ ย
41123
4883
3144
2768
7812

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
จันทบุร ี
หนองคาย
เชียงใหม่

อัตราปว่ ย
722.17
716.30
594.11
533.93
458.65

ทีม่ า: รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
เหตุ ก ารณ์ พ บผู้ป่ วยอาการคล้ายไข้ห วัด ใหญ่ เป็ น กลุ่ม ก้อนตัง้ แต่ วนั ที่
1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2560 พบว่า สถานที่ที่พ บผูป้ ่ว ยมากที่สุด 3 อัน ดับ
แรก คือ โรงเรียน เรือ นจํา และค่า ยทหาร ซึ่งเป็ น สถานที่ที่ม กี ารรวมตัว ของ
คนหมู่มาก ดังกราฟที่ 4
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กราฟที่ 4 แสดงจํานวนเหตุการณ์พบผูป้ ว่ ยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุม่ ก้อน
จําแนกตามสถานที่

ทีม่ า: รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูเ้ สียชีวติ โรคไข้หวัดใหญ่ทม่ี รี ายงานในระหว่างวันที่
1 มกราคม – 25 ตุ ลาคม 2560 พบผู้เสียชีวติ ทัง้ สิ้น 22 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 25
ตุลาคม 2560) เป็ นเพศชายร้อยละ 54.54 เพศหญิงร้อยละ 36.36 ไม่สามารถ
ระบุเพศได้ ร้อยละ 4.55 (ทารกตายคลอด) โดยผูเ้ สียชีวติ มีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี 9 เดือน
ถึง 89 ปี (มัธ ยฐานของอายุ เท่ า กับ 48 ปี ) โดยร้อ ยละ 81.82 เป็ น คนไทย
นอกจากนัน้ เป็ นชาวพม่า 2 ราย และไต้หวัน 1 ราย โดยมีเพียง 1 รายทีต่ งั ้ ครรภ์
ซึ่งเป็ นชาวพม่า สําหรับประวัตเิ สีย่ ง มีผู้เสียชีวติ 10 รายที่มโี รคประจําตัว (คิด
เป็ นร้อยละ 45.54) โดยไม่ได้ระบุขอ้ มูล 7 ราย (คิดเป็ นร้อยละ 31.82) ทีเ่ หลือไม่
มีโรคประจําตัว ผู้เสียชีวติ ที่มโี รคประจําตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง 3 ราย
หัวใจและหลอดเลือด 2 ราย เบาหวาน 2 ราย หอบหืด 2 ราย และโรคอื่น ๆ ได้แก่
โรคปอด ลมชัก ภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง มะเร็ง และไขมันในเลือดสูง อย่างละ 1 ราย
นอกจากนัน้ มีผเู้ สียชีวติ จํานวน 2 รายทีเ่ ป็ นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
(ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 9.09)
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จํานวนผูเ้ สียชีวติ ทัง้ หมด 22 ราย มีเพียง 1 รายทีเ่ คยได้รบั วัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ โดย 12 รายไม่ได้ระบุขอ้ มูลการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และมี 9 รายทีไ่ ม่เคย
ได้รบั วัคซีน ไข้ห วัด ใหญ่ ม าก่อน สําหรับการได้รบั ยา Oseltamivir มี 12 รายที่
ได้รบั ยา ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 64.54 ส่วนผูเ้ สียชีวติ จํานวน 7 รายไม่ได้รบั ยา (คิดเป็ น
ร้อยละ 31.82) และไม่ได้ระบุขอ้ มูลว่าได้รบั ยา Oseltamivir หรือไม่ จํานวน 3 ราย
(คิดเป็ นร้อยละ 13.64) สําหรับระยะเวลาทีผ่ ูป้ ่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ครัง้ แรกจนถึงได้รบั ยา Oseltamivir มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.17 วัน ทัง้ นี้จากข้อมูลที่
รายงานไม่ได้ระบุระยะเวลาได้รบั ยาจํานวน 7 ราย จากจํานวนผูป้ ่วย 22 ราย ที่
เสียชีวติ มี 17 ราย เข้ารับการรักษาเป็ นผูป้ ่วยใน ระยะเวลาตัง้ แต่เข้าเป็ นผูป้ ่วย
ในจนถึงเสียชีวติ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.6 วัน สําหรับระยะเวลาเริม่ ป่วยจนถึงได้รบั
ยา Oseltamivir มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.17 วัน และได้รบั ยาภายใน 48 ชัวโมงหลั
่
งมี
อาการ มี 4 ราย (คิดเป็ นร้อยละ 33.33) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระยะเวลาในช่วงต่ าง ๆ ตัง้ แต่ เริม่ ป่วย มาโรงพยาบาล ได้รบั ยา
Oseltamivir จนถึงเสียชีวติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560)
ลักษณะ
ระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ ปว่ ย-มาโรงพยาบาล
ระยะเวลาตัง้ แต่ admit-เสียชีวติ
ระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ ปว่ ย-ได้รบั ยา
ระยะเวลาตัง้ แต่มาโรงพยาบาล-ได้รบั ยา

เฉลีย่
(วัน)

2.26
4.6
4.17
2.17

จํานวนผูเ้ สียชีวติ ทีม่ ขี อ้ มูล
ครบถ้วนจากทัง้ หมด 22 ราย

19
15
12
12

ตารางที่ 3 ช่วงอายุ ปจั จัยเสีย่ ง การได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และยา Oseltamivir
ของผู้เสียชีวติ ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ (ข้อมูลที่มรี ายงานระหว่างวันที่
1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2560)
กลุม่ อายุ

จํานวนผูเ้ สียชีวติ (ร้อยละ)
4 (18.18)
12 (54.55)
5 (22.72)

อายุ <18 ปี
อายุ 18-59 ปี
อายุ >60 ปี
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ตารางที่ 4 ปจั จัยเสี่ยง การได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และยา Oseltamivir ของ
ผู้เสีย ชีวิต ด้ ว ยโรคไข้ห วัด ใหญ่ (ข้อ มูล ที่ม ีร ายงานระหว่า งวัน ที่
1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2560)
จํานวนผูเ้ สียชีวติ (ร้อยละ)
ไม่ระบุใน
มี
ไม่ม ี
รายงาน

ลักษณะ
ปจั จัยเสีย่ ง
โรคประจําตัว
- โรคความดันโลหิตสูง
- หัวใจและหลอดเลือด
- เบาหวาน
- โรคปอด
- ลมชัก
- หอบหืด
- ภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง
- มะเร็ง
- ไขมันในเลือดสูง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ได้รบั ยา Oseltamivir
- ได้รบั ยา <48 ชัวโมงหลั
่
งเริม่ มีอาการ
- ได้รบั ยา >48 ชัวโมง
่ และ <72 ชัวโมง
่
หลังเริม่ มีอาการ
- ได้รบั ยา >72 ชัวโมงหลั
่
งเริม่ มีอาการ

10 (45.45)
3 (30.00)
2 (20.00)
2 (20.00)
1 (10.00)
1 (10.00)
2 (20.00)
1 (10.00)
1 (10.00)
1 (10.00)
1 (4.54)
12 (64.54)
4 (33.33)

5 (22.73)

7 (31.82)

9 (40.91)
7 (31.82)

12 (54.55)
3 (13.64)

3 (25.00)
5 (41.67)

ข้อมูลภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทเ่ี สียชีวติ พบส่วนใหญ่ม ี
ภาวะแทรกซ้ อ นจากปอดอัก เสบ จํ า นวน 13 ราย (คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 59.09)
รองลงมา ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว จํานวน 5 ราย (คิดเป็ น ร้อยละ
22.73) และ HIB จํานวน 2 ราย (คิดเป็ นร้อยละ 9.09) และภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ
ได้แ ก่ ภาวะกรดจากการหายใจ กระเพาะอาหารอัก เสบ กล้ามเนื้ อหัวใจตาย
เฉียบพลัน ปอดบวมนํ้ า ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ ภาวะหัวใจล้มเหลว และอุจจาระ
ร่วง อย่างละ 1 ราย (คิดเป็ นร้อยละ 4.55) ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ (ข้อมูลทีม่ ี
รายงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2560)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ภาวะแทรกซ้อน
ปอดอักเสบ
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
HIB
ภาวะกรดจากการหายใจ
กระเพาะอาหารอักเสบ
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ปอดบวมนํ้า
ภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้
ภาวะหัวใจล้มเหลว
อุจจาระร่วง

จํานวนครัง้ ทีพ่ บ
13
5
2
1
1
1
1
1
1
1

ร้อยละ
59.09
22.73
9.09
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55

โรคไข้หวัดใหญ่ แบ่งได้เป็ น 3 กลุม่ ดังนี้
1. โรคไข้หวัดใหญ่ทไ่ี ม่มภี าวะแทรกซ้อน
2. โรคไข้หวัดใหญ่ทม่ี ภี าวะแทรกซ้อน
3. โรคอื่น ๆ ทีอ่ าจสัมพันธ์กบั ไข้หวัดใหญ่
1. โรคไข้หวัดใหญ่ทไ่ี ม่มภี าวะแทรกซ้อน

โรคไข้หวัดใหญ่ในผูใ้ หญ่

ผูป้ ่วยส่วนใหญ่ท่เี ป็ นไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สงู เฉียบพลัน (38-40º ซ.) ภายใน
48 ชัวโมง
่ หลังจากทีไ่ ด้รบั เชือ้ ระยะฟกั ตัวของโรคมักจะสัน้ ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณ
ของไวรัสทีไ่ ด้รบั อาจจะนานถึง 4-5 วัน หรืออาจสัน้ เพียง 24-48 ชัวโมง
่
อาการ
จะเริม่ ด้วยคัดจมูก นํ้ ามูกไหลตามมาด้วยไข้สงู ปวดศีรษะ หนาวสะท้าน และไอ
แห้ง ๆ ในวันแรกทีป่ ว่ ย ปวดเมือ่ ยตามเนื้อตามตัวผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่บางรายอาจจะ
มีอาการทางระบบหายใจเล็กน้อย ต่อมาเมื่อมีอาการไอมากขึน้ มีอาการเจ็บบริเวณ
่
กไม่รุนแรง
กลางอก เสียงแหบ หรือบางรายเสียงแห้งหายไปอาการโดยทัวไปมั
ภายใน 3-4 วัน ไข้จะลดลงสูร่ ะดับปกติและส่วนใหญ่จะลดลงในเวลาไม่เกิน 5 วัน
แต่จะยังคงมีอาการอ่อนเพลีย และมีอาการ ไอมีเสมหะเป็ นก้อน ๆ ต่อไปอีก 2-3 วัน
ผูป้ ว่ ยจะกลับไปปฏิบตั งิ านได้ตามปกติภายใน 7-10 วัน
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โรคไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก อาการจะขึน้ อยูก่ บั อายุของผูป้ ่วยด้วย หากผูป้ ่วยเป็ น
เด็กอายุต่ํากว่า 4 ขวบ มักจะมีอาการชักมี croup หรือภาวะแทรกซ้อนทางปอด
ซึ่งจะต้องรับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล เด็ก มักจะไอมาก อาเจียนและบางรายมี
อาการคอแห้ง ในบางรายอาจมีไข้สงู อยู่นาน เด็กทีป่ ่วยด้วยเชือ้ Influenza B มักมี
อาการรุนแรงกว่า ที่ป่วยด้วยเชื้อ Influenza A และอาการคัดจมูก นํ้ ามูกไหล ก็
จะมากกว่า ในเด็กอาจพบว่ามีเลือดกําเดาไหลร่วมด้วย และในเด็กแรกเกิดมักจะ
มีอาการอ่อนคล้ายไข้หวัดธรรมดา

โรคไข้หวัดใหญ่ในหญิงมีครรภ์และผลต่อทารกในครรภ์

ไข้หวัดใหญ่ในหญิงมีครรภ์จะมีอนั ตรายสูง หากป่วยเป็ นไข้หวัดใหญ่ใน
ระยะไตรมาสที่ 3 พบว่าอันตรายค่อนข้างสูง ผูป้ ่วยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนทาง
ปอดอย่างรุนแรงและทารกอาจจะถึงแก่ชวี ติ โดยเฉพาะในรายทีม่ ลี น้ิ หัวใจไมตรัล
ตีบ ภาวะแทรกซ้อนทางปอดจะพบในอัตราที่สูงขึ้นด้วย สําหรับทารกในครรภ์
อาจจะได้รบั ผลจากการทีม่ ารดาป่วยเป็ นไข้หวัดใหญ่ ทําให้เสียชีวติ ระหว่างคลอด
หรือหลังคลอดใหม่ ๆ อาจคลอดก่อนกําหนด หรือมีความพิการแต่กาํ เนิด เป็ นต้น
2. โรคไข้หวัดใหญ่ทม่ี ภี าวะแทรกซ้อน
จากการศึกษาผูป้ ว่ ยโรคไข้หวัดใหญ่ในต่างประเทศ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผูป้ ว่ ย
โรคไข้หวัดใหญ่ทเ่ี ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผูป้ ่วยทีอ่ ยู่ในช่วงของการระบาด
ของโรค พบว่าภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บบ่อย ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดิน
หายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบประสาท ผลจากการศึกษา สรุปได้ดงั นี้

ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ

ผูป้ ่วยโรคไข้หวัดใหญ่ท่พี บภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ พบ
ได้ในทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทํางาน และกลุ่มผูส้ งู อายุ หากผูป้ ่วยที่มโี รค
ประจําตัว เช่น โรคทีเ่ กี่ยวข้องกับหลอดลมหรือปอด ยิง่ ทําให้เกิดอัตราตายสูงมาก
ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจทีพ่ บได้ อาทิ
- Influenzal pneumonia
- Tracheo-bronchitis
- Bronchiolitis
- Hypoxemia
- Asthma
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ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

ผูป้ ่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทพ่ี บภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
พบได้ในทุกกลุ่มวัย หากผู้ป่วยที่มโี รคหัวใจอยู่เดิมมักจะมีภาวะแทรกซ้อนทาง
ปอดในอัตราทีส่ งู สําหรับภาวะแทรกซ้อนทีห่ วั ใจโดยตรงนัน้ ได้แก่ Myocarditis
นอกจากนัน้ อาจจะพบการเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้อย เช่น การเปลีย่ นแปลงของ
เสียงหัวใจ การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเต้นของหัวใจ หรือในคนที่ไม่เคยเป็ น
โรคหัวใจอยู่เดิมอาจพบว่ามี congestive heart failure ได้ ในผู้สูงอายุอาจพบว่ามี
ความดันโลหิตลดตํ่าลงและเสียชีวติ ในบางกรณีอาจมีการอักเสบของเยื่อหุม้ หัวใจ
ผูท้ เ่ี สีย่ งสูงทีจ่ ะได้รบั อันตรายในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหัวใจ ได้แก่ ผู้
ทีม่ คี วามดันโลหิตสูงและผูท้ ่ปี ่วยเป็ น ischemic heart disease ภาวะแทรกซ้อน
ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทีพ่ บได้ อาทิ
- Myocarditis
- Heart failure
- Myocardial infraction
- Neuromuscular and cardiac complications
- Intact coronary arteries
- การไหลเวียนโลหิตผิดปกติ
- ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว

ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาท

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ท่พี บภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาท ส่วนใหญ่
พบได้ในกลุม่ วัยเด็กภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาททีพ่ บได้ อาทิ
- Encephalitis
- Encephalopathy
- Guillain-Barre syndrome
- Focal neurologic deficits
- Acute disseminated encephalomyelitis
- Transverse myelitis
- อาการทางจิต
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3. โรคอื่น ๆ ทีอ่ าจสัมพันธ์กบั ไข้หวัดใหญ่

Reye’s Syndrome
โรคนี้คอื กลุ่มอาการ Encephalopathy ที่ม ี fatty liver ร่วมด้วย ส่วนใหญ่
พบในกลุ่มวัยเด็ก เกิดภายหลังจากทีม่ ี viral infections หลายชนิด รวมทัง้ Influenza
A และ B ด้วย กลุม่ อาการนี้จะพบบ่อยในรายทีไ่ ด้รบั ยาลดไข้ประเภทแอสไพริน

Diabetic Ketosis

ในรายทีเ่ ป็ นโรคเบาหวานแล้วป่วยเป็ นโรคไข้หวัดใหญ่ อาจนําไปสูภ่ าวะ
diabetic ketosis และเสียชีวติ ซึ่งผู้ท่เี สียชีวติ พบว่ามีระดับโปแตสเซียมในซีรมั ่
จะลดตํ่าลงด้วย

Toxic Shock Syndrome
4. ภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่
ภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ที่พบได้บ่อยที่สุด คือ โรคปอดบวม
โดยพบว่าโรคปอดบวมปฐมภูมมิ คี วามรุนแรงมากที่สุด ในขณะทีโ่ รคปอดบวมจาก
แบคทีเรียทุติยภูม ิ เช่น Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae
และ Staphylococcus aureus เป็ นรูปแบบทีพ่ บได้บ่อยทีส่ ดุ นอกจากนี้ การรวม
ของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียของโรคปอดบวม ที่มกั เกิดขึน้ ในระหว่างการระบาด
ไข้หวัดใหญ่ ทําให้มคี วามรุนแรงต่อโรคหัวใจเรือ้ รัง โรคปอดเรือ้ รัง หรือภาวะเรือ้ รัง
อื่น ๆ รวมถึงการติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ทเ่ี กีย่ วข้องกับกลุ่มอาการทางสมอง (McCullers
1999, Morishima 2002), โรคไขสันหลังอักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจ
อักเสบ ภาวะเยือ่ หุม้ หัวใจอักเสบ และโรคเรย์ซนิ โดรม
โรคปอดอักเสบปฐมภูม ิ เป็ นโรคแทรกซ้อนที่มอี ตั ราการเสียชีวติ สูง โรค
เรย์ซนิ โดรม เป็ นภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะในเด็กทีก่ นิ ยาแอสไพริน ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับโรคไข้ห วัดใหญ่ ชนิ ดบี (หรือ varicella zoster) และแสดงอาการ
อาเจียน และสับสน ซึ่งอาจส่งผลให้ม ีอาการรุนแรง เนื่ องจากอาการบวมของ
สมอง ซึ่งภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (การอักเสบ
ของหัวใจ) และการเสื่อมสภาพของหลอดลมอักเสบเรือ้ รัง และโรคปอดเรือ้ รังอื่น ๆ
มีอตั ราตาย น้ อยกว่า 1 ต่อ 1,000 ราย ผู้เสียชีวติ ส่วนใหญ่ มกั เกิดขึ้นในคนอายุ
65 ปี ขึน้ ไป
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ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ทเ่ี กีย่ วกับปอด
อาการของโรคปอดบวม 2 ชนิดทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไวรัส
ไข้หวัดใหญ่โรคปอดปวม และการติดเชือ้ จากแบคทีเรีย นอกจากนี้ ช่วงการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่ อาจจะเกิดอาการอื่นแทรกซ้อน เช่น หลอดลมอักเสบ ไวรัส
ปอดบวมเฉพาะที่ หรือ อาจจะมีการรวมกันของไวรัสและแบคทีเรียโรคปอดบวม

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม
ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2501 มีรายงานว่า พบการระบาดของกลุ่มอาการ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม อย่างชัดแจน แต่อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 24612462 พบว่ามีรายงานการเสียชีวติ ของคนทีม่ สี ุขภาพดี บางส่วน ซึ่งเป็ นช่วงการ
ระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวม โดยในปี พ.ศ. 2461 พบว่าผูเ้ สียชีวติ
จากโรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนที่มโี รคประจําตัว เช่น โรค
หลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคหัวใจรูหม์ าติค พร้อมด้วย mitral stenosis
โดยอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ จะเริม่ จาก เป็ นไข้เฉียบพลัน ไอ หายใจลําบาก
และอาการตัวเขียวคลํ้า การตรวจร่างกาย และผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก พบ
ผลที่สอดคล้องกับโรคระบบทางเดินหายใจ ในผู้ใหญ่ แต่ไม่มเี งาทึบเหมือนกับ
อาการปอดบวม การศึกษาเกี่ยวกับแก๊สในเลือด แสดงให้เห็นถึงการเกิดภาวะ
ขาดออกซิเจน การย้อมสีแกรมของเสมหะ ไม่ได้พบแบคทีเรียที่มนี ัยสําคัญ แต่
อย่างไรก็ตาม จากการเพาะเชือ้ ไวรัส พบว่า มีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ
เพิม่ ขึน้ คนไข้บางรายไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชวี นะ และจํานวนผูเ้ สียชีวติ เพิม่ สูงขึน้
จากการวินิจฉัย พบการอักเสบในเยื่อบุหลอดลม โรคหลอดลมอักเสบ diffuse
hemorrhagic pneumonia, hyaline membranes lining alveolar ducts และถุ ง ลม
และ paucity of inflammatory cells ภายในถุงลม

โรคปอดบวมจากแบคทีเรีย
โรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรีย มักก่อให้เกิดโรคที่ไม่สามารถจําแนกได้
จากอาการที่เกิดขึน้ ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็ นผู้สูงอายุ หรือผู้ท่เี ป็ น
โรคปอดเรือ้ รัง โรคหัวใจ โรคอ้วน หรือโรคอื่น ๆ จะมีอาการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
แบบปกติ ระยะเวลาป่วยประมาณ 4 ถึง 14 วัน การกลับเป็ นไข้ซ้าํ มีความสัมพันธ์
กับอาการของโรคปอดบวมจากเชือ้ แบคทีเรีย เช่น ไอ มีเสมหะ เมื่อตรวจเอกซเรย์
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ทรวงอก จะพบเงาทึบเหมือนปอดบวม การย้อมสีแกรมและการเพาะเชือ้ ของเสมหะ
พบเชื้อแบคทีเรียที่เป็ นสาเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ Steptococcus pneumonia หรือ
Haemphilus influenza และ Staphylococus aureus ซึ่งเป็ น สาเหตุ ของอาการ
ปอดบวม และพบการติดเชือ้ Staphylococus aureus ทีด่ อ้ื ต่อยาเมธิซลิ นิ ในเด็ก
หลังการระบาดของของไข้หวัดใหญ่
ระหว่างการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ มีผปู้ ่วยจํานวนมาก ทีไ่ ม่สามารถ
ระบุได้อย่างชัดเจนว่า เป็ นการติดเชื้อประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
ผูท้ ม่ี อี าการไม่รุนแรง อาจไม่เกิดไข้ทงั ้ 2 แบบ ผูป้ ่วยเหล่านี้ อาจมีเชือ้ ไวรัส เชือ้
แบคทีเรียหรือการติดเชือ้ รวมกันของไวรัสและแบคทีเรียในปอดซึ่งไม่รุนแรงถึงขัน้
เสียชีวติ และมีแนวโน้มทีจ่ ะสับสนกับสาเหตุของโรคปอดบวมจากเชือ้ Mycoplasma
pneumonia มากกว่าโรคปอดบวมทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย
ในเด็ก โรคปอดบวมอาจเกิดขึน้ ได้แต่พบได้น้อยกว่าผูใ้ หญ่ โรคหลอดลม
อักเสบ Bronchiolitis อาจเกิดขึน้ จากการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A หรือ
B แต่ เชื้อ ไวรัส ทางเดิน หายใจ respiratory syncytial virus และ parainfluenza
virus type 3 เป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเกิดโรคหลอดลมอักเสบ bronchiolitis
 โรคปอดบวมไวรัสปฐมภูม ิ ทางการแพทย์ โรคปอดบวมจากเชือ
้ ไวรัส
ปฐมภูม ิ เป็ นโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเฉียบพลัน ไม่สามารถรักษาหายได้เอง อาการ
ทางคลินิก คือ มีไข้สงู หายใจหอบเหนื่อย หายใจลําบาก และตัวเขียวคลํ้า บาง
รายอาจมีอาการรุนแรง ซึ่งผลการตรวจเอ็กซ์เรย์จะพบว่าเป็ นโรคระบบทางเดิน
หายใจเฉียบพลัน (ARDS) และมีภาวะขาดออกซิเจน จากการเพาะเชื้อสิง่ ส่งตรวจ
จะพบเชือ้ ไวรัสสูง ในตัวอย่างจากสารคัดหลัง่ หรือเนื้อเยือ่ ของปอด
ในปี พ.ศ. 2461 พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ปอดบวมปฐมภูมทิ ่มี ี
อาการเลือดออกในปอด และในช่วงการระบาด ปี พ. ศ. 2500 พบว่า หญิงตัง้ ครรภ์
ผู้ป่วยโรคหัวใจ (ลิ้นหัวใจพิการตีบตัน) และผู้ป่วยโรคปอด เรือ้ รัง มีความเสีย่ ง
เป็ นโรคไข้หวัดใหญ่เพิม่ สูงขึน้
 โรคปอดบวมแบคทีเรีย ทุ ติย ภู ม ิ มัก พบได้บ่ อ ย โดย Streptococcus
pneumoniae, Staphylococcus aureus และ Haemophilus influenza ซึ่งผู้ป่วย
อาจมีอาการตัวร้อน ไข้สงู ขึน้ หลังจากฟื้นตัวจากอาการป่วยไข้หวัดใหญ่เฉียบพลัน
มากกว่า 2-3 วัน ลักษณะอาการทีพ่ บ สอดคล้องกับการติดเชือ้ แบคทีเรียปอดบวม
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ได้แก่ ไอ เสมหะเป็ นหนอง และเมื่อตรวจเอกซ์เรย์ อาจพบเงาทึบเหมือนปอดบวม
จากการย้อมสีแกรมและการเพาะเชือ้ จากตัวอย่างเสมหะ อาจวินิจฉัยได้ว่า เป็ น
โรคหัวใจเรือ้ รัง และปอดบวม ทีม่ แี นวโน้มจะเป็ นโรคปอดบวมจากแบคทีเรียทุตยิ ภูม ิ
การใช้ยาปฏิชวี นะทีเ่ หมาะสม ทําให้การตอบสนองต่อการรักษาดียงิ่ ขึน้
 การรวมกัน ของไวรัส และแบคทีเรีย โรคปอดบวม (mixed viral and
bacterial pneumonia) โรคไข้หวัดใหญ่ผสมปอดบวม มีลกั ษณะทางการแพทย์
ของโรคปอดบวมทัง้ ปฐมภูม ิ และทุติยภูม ิ มักพบในผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง หรือ
ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและหลอดเลือด รักษาโดยการกําจัดเชือ้ โรคแบคทีเรียทีเ่ กีย่ วข้อง
 การกํ า เริบ ของโรคปอดเรื้อ รัง (exacerbation of chronic pulmonary
disease) โรคติดเชือ้ (infectious pathogens) เป็ นสาเหตุสาํ คัญของโรคทางเดิน
หายใจเรือ้ รัง (Monto, 1978) สําหรับผูป้ ่วยที่เป็ นโรคหลอดลมอักเสบเรือ้ รัง การ
ติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่อาจทําให้การทํางานของปอดลดลงอย่างถาวรในเด็ก โรคหอบหืด
ทีเ่ กิดจากเชือ้ โรคไข้หวัดใหญ่ อาจลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 แรกของการเจ็บป่วย
แต่จะกลับเป็ น ซํ้าอีกครัง้ และนานกว่าปกติ (อย่างน้ อย 7 วัน ) (Kondo 1991)
ไวรัสไข้หวัดใหญ่มคี วามเชื่อมโยงกับการเกิดโรคหอบหืด ในผูใ้ หญ่ (Techtahl 1997)
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบลักษณะภาวะแทรกซ้อนในปอดของโรคไข้หวัดใหญ่

ลักษณะ

ประวัตกิ าร
รักษา

การตรวจ
ร่างกาย

แบคทีเรีย
วิทยา เสมหะ

ไวรัสขัน้ ปฐมภูมิ แบคทีเรียขัน้ ทุตยิ ภูมิ การผสมของไวรัส
ไวรัสปอด
และแบคทีเรีย
บวมเฉพาะที่
โรคหัวใจและหลอด อายุมากกว่า 65 ปี; มีความเกีย่ วข้อง
ปกติ
โรคปอด
กับ A หรือ B
เลือด; ตัง้ ครรภ์;
วัยหนุ่มสาว
การรุดหน้าอย่าง มีอาการปรับเปลีย่ น มีลกั ษณะของปอด ความต่อเนื่อง
ต่อเนื่องจาก ปกติ แล้วทรุดลงหลังจาก อักเสบทัง้ ปฐมภูม ิ ของโรคปกติ
3 วันของ โรค
เกิดโรคไข้หวัดใหญ่
และทุตยิ ภูม ิ
3 วัน
ไข้หวัดใหญ่
3 วัน
พบได้ทงั ้ สองข้าง
แข็งตัว
แข็งตัว
บริเวณของ
ไม่มกี ารแข็งตัว
เสียงแซม
หายใจ
แบคทีเรียประจํา
ถิน่ ธรรมดา

นิวโมคอคคัส,
นิวโมคอคคัส,
สตาไฟโลคอคคัส, สตาไฟโลคอคคัส,
ฮีโมฟิลุสอินฟลูเอนเซ ฮีโมฟิลุสอินฟลูเอนเซ
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แบคทีเรีย
ประจําถิน่
ธรรมดา

การถ่ายภาพ
รังสีทรวงอก
จํานวนเซลล์
เม็ดเลือดขาว
การแยกเชือ้
ไวรัสโรค
ไข้หวัดใหญ่
การตอบสนอง
ต่อยาปฏิชวี นะ
อัตราการตาย

ไวรัสขัน้ ปฐมภูมิ แบคทีเรียขัน้ ทุตยิ ภูมิ การผสมของไวรัส
ไวรัสปอด
และแบคทีเรีย
บวมเฉพาะที่
พบได้ทงั ้ สองข้าง
แข็งตัว
แข็งตัว
มีสว่ นแทรกซึม
เซลล์เม็ดเลือดขาว
สูงมีการเปลีย่ นไป
ทางซ้าย
ใช่

เซลล์เม็ดเลือดขาว
สูงมีการเปลีย่ นไป
ทางซ้าย
ไม่

เซลล์เม็ดเลือดขาว
สูงมีการเปลีย่ นไป
ทางซ้าย
ใช่

ปกติ

ไม่

ใช่

ส่วนมาก

ไม่

สูง

ตํ่า

แปรผันได้

ตํ่ามาก

ใช่

ภาวะแทรกซ้อ นต่ อ ปอด อื่น ๆ นอกจากโรคปอดบวมแล้วยังมีภาวะ
แทรกซ้อนในปอดอื่น ๆ ได้แก่
 โรคหลอดลมอัก เสบ จํานวนผู้ป่ ว ยที่เป็ น โรคหลอดลมอัก เสบเพิ่ม ขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญ เมื่อเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ A และ B กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับ ไวรัส ไข้ห วัด ใหญ่ A มีค วามรุน แรงมากขึ้น แต่ ไ ม่บ่ อ ยเท่ า parainfluenza
virus type 1 หรือ type 3 หรือ respiratory syncytial virus
 การอุดตันของโรคปอดเรือ
้ รัง การกําเริบรุนแรงของโรคหลอดลมอักเสบ
เรือ้ รังเป็ นภาวะ แทรกซ้อนที่พบบ่อยของไข้หวัดใหญ่ และอาจส่งผลให้สูญเสีย
การทํางานของปอดได้อย่างถาวร การกําเริบของโรคหอบหืด และการทํางานที่
แย่ลงของปอดในเด็กทีเ่ ป็ นโรคพังผืดอาจเกิดขึน้ ได้
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5. ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่อ่นื ๆ
อาการกล้ามเนื้ออักเสบเรือ้ รัง
มีร ายงานเกี่ย วกับ ภาวะกล้า มเนื้ อ อัก เสบเรื้อ รัง และ myoglobinuria
ร่วมกับอาการกล้ามเนื้ อขาอ่อนแรง และภาวะระดับ creatine phosphokinase
ในเลือดเพิม่ ขึน้ (CPK) ทัง้ ในเด็กและผูใ้ หญ่ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการเดิน
ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ
ทัง้ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคไข้สมองอักเสบ มักไม่ค่อยเกีย่ วข้อง
กับการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A หรือ B แต่มนี กั วิจยั บางท่าน พบว่า
โรคไข้หวัดใหญ่ มีความเกีย่ วข้องกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย อย่างไรก็ตาม โรค
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มักไม่ค่อยพบมากนัก จากผู้ท่ี
เสียชีวติ จากโรคไข้หวัดใหญ่ปอดบวม แต่อย่างไรก็ตาม ผูป้ ่วยโรคหัวใจ ทีไ่ ด้รบั
เชือ้ ไข้หวัดใหญ่ มีความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ
กลุ่มอาการ Toxic Shock Syndrome
จากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A หรือ B พบ อาการ Toxic
Shock Syndrome เกิดขึ้นในเด็ก หรือผู้ใหญ่ ที่มสี ุขภาพดี ซึ่งอาจเกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงของเชือ้ ไวรัส และลักษณะการผลิต Toxin ของเชือ้ Staphylococcus
ภาวะแทรกซ้อนในระบบประสาทส่วนกลาง
มีรายงานพบ Guillain-Barre syndrome เกิดขึน้ หลังจากติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ A อย่างไรก็ตาม โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และโรคไขสันหลัง เกิดขึ้น
น้อยมาก ความเกีย่ วข้องระหว่างกลุ่มอาการเหล่านี้ กับการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่
ได้รบั การพิสูจน์ เพียงไม่ก่คี รัง้ และพบว่าการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีความ
เกีย่ วข้องเพียงเล็กน้อยกับการเกิดอาการเหล่านี้
โรค Reye’s Syndrome
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการติดเชือ้ ไวรัสจํานวนมาก ซึง่ รวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่
่ คือ มีอาการตัง้ แต่การง่วงซึมจนถึงการเพ้อ
และโรคสุกใส ในเด็กด้วย อาการทัวไป
การชักและการหยุดหายใจทันที ซึง่ อาการจะเกิดขึน้ หลังจากการปว่ ยโรคไข้หวัดใหญ่
ผ่านไปหลายวันแล้ว จากการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร พบว่าค่าโปรตีนปกติ และ
จํานวนเซลล์ปกติ ซึง่ จะพบสาเหตุของโรคไขสันหลังอักเสบ มากกว่าโรคไข้สมอง
อักเสบ หรือสมองและเยื่อหุม้ สมองอักเสบ ความดันโลหิตสูงผิดปกติ และทีพ่ บมาก
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ทีส่ ดุ คือ ค่าแอมโมเนียในเลือดสูง ซึ่งเกิดขึน้ ในผูป้ ่วยเกือบทัง้ หมด โรคเรย์ซนิ โดรม
มักพบเฉพาะในเด็กที่ได้รบั ยาแอสไพริน ในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ และไวรัส
ชนิ ด อื่น และการใช้ย าแก้ ไ ข้ อื่น ๆ เช่ น ยา nonsteroidal anti-inflammatory
ดังนัน้ สิง่ สําคัญ ที่ต้องคํานึ งถึง คือ เด็กที่ต้องการการรักษาด้วยแอสไพรินอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นกลุ่มเป้าหมายทีส่ าํ คัญในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดความเสีย่ ง
จากโรคเรย์ซนิ โดรม
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Expanding the breadth of influenza vaccine: Status for universal
influenza vaccine
กอบพร บุญนาค
ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
การให้วคั ซีนป้ องกันการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็ นมาตรการ
สําคัญทางสาธารณสุขทีช่ ่วยลดการแพร่กระจายและการก่อโรครุนแรงของไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการติดเชือ้
อย่ า งรุ น แรง เช่ น เด็ก และผู้สูง อายุ โดยทัว่ ไปไวรัส ไข้หวัด ใหญ่ ท่จี ะใช้เป็ น
องค์ประกอบของวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปี จะถูกคัดเลือกจากข้อมูล
ทางระบาดวิทยาของไวรัสไข้หวัดใหญ่จากทัวโลก
่
โดยผู้เชี่ยวชาญจาก WHO
Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS) ซึง่ ระบบการ
คัดเลือกนี้เริม่ ต้นใช้ตงั ้ แต่ ปี ค.ศ. 1950 อย่างไรก็ตามข้อจํากัดทีส่ าํ คัญของระบบ
การคัดเลือกนี้คอื ไวรัสไข้หวัดใหญ่ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของวัคซีนจะได้มาจากการ
ประเมินและคาดคะเนแนวโน้มของไวรัสไข้หวัดใหญ่ทจ่ี ะระบาดในปี ถดั ไป ดังนัน้
ในบางปี จะพบว่าสายพันธุข์ องไวรัสไข้หวัดใหญ่ทร่ี ะบาดจริง ไม่ตรงหรือใกล้เคียง
กับสายพันธุข์ องไวรัสไข้หวัดใหญ่ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของวัคซีน ซึง่ อาจส่งผลให้
เกิดการระบาดใหญ่ทวโลก
ั่
เช่น การระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1
เมื่อปี 2009 นอกจากนี้วคั ซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทีใ่ ช้ในปั จจุบนั ยัง
ไม่มปี ระสิทธิผลในการป้ องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ทม่ี ตี น้ กําเนิดจากสัตว์และข้ามมา
ก่อโรคในคนได้ เช่น ไวรัสไข้หวัดนก
นัก วิท ยาศาสตร์พยายามค้น หาแนวทางในการลดหรือ แก้ไขข้อ จํากัด
ดังกล่าวของวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ จึงเกิดเป็ นการพัฒนาวัคซีนป้ องกันไวรัส
ไข้หวัดใหญ่รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “universal influenza vaccine” ทีม่ ุ่งเน้น
การสร้างวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ทม่ี ปี ระสิทธิภาพในการป้ องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่
ได้หลายสายพันธุ์ (broad protection) และสามารถป้ องกันการติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่
ได้ยาวนานขึน้ (long-term protection) ปั จจุบนั มีแนวทางในการพัฒนา universal
influenza vaccine ทีห่ ลากหลายจากนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มจากทัวโลก
่
ซึง่
สรุปโดยสังเขป ได้ดงั นี้
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1. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการเลื อ กสายพัน ธุ์ไ วรัส ไข้ ห วัด ใหญ่ ที่จะ
นํามาเป็ นองค์ประกอบในวัคซีน
การพัฒนาระบบการคัดเลือกสายพันธุไ์ วรัสไข้หวัดใหญ่โดยใช้เทคนิคที่
เรียกว่า Computationally Optimized Broadly Reactive Antigen (COBRA) ซึง่
เป็ นการใช้เทคโนโลยีชวี สารสนเทศ (bioinformatics) และฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ของสารพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่หลายสายพันธุ์ มาร่วมในการคัดเลือก
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ทจ่ี ะเป็ นองค์ประกอบของวัคซีนด้วย โดยข้อมูลทีว่ เิ คราะห์ได้น้ี
จะถูกนํ าไปใช้ในการสร้างวัคซีนชนิดใหม่ทส่ี ามารถป้ องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้
หลายสายพันธุย์ งิ่ ขึน้ นอกจากเทคนิค COBRA แล้ว เทคโนโลยีชวี สารสนเทศยัง
ถูกนํ ามาพัฒนาเพื่อใช้ในการหา epitope บนโปรตีนฮีแมกกลูตินินของไวรัส
ไข้หวัดใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ ทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงน้อยทีส่ ุดแม้ว่าไวรัสจะมี
วิวฒ
ั นาการเปลี่ยนแปลงไป (epitope of limited variability) โดยข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์น้ีถูกนํ ามาใช้ในการสร้างวัคซีนที่ครอบคลุมไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้
หลายสายพันธุย์ งิ่ ขึน้ ปั จจุบนั วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ทส่ี ร้างขึน้ บนพืน้ ฐานของ
ข้อมูลจากเทคโนโลยีชวี สารสนเทศนี้ กําลังอยู่ในระหว่างการทดสอบในสัตว์ทดลอง
ซึง่ ข้อมูลเบือ้ งต้นในสัตว์ทดลองแสดงให้เห็นว่าวัคซีนชนิดใหม่น้ีสามารถป้ องกัน
การติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้หลายสายพันธุ์
2. การเพิ่ มสารเสริมการกระตุ้นระบบภูมิค้มุ กัน (adjuvant)
Adjuvant มีบทบาทสําคัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพของวัคซีนหลายชนิด
adjuvant ที่ใช้ร่วมกับวัคซีนป้ องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในปั จจุบนั ได้แก่ MF59
(squalene -based oil in water emulsion), AS03 (squalene-DL-α-tocopheral)
และ ISCOMATRIX (sponin phospholipid cholesterol) โดยผลการทดสอบ
พบว่า การให้วคั ซีนร่วมกับ adjuvant กระตุน้ การสร้างแอนติบอดีได้ดกี ว่าการให้
วัคซีนเพียงอย่างเดียวในผูร้ บั วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ทุกกลุ่มอายุ อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีการพัฒนา adjuvant ชนิดใหม่ๆ เพื่อมาใช้ร่วมกับวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่
อย่างต่ อเนื่อง เช่น flagellin, Pam2Cys และ R4Pam2Cys ซึ่งกระตุ้นระบบ
ภูมคิ ุม้ กันผ่านการทํางานของ Toll Like Receptor (TLR) จากการทดสอบเบือ้ งต้น
พบว่า adjuvant ชนิดใหม่น้กี ระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันได้ดยี งิ่ ขึน้
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3. การสร้างวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ที่มีความสามารถในการกระตุ้นการ
สร้างแอนติ บอดีต่อโปรตีนนิ วรามิ นิเดส
นิวรามินิเดสเป็ นโปรตีนทีส่ าํ คัญอีกชนิดหนึ่งบนอนุภาคของไวรัสไข้หวัดใหญ่
แต่การศึกษาเกีย่ วกับโปรตีนนิวรามินิเดสและแอนติบอดีต่อนิวรามินิเดสมีน้อยมาก
เมื่อ เทีย บกับ การศึก ษาโปรตีน ฮีแมกกลูตินิ น การทดสอบวัค ซีน ป้ อ งกัน ไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นโปรตีนนิวรามินิเดสชนิดเดียว ในกลุ่มอาสาสมัครที่
มีสขุ ภาพแข็งแรง พบว่า แม้วา่ วัคซีนจะไม่สามารถป้ องกันการติดเชือ้ ได้แต่สามารถ
ลดความรุนแรงของการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ การที่โปรตีนนิวรามินิเดสมีการ
เปลี่ยนแปลง (antigenic drift) น้อยกว่าโปรตีนฮีแมกกลูตินินมาก ทําให้ได้รบั
ความสนใจทีจ่ ะนํามาพัฒนาต่อยอดให้เป็ น universal influenza vaccine จาก
การศึกษาในสัตว์ทดลองและมนุ ษย์ พบว่า แอนติบอดีต่อโปรตีนนิวรามินิเดส
ชนิด N1 มี cross reactivity กับโปรตีนนิวรามินิเดส ชนิด N2 ด้วย ปั จจุบนั การ
พัฒนาวัคซีนป้ องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยเน้นการกระตุน้ การสร้างแอนติบอดีต่อ
โปรตีนนิวรามินิเดส อยูใ่ นขัน้ ตอนการทดสอบในสัตว์ทดลอง และ กําลังเข้าสูก่ าร
ทดสอบในมนุษย์ ในอนาคตอันใกล้น้ี
4. การสร้างวัคซี นไข้หวัดใหญ่ที่มีความสามารถในการกระตุ้นการสร้าง
แอนติ บอดีต่อส่วนก้านของโปรตีนฮีแมกกลูตินิน
วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ในปั จจุบนั มุ่งเน้นการกระตุน้ การสร้างแอนติบอดี
ต่อส่วนหัวของโปรตีนฮีแมกกลูตินิน (globular head domain) ซึง่ เป็ นส่วนของ
โปรตีนฮีแมกกลูตินินที่มคี วามการยืดหยุ่นสูงและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก antigenic drift ในทางตรงข้าม
ส่วนก้านของโปรตีนฮีแมกกลูตนิ ิน (stalk domain) มีความเสถียรและมี ลักษณะ
เหมือนกัน (conserve) ในไวรัสไข้หวัดใหญ่หลายสายพันธุ์ ดังนัน้ ส่วนก้านของ
โปรตีนฮีแมกกลูตนิ ินจึงเป็ นเป้ าหมายสําคัญและกําลังได้รบั ความสนใจอย่างสูงใน
การพัฒนา universal influenza vaccine ปั จจุบนั วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด
ที่มุ่งเน้นการสร้างแอนติบอดีต่อส่วนก้านของโปรตีนฮีแมกกลูตินินได้ผ่า นการ
ทดสอบใน หนู สัตว์ในตระกูลพังพอน (ferret) และลิง แล้ว โดยให้ผลการทดสอบ
เป็ นทีน่ ่าพอใจ และขณะนี้ได้รบั การสนับสนุนให้ทดสอบในมนุษย์
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5. การสร้างวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ที่ม่งุ เน้ นการกระตุ้น T cell
T cell มีบทบาทสําคัญในการยับยัง้ การติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยสามารถ
จดจํา epitope บน internal protein ของไวรัสซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้ อยกว่า
โปรตีนทีอ่ ยู่บนอนุภาคของไวรัส โดยทัวไป
่ internal protein จะมีลกั ษณะเหมือน
หรือคล้ายคลึงกัน (conserve) ในไวรัสไข้หวัดใหญ่หลายสายพันธุ์ ดังนัน้ การพัฒนา
วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ทก่ี ระตุ้นการทํางานของ T cell จึงเป็ นเป้ าหมายหนึ่ง
ของ universal influenza vaccine ปั จจุบนั มีการพัฒนา peptide based T cell
vaccine โดยการใช้เปปไทด์สายสัน้ ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์หา conserve epitope
บน nucleoprotein (NP) หรือ matrix (M) ของไวรัสไข้หวัดใหญ่หลายสายพันธุ์
มาใช้ในการกระตุ้นระบบภูมคิ ุม้ กัน วัคซีนชนิดนี้กําลังอยู่ระหว่างการทดสอบใน
มนุ ษย์ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ โดยการบรรจุ T cell
epitope ที่สงั เคราะห์มาจาก nucleoprotein (NP) และ matrix (M) ลงไปใน
Modified Vaccinia Ankara (MVA) การทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่า วัคซีนที่
สร้างนี้กระตุน้ การทํางานของ T cell ได้ดใี นสัตว์ทดลอง
6. การผสมผสานรูปแบบการให้วคั ซีน
นอกจากการพัฒนาวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่ ๆ แล้ว รูปแบบ
ของการให้วคั ซีน (vaccine platform) ยังมีความสําคัญอย่างยิง่ ปั จจุบนั พบว่า
การให้วคั ซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่แบบปูพน้ื และกระตุน้ ซํ้า (prime-boost) กระตุ้น
ระบบภูมคิ ุ้มกันได้ดี โดยเฉพาะเมื่อมีการให้วคั ซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชือ้
เป็ นอ่อนฤทธิ ์ (Live Attenuated Infleunza Vaccine; LAIV) และกระตุ้นซํ้าด้วย
วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชือ้ ตาย (Inactivated Influenza Vaccine; IIV)
และหากมีการออกแบบวัคซีนปูพน้ื และวัคซีนกระตุ้นซํ้าให้มสี ่วนหัวของโปรตีน
ฮีแมกกลูตนิ ินทีแ่ ตกต่างกัน แต่มสี ่วนก้านของโปรตีนฮีแมกกลูตนิ ินทีเ่ หมือนกัน
จะสามารถกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีต่อ ส่วนก้า นได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม
กลไกทีท่ ําให้การให้วคั ซีนไข้หวัดใหญ่ในรูปแบบ prime boost กระตุ้นภูมคิ ุม้ กัน
ได้ดยี งั ไม่ทราบแน่ชดั และยังอยู่ในระหว่างการศึกษา
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การพัฒ นาวัค ซีน ป้ อ งกัน ไวรัส ไข้หวัด ใหญ่ ภายใต้แ นวคิด universal
influenza vaccine กํา ลัง ได้ร ับความสนใจจากนัก วิทยาศาสตร์ทวโลก
ั่
โดย
เป้ าหมายสูงสุดคือการได้มาซึง่ วัคซีนป้ องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการป้ องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้หลายสายพันธุ์ และกระตุ้น
ภูมคิ ุม้ กันให้ป้องกันการติดเชือ้ ได้ยาวนานทีส่ ุดหลังได้รบั วัคซีน แม้ปัจจุบนั จะยัง
ไม่มีวคั ซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ ท่ดี ีท่สี ุด แต่ ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการค้น คว้า
เกีย่ วกับ universal influenza vaccine ทีม่ อี ย่างมากมายจากนักวิทยาศาสตร์ทวโลก
ั่
ทําให้เชื่อมันและมี
่
ความหวังว่าการพัฒนา universal influenza vaccine จะ
ประสบความสําเร็จในอนาคต
หนังสืออ้างอิ ง
1. Coughlan L, Palese P. Overcoming barriers in the path to a universal
influenza virus vaccine. Cell Host Microbe 2018; 24(1): 18-24.
2. Sano K, Ainai A, Suzuki T, Hasegawa H. The road to a more effective
influenza vaccine: Up to date studies and future prospects. Vaccine
2017; 35(40): 5388-95.
3. Schepens B, De Vlieger D, Saelens X. Vaccine options for influenza:
thinking small. Curr Opin Immunol 2018; 53: 22-9.
4. Zhou F, Trieu MC, Davies R, Cox RJ. Improving influenza vaccines:
challenges to effective implementation. Curr Opin Immunol 2018; 53:
88-95.
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ไวรัสวิ ทยาของ Nipah virus
พิ ไลพันธ์ พุธวัฒนะ
ศูนย์วจิ ยั พัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Nipah virus จัด อยู่ ใ น genus Henipavirus, family Paramyxoviridae มี
จีโนมเป็ น RNA สายเดีย่ ว มี polarity เป็ นลบ ไวรัสสมาชิกในแฟมิลน่ี ้มี คี วามยาว
ของจีโนมประมาณ 15-18 กิโลเบส อนุ ภาคของ paramyxoviruses มีเยื่อหุ้ม
(envelope) ซึ่ง ด้า นในบุ ด้ว ย matrix protein และล้อ มรอบนิ ว คลิโ อแคปซิด
paramyxoviruses เพิ่ม จํา นวนในไซโทพลาซึม อนุ ภ าคของ Nipah virus ไม่มี
ฮีแมกกลูตนิ ิน และ นิวรามินิเดส Nipah virus มีจโี นมซึง่ ยาวกว่าไวรัสตัวอื่น คือ
ยาวประมาณ 18 กิโลเบส เช่นเดียวกับ Hendra virus ซึง่ เป็ นไวรัสอุบตั ใิ หม่ทพ่ี บ
มาก่อนแล้วตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2537 ในประเทศออสเตรเลีย จึงได้มกี ารจัดไวรัสทัง้
สองชนิดเอาไว้ด้วยกันในจีนัสใหม่ คือ genus Henipavirus โดยมีท่มี าจากชื่อ
ไวรัส ทัง้ สอง คือ Hendra + Nipah ทัง้ Nipah virus และ Hendra virus เป็ น
zoonotic paramyxoviruses
การเรียงลําดับยีนในสายจีโนม
จีโนมของ Nipah virus ประกอบขึน้ ด้วย 6 open reading frames (ORF)
สําหรับโปรตีนอย่างน้อย 6 ชนิด และมีการเรียงลําดับยีนในสายจีโนมจากปลาย
ด้าน 3’ คือ N, P, M, P, G และ L
N เป็ นรหัสสําหรับการสร้าง nucleocapsid
P สร้างโปรตีนหลายชนิดได้แก่ P (phosphoprotein), V, W และ C ทัง้
V, W และ C เป็ น non-structural proteins ทําหน้าที่ยบั ยัง้ การสร้าง interferon
เช่นเดียวกัน แต่ดว้ ยกลไกต่างกัน
M สร้าง matrix protein
F สร้ า ง fusion protein เพื่ อ หลอมเชื่ อ ม envelope ของไวรั ส กั บ
cytoplasmic membrane
G สร้าง glycoprotein ซึง่ เป็ น attachment site ของอนุ ภาคไวรัสในการ
เกาะติดกับผิวของเซลล์เป้ าหมาย
L สร้างเอนไซม์ RNA dependent RNA polymerase
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ประวัติการระบาดของ Nipah virus ในมาเลเซีย
การระบาดของ Nipah virus มีร ายงานเกิด ขึ้น เป็ นครัง้ แรกในโลกที่
มาเลเซีย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 โดยพบกลุ่มผู้ป่วยที่มอี าการสมอง
อัก เสบเฉี ย บพลัน เกิด ขึ้น ที่ช านเมือ งอิโ ปห์ (Ipoh) ใน Kinta District รัฐ เปรัค
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มปี ระวัตสิ มั ผัสสุกรทีเ่ ป็ นโรคโดยการทํางานในฟาร์มสุกรหรือโรงฆ่า
โรคได้แพร่ไปยังพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ของประเทศมาเลเซียเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสุกร
ออกไปนอกพื้นที่ระบาด ห้องปฏิบตั ิการสามารถแยกเชื้อได้จากนํ้ าไขสันหลัง
ของผูป้ ่ วยจากหมู่บา้ นสุไหงนิปาห์ (Sungni Nipah village) รัฐ Negri Sembilan
จึงให้ช่อื ไวรัสนี้ว่า Nipah virus และเนื่องจากมาเลเซียมีการส่งออกสุกรไปยัง
สิงคโปร์ โรคจึงแพร่ไประบาดทีส่ งิ คโปร์ดว้ ย มาเลเซียต้องทําลายสุกรนับล้านตัว
เพื่อระงับการระบาดของโรค ในสิงคโปร์โรคก็สงบลงเนื่องจากงดนําเข้าสุกรจาก
มาเลเซีย การระบาดในมาเลเซียสิน้ สุดลงในเดือนพฤษภาคม 2542 มีผู้ป่วย
สมองอักเสบทัง้ สิน้ 265 ราย ถึงแก่กรรม 105 ราย หรือคิดเป็ นอัตราตายประมาณ
40% ในสิงคโปร์มผี ปู้ ่ วยเกิดขึน้ 11 ราย ตาย 1 ราย นับแต่นนั ้ เป็ นต้นมาก็ไม่มี
รายงานการระบาดจากสองประเทศนี้อกี
การสืบสวนโรคในมาเลเซีย
การสืบสวนทางระบาดวิทยาในมาเลเซียได้พบว่า Nipah virus มีคา้ งคาว
แม่ไก่ (flying fox) ใน genus Pteropid เป็ นรังโรค (reservoir hosts) และมีสุกร
เป็ นพาหะนํ าโรคมาสู่คน การอุบตั ิขน้ึ ของโรคน่ าจะเกิดจากอุตสาหกรรมฟาร์ม
สุกรทีไ่ ม่ถูกสุขลักษณะ คือ ฟาร์มอยูใ่ กล้กนั ระยะคอกใกล้ชดิ กัน มีสกุ รอยู่หนาแน่ น
คอกสุกรอยู่ใต้ต้นไม้ทม่ี คี า้ งคาวเกาะ ทําให้สุกรมีโอกาสรับเชือ้ ทีแ่ ปดเปื้ อนอยู่ในมูล
เยีย่ ว และ นํ้าลายของค้างคาว นอกจากนี้การตัดต้นไม้ทําลายป่ าซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย
ของค้างคาวทําให้คา้ งคาวต้องมาอาศัยอยู่ใกล้ชุมชน ก็อาจเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งด้วย
เมื่อมี Nipah encephalitis อุบตั ขิ น้ึ ในมาเลเซียนัน้ ได้พบว่าผูป้ ่ วยส่วนใหญ่
เป็ นคนทีม่ ปี ระวัตสิ มั ผัสกับสุกรทีเ่ ป็ นโรค โดยสุกรจะมีอาการระบบทางเดินหายใจ
และสมองอักเสบ ในครัง้ แรกนัน้ คิดว่าโรคในสุกรมีสาเหตุเกิดจาก classical swine
fever ส่วนโรคทีเ่ กิดในคนมีสาเหตุเกิดจาก Japanese encephalitis virus (JEV)
ทัง้ นี้เนื่องจากประเทศในเอเชียรวมทัง้ มาเลเซียมีการเกิดโรค JE เป็ นประจําอยู่แล้ว
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และ JEV มีสุกรเป็ นรังโรค (reservoir host) เช่นกัน นอกจากนี้ยงั ตรวจพบ JE
specific IgM ได้ใ นซีร มั ่ ของผู้ป่ วยบางรายด้ว ย แต่ ห ลัก ฐานทางระบาดวิทยา
หลายประการทําให้ตดั JEV ออกไป เนื่องจากการเกิดโรคจาก JEV และ Nipah
virus มีความแตกต่างกันหลายประการ เช่น
1. สุก รที่ติด เชื้อ JEV จะไม่ แ สดงอาการทัง้ ระบบทางเดิน หายใจและ
ระบบประสาทกลาง ในขณะที่สุกรที่ปวยจากการติดเชื้อ Nipah virus จะแสดง
อาการทางระบบหายใจ เช่น ไอเสียงก้อง (barking cough) หรือ ชัก
2. โรคจาก Nipah virus เกิดขึ้นในคนที่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้ อ งกัน
JEV มาก่อน การฉีด JE vaccine ให้สกุ รไม่สามารถหยุดยัง้ การระบาดของโรค
3. คนทีเ่ ป็ นโรคสมองอักเสบจาก Nipah virus เป็ นคนทีอ่ ยู่ในวัยทํางาน
และมีประวัตเิ กีย่ วข้องกับฟาร์มสุกร ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่จงึ เป็ นชายอายุมากกว่า 25 ปี
ในขณะทีผ่ ูป้ ่ วยสมองอักเสบ JE ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กโตถึงวัยรุ่น นอกจากนี้จะ
ไม่พบผู้ป่วย Nipah virus ในหมู่บ้านมุสลิมเนื่องจากข้อบัญญัติทางศาสนาทีใ่ ห้
ชาวมุสลิมหลีกเลีย่ งการสัมผัสใกล้ชดิ กับสุกร
4. การติดเชื้อ Nipah virus โดยไม่แสดงอาการเกิดขึน้ ในอัตรา 8-15%
แต่การติดเชือ้ JEV โดยไม่แสดงอาการพบได้มากกว่า โดยเกิดขึน้ ในอัตราส่วน
ประมาณ 1:300 – 1:1000
5. JEV มีลูกสุกรเป็ นรังโรค และมียุงรําคาญ (Culex tritaeniorynchus)
เป็ นพาหะนํ าโรคมาสู่คน ในขณะที่ Nipah virus มีค้างคาวแม่ไก่ (flying foxes)
Pteropid หลาย species เช่น P. vampyrus, P. hypomelanus เป็ นรังโรค และมี
สุกรเป็ นพาหะนํ าโรคมาสู่คน ดังนัน้ วิธกี ารควบคุมพาหะแพร่เชือ้ เพื่อหยุดการ
ระบาดของโรคทัง้ สองจึงแตกต่างกัน
การสืบสวนโรคในบังคลาเทศและอิ นเดีย
ในปี พ.ศ. 2544 และ 2546 มีโรคระบาดเกิดขึน้ ในพืน้ ทีส่ องแห่งในบังคลาเทศ
นับแต่นนั ้ เป็ นต้นมาการระบาดเกิดขึน้ ในบางพืน้ ทีข่ องบังคลาเทศเกือบทุกปี
การระบาดของ Nipah virus เกิด ขึ้น ในอิน เดียเป็ น ครัง้ แรกใน ปี พ.ศ.
2544 เช่นกัน โดยเกิดขึน้ ในรัฐแบงกอลตะวันตก ซึง่ ติดกับบังคลาเทศ และในปี
พ.ศ. 2550 ก็เกิดการระบาดขึน้ อีกครัง้ ในรัฐเดิม ในการระบาดสองครัง้ นี้มผี ปู้ ่ วย
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เกิดขึน้ ประมาณ 70 ราย เสียชีวติ 50 ราย คิดเป็ นอัตราตายประมาณ 70% และ
ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การระบาดขึน้ ในอินเดียเป็ นครัง้ ที่ 3 แต่เป็ นครัง้
แรกของรัฐ Kerala นับถึงวันที่ 17 กรกฎาคม มีผู้ป่วยเกิดขึน้ 19 ราย เสียชีวติ
17 ราย
ลักษณะทางระบาดวิทยาทีพ่ บในบังคลาเทศ และอินเดียจะแตกต่างจากที่
พบในมาเลเซียเนื่องจากในสองประเทศนี้มกี ารเลีย้ งสุกรน้อยมาก การสํารวจหา
การติดเชื้อไวรัสในค้างคาวแม่ไก่และสัตว์ในพื้นที่ท่มี ีการระบาดของโรค พบ
แอนติบอดีต่อ Nipah virus ในค้างคาวแม่ไก่ แต่ไม่พบในสัตว์อ่นื
ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างไวรัสที่พบในมาเลเซียและบังคลาเทศ
Nipah virus แบ่งออกเป็ น 2 genetic lineages คือ NiV Malaysia (NiVMY) และ NiV Bangladesh (NiV-BD) ทัง้ นี้เนื่องจากไวรัสทีแ่ ยกได้ในมาเลเซีย
และบังคลาเทศมีความแตกต่างกันหลายประการ ได้แก่
1. จีโนมของ Nipah virus สายพันธุม์ าเลเซียมีความยาว 18,246 นิวคลิโอไทด์
ในขณะทีจ่ โี นมของสายพันธุบ์ งั คลาเทศมีความยาว 18,252 นิวคลิโอไทด์ ยังไม่
ทราบว่าความยาวทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้มผี ลต่อพยาธิกาํ เนิดของโรคอย่างไร
2. NiV-BD ก่อโรคใน African green monkey รุนแรงกว่า การติดเชือ้ ใน
แฟร์เร็ทพบว่า NiV-BD เพิ่มจํานวนในทางเดินหายใจได้เร็วกว่า ผลิตไวรัสได้
มากกว่า และขับเชือ้ (oral shedding) ออกมาได้มากกว่า ข้อมูลเหล่านี้น่าจะเป็ น
คําอธิบายว่าเหตุใดชาวบังคลาเทศทีต่ ดิ เชือ้ NiV-BD จึงมีอาการรุนแรงมากกว่า
พยาธิ กาํ เนิ ดและลักษณะอาการทางคลิ นิกในคน
เชือ้ Nipah virus ติดต่อมาสูค่ นได้หลายวิธี คือ
1. การติดต่อจากสัตว์สคู่ น โดยมีคา้ งคาวแม่ไก่เป็ นรังโรค
ในมาเลเซีย และสิงคโปร์ ผูป้ ่ วยติดเชือ้ โดยการสัมผัสใกล้ชดิ กับ respiratory
secretion ของสุกรทีต่ ดิ เชือ้ โดยสุกรเป็ นพาหะทีร่ บั เชือ้ มาจากค้างคาวอีกทอดหนึ่ง
ในบังคลาเทศและอินเดียเชื่อว่าผูป้ ่ วยติดเชือ้ โดยการบริโภคนํ้าตาลสดใน
หม้อทีแ่ ขวนไว้รองรับหยดนํ้าตาลจากต้นอินทผลัมโดยไม่ได้ผ่านความร้อน และ
นํ้าตาลนัน้ ปนเปื้ อนด้วยเชือ้ ไวรัสทีม่ าจากนํ้าลายและสิง่ ขับถ่ายของค้างคาวทีม่ า
ดื่มกินนํ้าตาลจากหม้อเดียวกัน หรือจากการกินผลไม้ทเ่ี หลือจากการกัดแทะของ
ค้างคาว หรือ ติดเชือ้ จากค้างคาวโดยตรง
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2. การติดต่อจากคนสูค่ น เกิดขึน้ กับสมาชิกในครอบครัวทีส่ มั ผัสกับสาร
คัดหลังของผู
่
ป้ ่ วย และเกิดขึน้ ในบุคลากรทางการแพทย์ทด่ี แู ลผูป้ ่ วย ในบังคลาเทศ
ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งติดเชื้อแบบ คนสู่คน และผู้ป่วยจะมีทงั ้ ผูใ้ หญ่ บุคลากร
ทางการแพทย์ และ เด็ก
ผู้ติดเชื้อ Nipah virus อาจไม่แสดงอาการ ในรายที่แสดงอาการพบว่า
โรคมีร ะยะฟั ก ตัวตัง้ แต่ 4 วัน ถึง 2 เดือ น ผู้ป่ วยมากกว่า 90% มีร ะยะฟั กตัว
ประมาณ 2 สัปดาห์ คาดว่าในระยะแรกเชือ้ ไวรัสเพิม่ จํานวนในทางเดินหายใจ
ใน bronchoalveolar epithelial cells อาจมีถุงลมอักเสบและมีเลือดออก ปอดมี
เลือดคัง่ ปอดบวม สามารถแยกเชื้อได้จาก nasopharyngeal swab และthroat
swab เชื้อจะแพร่จาก respiratory epithelium เข้าสู่หลอดเลือดแดงในปอด อาจ
เกิด หลอดเลือ ดฝอยอัก เสบ และ endothelium syncytium จากนั น้ เชื้อ เข้า สู่
กระแสโลหิต ผ่าน blood-brain barrier ไปยังสมอง และอวัยวะอื่น ๆ ได้แก่ ม้าม
ไต และอาจทําให้การทํางานของอวัยวะต่ าง ๆ ล้มเหลว (multi-organ failure)
การติดเชื้อใน endothelial cells, เซลล์ประสาท หลอดเลือดอักเสบ และอุดตัน
เป็ นพยาธิกาํ เนิดทีส่ าํ คัญของโรค
อาการทางคลินิกเริ่มจาก ไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน ชัก กระตุ ก สูญเสีย
reflex อ่อนเปลีย้ ความดันสูง หัวใจเต้นเร็ว ในผูป้ ่ วยหนัก ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บ
ได้แก่ septicemia เลือดออกในทางเดินอาหารและการทํางานของไตผิด ปกติ
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อาการไม่รู้สกึ ตัวพบประมาณร้อยละ 50 ผู้ท่ถี ึงแก่กรรม
มักเป็ นผลจากสมองอักเสบโดยเฉพาะส่วนก้านสมอง และไขสันหลังส่วนคอ
ตอนบน (upper cervical) อย่างไรก็ดผี ปู้ ่ วยบางรายมีเพียงอาการระบบทางเดิน
หายใจเท่ านัน้ เช่ น ปอดบวม และผู้ป่ วยสมองอัก เสบส่วนหนึ่ งมีอ าการระบบ
ทางเดินหายใจร่วมด้วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยชาวบังคลาเทศและอินเดีย ซึง่ บางราย
อาจรุนแรงเข้าสูภ่ าวะหายใจลําบาก (acute respiratory distress syndrome)
การติดตามผูป้ ่ วย/ผูต้ ดิ เชือ้ เป็ นเวลานานถึง 2 ปี หลังการระบาด ได้พบว่า
บางรายมีอาการสมองอักเสบกลับเป็ นซํ้า (relapse encephalitis) และบางรายที่
ไม่มอี าการแต่แรกอาจมีการติดเชือ้ เรือ้ รังอยู่ในระบบประสาทกลาง ต่อมาเชือ้ ถูก
กระตุ้น และแสดงอาการสมองอักเสบในหลายเดือน หรือหลายปี หลังจากนัน้
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(late-onset encephalitis) ในรายทีน่ านทีส่ ุด คือ 11 ปี ผูป้ ่ วยสมองอักเสบจาก
Nipah virus ที่เ ป็ นชาวมาเลเซีย มีอ ัต ราตายประมาณ 38.5% แต่ ผู้ป่ วยชาว
บังคลาเทศ และอินเดียมีอตั ราตายประมาณ 70%
ผูป้ ่ วยที่รอดชีวติ ประมาณ 3 ใน 4 รายจะฟื้ นจากโรคอย่างสมบูรณ์ ส่วน
อีก 1 ใน 4 จะยัง คงมีค วามบกพร่อ งทางระบบประสาทหลงเหลือ อยู่ ได้แ ก่
บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง มีอาการทางจิตประสาท เช่น ซึมเศร้า เและอาการชัก
เรื้อ รัง ในผู้ท่ีม ีภ าวะการรู้ส ึก ตัว ดีโ ดยตลอดจะฟื้ นจากโรคได้ภ ายในเวลา
2 สัปดาห์โดยเฉลีย่
การติ ดเชื้อ Nipah virus ในสัตว์
แม้ว่า paramyxoviruses ทัวไปจะมี
่
host-range ค่อนข้างแคบ แต่ Nipah
virus กลับมี host-range ตามธรรมชาติทก่ี ว้าง นอกจากคน ค้างคาว และ สุกรแล้ว
ก็ยงั สามารถติดเชื้อในสัตว์ได้อกี หลายชนิด เช่น สุนัข แมว ม้า และสัตว์ทดลอง
เช่น ลิง แฟร์เร็ท หนู ตะเภา หนู แฮมสเตอร์ ซึ่งอาจเป็ นเพราะ Nipah virus ใช้
ephrinB2/B3 molecules เป็ น receptor ในการเข้าสูเ่ ซลล์ และ ephrinB2/B3 เป็ น
โมเลกุลทีค่ ่อนข้างคงตัว (conserve) ในสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม อย่างไรก็ดคี า้ งคาว
ทีต่ ดิ เชือ้ จะไม่แสดงอาการ สุนขั ในแดนระบาดมีแอนติบอดีต่อ Nipah virus สูงถึง 50%
พยาธิ กาํ เนิ ดและลักษณะอาการทางคลิ นิกในสุกร
สุกรทีต่ ดิ เชือ้ อาจแพร่เชือ้ ให้แก่สกุ รตัวอื่น ๆ ได้โดยการสัมผัสใกล้ชดิ และ
ติดเชื้อจากเยี่ยว นํ้ าลาย และสารคัดหลังจากปอด
่
นอกจากนี้ยงั สันนิษฐานว่า
สุกรอาจติดเชือ้ จากการใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์รว่ มกันโดยไม่ฆา่
เชื้อเสียก่อน และจากนํ้ าอสุจใิ นการผสมเทียม การศึกษาในห้องทดลองแสดงให้
เห็ น ว่ า สุ ก รอาจติ ด เชื้ อ ได้ ท ั ง้ โดยการกิ น และที่ ม ิ ใ ช่ ก ารกิ น (parenteral
inoculation) โดยการพ่นเชือ้ เข้าทางจมูกและปาก
ข้อมูลจากการระบาดในมาเลเซียพบว่าสุกรทุกกลุ่มติดเชือ้ Nipah virus ได้
อัตราการติดเชือ้ อาจสูงมากถึง 100% แต่สกุ รส่วนใหญ่อาจไม่แสดงอาการ โรคมี
ระยะฟั กตัวประมาณ 7-14 วัน อาการทีเ่ กิดขึน้ จะแตกต่างกันตามอายุและประเภท
ของสุกร ในลูกสุกรเพิง่ หย่านม และสุกรขุนจะมีไข้เฉียบพลัน และมีอาการของ
ระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ หายใจเร็ว หายใจเสียงหนัก ไอไม่มเี สมหะ ในตัวที่
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อาการรุนแรงอาจมีน้ํ ามูกปนเลือด รวมทัง้ มีอาการทางสมองได้แก่ อาการเกร็ง
สัน่ กระตุก ขาหลังไม่มแี รง แม่สุกรตัง้ ท้องอ่อนเดือนอาจแท้ง แม่สุกรและหมูป่า
อาจมีอาการรุนแรง และตายอย่างเฉียบพลันภายในข้ามคืน หรือมีอาการของ
ระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท การติดเชื้อในลูกสุกรที่ยงั ไม่หย่านมมี
อัตราตายประมาณ 40%
การวิ นิจฉัยโรคทางห้องปฎิ บตั ิ การ
1. การตรวจหาจีโนมด้วยวิธี reverse transcription-polymerase chain
reaction ตัวอย่างตรวจจากผูป้ ่ วยได้แก่ nasal swab, throat swab, นํ้าไขสันหลัง
ปั สสาวะ รวมทัง้ ชิน้ เนื้อจากอวัยวะต่างๆเช่น ทอนซิล ปอด สมอง ม้าม ไต
ห้องปฎิบตั ิการ CSIRO Australian Animal Health Laboratory จะตรวจหา
M และ N genes ส่วนห้องปฎิบตั กิ าร ของ U.S. CDC จะตรวจหาแต่ N gene
2. การแยกเชื้อไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยง Vero cell line โดยใช้ตวั อย่าง
ตรวจดัง กล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น Vero cells ที่ ติ ด เชื้ อ จะเกิ ด syncytial formation
ภายใน 3 วัน และพิสูจน์เชื้อที่แยกได้ด้วยวิธี RT-PCR ไวรัสในนํ้ าเลี้ยงเซลล์
เมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนจะมีรูปร่างเหมือนกับ paramyxoviruses
ทัวไป
่
3. การตรวจหาแอนติบอดีโดยวิธี ELISA IgM และ IgG ใน acute และ
convalescent blood และในนํ้ า ไขสัน หลัง แอนติเ จนที่ใ ช้ใ นการทดสอบเป็ น
recombinant antigens ข อ ง M แ ล ะ G proteins เ ต รี ย ม จ า ก recombinant
baculovirus-insect cell system ไม่ มีจํา หน่ า ย และยัง ไม่ เ ป็ น ที่ย อมรับ ในงาน
บริการทัวไป
่
Nipah virus และ Hendra virus มี amino acid identity ถึง 83%
จึงสามารถทําปฏิกริ ยิ าข้ามกันได้ แอนติบอดีต่อ Hendra virus ให้ผลการทดสอบ
เป็ นบวกต่อแอนติเจนของ Nipah virus วิธี ELISA เหมาะสําหรับใช้ตรวจกรอง
และใช้ในการเฝ้ าระวังโรคในสัตว์ แต่มกั มีปัญหาจากผลบวกปลอม จะต้องทําการ
ทดสอบต่อไปด้วยวิธี neutralization assay ซึง่ เป็ นวิธมี าตรฐาน
4. ตรวจหาแอนติเจนจากชิน้ เนื้อโดยวิธี immunohistochemistry ในราย
ทีผ่ ปู้ ่ วยถึงแก่กรรม
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เชือ้ Nipah virus ทีม่ าเลเซียแยกได้นัน้ เป็ นการปฏิบตั งิ านในห้องชีวนิรภัย
ระดับ 2 สําหรับงานบริการทัวไป
่ แต่เมื่อเชือ้ ถูกส่งไปศึกษาต่อทีศ่ นู ย์ควบคุมและ
ป้ องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention- CDC) ของสหรัฐ
ด้วยความทีเ่ ป็ นเชือ้ อุบตั ใิ หม่ซง่ึ ก่อโรครุนแรง ไม่มยี าต้านไวรัส และวัคซีนป้ องกัน
จนกระทังปั
่ จจุบนั CDC จึงจัด Nipah virus ไว้ในกลุ่มของเชือ้ ทีอ่ าจนําไปใช้เป็ น
อาวุธชีวภาพ category C และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับ 4 (risk group 4) ดังนัน้
การศึกษาวิจยั เชือ้ นี้จะทําได้ในห้องปฏิบตั กิ ารชีวนิรภัยระดับ 4 เท่านัน้ การจัด
เชือ้ Nipah virus ไว้ใน risk group 4 นัน้ ทําให้ประเทศทีม่ กี ารระบาดของเชือ้ ไม่
สามารถทําการศึกษาวิจยั ได้ดว้ ยตนเอง เพราะไม่สามารถเพาะเลีย้ งเชือ้ ไวรัสได้
ไม่สามารถตรวจหา neutralizing antibody ได้ เพราะการทดสอบด้วยวิธนี ้จี ะต้อง
ใช้เชื้อไวรัสที่มีชวี ิตเท่านัน้ การตรวจหาแอนติบอดีเพื่อการเฝ้ าระวังโรค และ
ศึกษาทางระบาดวิทยาจึงเป็ นไปด้วยความลําบาก ในปั จจุบนั Nipah virus เป็ น
1 ใน 8 โรคอุบตั ใิ หม่ทอ่ี งค์การอนามัยโลกให้ความสําคัญ
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ระบาดวิทยาและลักษณะพันธุกรรมของไวรัสพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในประเทศไทย
บพิ ธ ปุยะติ
นายสัตวแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมปศุสตั ว์
โรคพิษสุนัขบ้า เป็ นโรคสัตว์ติดคนที่ร้ายแรง ก่อโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมทุกชนิด หากติดเชือ้ และแสดงอาการจะเสียชีวติ ทุกราย มีสาเหตุจากเรบีส์
ไวรัส (rabies virus) อยู่ใน genus lyssa virus มีขนาดสารพันธุกรรมประมาณ
12 kb มีส่วนประกอบที่สําคัญ 5 ส่วนคือ nucleoprotein (N), matrix protein (M),
glycoprotein (G), polymerase (L) และ nucleocapsid-associated phosphoprotein (P)
(Wunner, Larson, Dietzschold, & Smith, 1988)แบ่ ง ตามลัก ษณะพัน ธุ ก รรม
(genotype) ได้เป็ น 7 กลุ่ม โดยเรบีสไ์ วรัสจัดอยู่ใน genotype 1 (Delmas et al.,
2008) และในกลุ่ม genotype 1 สามารถแบ่งได้เป็ น 6 กลุ่ม คือ Africa 2, Africa 3,
Arctic-related, Asian, Cosmopolitan และ Indian subcontinent โดยไวรัสทีพ่ บ
ในประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่ม Asian (Bourhy et al., 2008)
การศึกษาลักษณะพันธุกรรมของไวรัสพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยเริม่ ในปี
พ.ศ. 2542 โดย Ito และคณะ ทําการศึกษาสมองสุนัขในประเทศไทยจํานวน 59
ตัวอย่างจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และจากกระบือจํานวน 3 ตัวอย่าง
จากภาคใต้ วิเคราะห์ร่วมกับตัวอย่างจากประเทศจีน และ ญีป่ ่ นุ อย่างละ 1 ตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่า ไวรัสพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยทุกตัวอย่างจัดอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน และเป็ นคนละกลุ่มกับไวรัสจากจีนและญี่ป่ ุน โดยไวรัสในประเทศไทย
นัน้ เมื่อแบ่งตามลักษณะพันธุกรรมจะแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ T1 และ T2
เมื่อแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย พบว่าภาคกลาง มีความหลากหลายของสายพันธุ์ไวรัส
มากทีส่ ุด และไวรัสพิษสุนัขบ้าจากกระบือจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับไวรัสทีพ่ บใน
สุ นั ข ในภาคใต้ (Ito et al., 1999) ต่ อ มามี ก ารนํ า ไวรัส พิษ สุ นั ข บ้ า ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มาวิเคราะห์เพิม่ เติมร่วมกันกับไวรัสใน
ภูมภิ าคอื่น ๆ ผลการศึกษาพบว่า ไวรัสพิษสุนขั บ้าในประเทศไทยยังคงแบ่งได้
เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ T1 และ T2 โดย T1 พบได้ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
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ตอนบน ในขณะที่ T2 พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ตอนล่าง
แสดงให้เห็นว่า ภาคกลางยังคงมีความหลากหลายของสายพันธุไ์ วรัสมากกว่า
ภูมภิ าคอื่น นอกจากนี้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ยังมีขอ้ สันนิษฐานว่า ไวรัสที่พบใน
ภาคใต้ตอนล่าง มีต้นกําเนิดจากไวรัสกลุ่ม T2 ซึง่ พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง (Susetya et al., 2003) จากนัน้ ได้มกี ารศึกษาลักษณะพันธุกรรมของ
ไวรัสพิษสุนขั บ้าทัวประเทศ
่
ทัง้ จากสมองคน และสมองสัตว์ โดย Denduangboripan
และคณะ ผลการศึกษาพบว่าเรบีสไ์ วรัสในประเทศไทยแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ
คือ TH1 และ TH2, TH1 พบเฉพาะในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ในขณะที่
TH2 พบได้ทวประเทศ
ั่
และเมื่อแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย จะพบว่า ไวรัสในภาคใต้ แยก
ออกจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างชัดเจน การศึกษาในครัง้ นี้ ยังคงแสดงให้เห็นว่า ภาค
กลาง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงมีความหลากหลายของ
ลักษณะพันธุกรรมเรบีสม์ ากกว่าภูมภิ าคอื่น ๆ (Denduangboripant et al., 2005)
ถัดมา Khawplod และคณะ ทําการศึกษาลักษณะพันธุกรรมของเรบีสไ์ วรัสจาก
สุนขั ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ไวรัสพิษสุนขั บ้าในกรุงเทพมหานคร
มีลกั ษณะพันธุกรรมใกล้เคียงกัน แม้จะทําการศึกษาในส่วนของ glycoprotein ซึง่
เป็ นยี น ที่ มี ค วามหลากหลายทางโครงสร้ า งมากกว่ า nucleoprotein ก็ ต าม
( Khawplod et al. , 2006) ต่ อ ม า ใ น ปี พ . ศ . 2550 Yamagata แ ล ะ ค ณ ะ
ทําการศึกษาลักษณะพันธุกรรมของไวรัสพิษสุนัขบ้าในเวียดนาม โดยวิเคราะห์
ทัง้ nucleoprotein และ glycoprotein ยีน ร่วมกับข้อมูลของไวรัสจากประเทศอื่น ๆ
รวมถึงประเทศไทยด้วย ผลการศึกษาพบว่า เรบีสไ์ วรัสในการศึกษาครัง้ นี้ แบ่ง
ตามลักษณะพันธุกรรมของ nucleoprotein ยีน ได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ SAE1 ประกอบด้วย
ไวรัสจาก มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ในขณะที่ไวรัสจากฟิ ลปิ ปิ นส์จดั อยู่ใน
กลุ่ม SAE2 และ กลุ่มสุดท้ายคือ Indian subcontinent ประกอบด้วยไวรัสจาก
ศรีลงั กา และ อินเดีย ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ตามลักษณะ glycoprotein ยีน
พบว่า ไวรัสจากเวียดนามและไทย จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (Yamagata et al.,
2007) และในปี พ.ศ. 2554 Nguyen และคณะ ทําการศึกษาลักษณะเรบีสไ์ วรัส
ทัง้ จากในคนและในสุ นัข ในเวีย ดนามเช่ น กัน ผลการศึก ษาพบว่ า ไวรัส ใน
เวียดนามจากการศึกษาครัง้ นี้ แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกมีความคล้ายคลึง
กับไวรัสจากจีน มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ และไทย ในขณะที่กลุ่มที่ 2 คล้ายคลึงกับ
ไวรัสทีพ่ บทางตอนใต้ของจีน ซึง่ มีพน้ื ทีต่ ดิ ต่อกับประเทศเวียดนาม (Nguyen et al.,
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2011) ในปี พ.ศ. 2558 มีการศึกษาลักษณะพันธุกรรมของเรบีสไ์ วรัสในลาว ผล
การศึกษาพบว่า ไวรัสในลาวจัดอยู่ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซง่ึ อยูใ่ นกลุ่ม
เดียวกับไทย เวียดนาม และกัมพูชา และเป็ นคนละกลุ่มกับไวรัสจากจีน ศรีลงั กา
และยุ โ รป (Ahmed et al., 2015) ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2559 มีก ารศึก ษาลัก ษณะ
พันธุกรรมของเรบีสไ์ วรัสในประเทศกัมพูชา ผลการศึกษาพบว่า ไวรัสในกัมพูชา
และประเทศอื่น ๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ SAE1
ประกอบด้วยไวรัสจากกัมพูชา เวียดนาม ลาว และไทย ในขณะที่กลุ่ม SAE2
ประกอบด้วยไวรัสจากกัมพูชา และลาว ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือไวรัสจากเมียนมาร์
จัดอยู่ในกลุ่ม SAE3 การศึกษาครัง้ นี้ยงั แสดงให้เห็นว่า ไวรัสจากกัมพูชา ลาว
เวียดนาม มาเลเซีย และไทย มีต้นกําเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน (Mey et al., 2016)
และในปี เดียวกัน Benjathummarak และคณะ ทําการศึกษาลักษณะพันธุกรรม
ของเรบีสไ์ วรัสในส่วน glycoprotein ยีน จากสมองสุนขั ในกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ ปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ไวรัสในการศึกษาครัง้ นี้
แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มคือ THA1 และ THA2 อย่างไรก็ตามในการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า
ทุกตัวอย่างในการศึกษามีต้นกําเนิดมาจากไวรัสแหล่งเดียวกัน ซึง่ จัดอยู่ในกลุ่ม
ไวรัสที่พบในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Benjathummarak et al., 2016)
ในปี พ.ศ. 2560 Thapanagulsak และคณะ (2016) ทําการศึกษาลักษณะพันธุกรรม
ของไวรัสพิษสุนขั บ้าจากตัวอย่างสมองสัตว์ทวประเทศ
ั่
ผลการศึกษาพบว่าไวรัส
ในการศึกษาครัง้ นี้ แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม โดยส่วนมากจัดอยู่ในกลุ่ม Southeast Asia
และเป็ นที่น่าสนใจว่า ในการศึกษานี้พบไวรัสกลุ่มใหม่ซ่งึ จัดอยู่ในกลุ่ม China
จํานวน 12 ตัวอย่าง โดยไวรัสกลุ่มนี้พบในพืน้ ทีต่ ามแนวชายแดนติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเป็ นไวรัสกลุ่ม
ทีไ่ ม่เคยพบรายงานในประเทศไทย จากนัน้ บพิธ และคณะ (2560) ได้นําข้อมูล
มาทําการศึกษาในรูปแบบ genetic-based social network analysis (SNA) พบว่า
ไวรัสพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย สามารถแบ่งเป็ น 3 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์แรก
พบได้มากทีส่ ดุ กระจายอยู่ทวประเทศ
ั่
ยกเว้นภาคใต้ คลัสเตอร์ท่ี 2 พบในภาคใต้
เท่านัน้ และคลัสเตอร์ท่ี 3 ซึง่ ไม่เคยมีรายงานในไทย พบตามแนวชายแดนทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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จากข้อ มูลการศึก ษาลัก ษณะพัน ธุกรรมของไวรัส พิษสุนัขบ้าที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นว่า ไวรัสพิษสุนขั บ้าในประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มไวรัสทีพ่ บในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความคล้ายคลึงกับไวรัสทีพ่ บในประเทศใกล้เคียง เช่น
กัมพูชา ลาว และเวียดนาม การกระจายของไวรัสพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย
เกีย่ วข้องกับภูมภิ าค สังคม และเศรษฐกิจ จึงพบความหลากหลายของไวรัสได้มาก
ในพื้น ที่ท่ีมีค วามเจริญและการคมนาคมสะดวก เช่ น กรุ ง เทพมหานคร และ
จังหวัดใกล้เคียง ในขณะทีภ่ าคใต้มรี ะยะทางห่างไกลจากภูมภิ าคอื่น ไวรัสทีพ่ บ
จึงเป็ นกลุ่มที่พบเฉพาะในภูมิภาคและเป็ น สายพันธุ์เ ดิมที่เ คยระบาดในพื้น ที่
อย่างไรก็ตาม การศึกษาลักษณะทางพันธุก รรมของไวรัสแสดงให้เห็นว่า ใน
ปั จจุบนั มีการแพร่เข้ามาของไวรัสพิษสุนัขบ้าทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับไวรัสทีพ่ บใน
ประเทศจีน ซึ่งไม่เคยมีรายงานในประเทศไทย ดังนัน้ การควบคุมป้ องกันโรค
พิษสุนัขบ้าจึงควรให้ความสําคัญ ในการป้ องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดน
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Rabies Prophylaxis: A Great Change in Decades
สุดา พันธุร์ ินทร์
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
แนวทางการดูแลรักษาผู้สมั ผัสโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การอนามัยโลก
(World Health Organization; WHO) ฉบับ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง ประกาศในเดือ น
เมษายนทีผ่ ่านมา มีขอ้ เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมหลายประการ ดังนัน้ เพื่อมิให้เกิด
ความสับสนในการดูแลรักษาผูถ้ ูกสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมกัดและสัมผัสโรคพิษสุนขั บ้า
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ปรับปรุงเวช
ปฏิบตั ิการดูแลรักษาผู้สมั ผัสโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยให้ทนั ต่อยุคสมัย
โดยยึดหลักความถูกต้องทางวิชาการ และความปลอดภัยสูงสุดของผู้สมั ผัสโรค
ดังมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
1. การรักษาภายหลังสัมผัสโรคพิ ษสุนัขบ้า (post-exposure prophylaxis; PEP)
ประกอบด้วย การดูแลบาดแผล การฉีดวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลนิ ป้ องกัน
โรคพิษสุนขั บ้า
การดูแลบาดแผล ให้ลา้ งแผลด้วยนํ้า ฟอกด้วยสบู่หลายๆครัง้ ทันที ล้างทุกแผล
และให้ลกึ ถึงก้นแผล นานอย่างน้อย 15 นาที จากนัน้ เช็ดแผลด้วยนํ้ายาฆ่าเชือ้
เช่น โพวิโดนไอโอดีน 70% แอลกอฮอล์
การให้วคั ซีนและอิมมูโนโกลบุลนิ ป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า พิจารณาจากระดับการ
สัมผัสโรคพิษสุนขั บ้าขององค์การอนามัยโลก (WHO category) โดยแบ่งเป็ น
- สัมผัสโรคระดับ 1 (WHO category I) สัมผัสสัตว์โดยผิวหนังปกติ ไม่มี
บาดแผล กรณีน้ไี ม่ตดิ โรค ไม่ตอ้ งได้รบั วัคซีนและอิมมูโนโกลบุลนิ
- สัมผัสโรคระดับ 2 (WHO category II) สัตว์กดั หรือข่วนเป็ นรอยชํ้า เป็ น
แผลถลอก สัตว์เลียบาดแผล บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ท่สี งสัยว่าเป็ นโรคพิษ
สุนขั บ้าโดยไม่ทาํ ให้สกุ กรณีน้ใี ห้การรักษาด้วยวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า
- สัม ผัส โรคระดับ 3 (WHO category III) สัต ว์ ก ัด หรือ ข่ ว นทะลุ ผ่ า น
ผิวหนัง มีเลือดออกชัดเจน นํ้ าลายสัตว์ถูกเยื่อบุ หรือ บาดแผลเปิ ด รวมทัง้
ค้างคาวกัดหรือข่วน กรณีทผ่ี สู้ มั ผัสโรคไม่เคยได้รบั วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า
มาก่อน รักษาด้วยการให้ทงั ้ วัคซีน และอิมมูโนโกลบุลนิ ป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า
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ซึง่ การฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าสําหรับแนวทางของประเทศไทย ยังคงให้
ใช้สตู รการฉีดวัคซีนเดิม เนื่องจากมีขอ้ มูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
มาอย่างยาวนาน และชัดเจน โดยสูตรทีแ่ นะนําให้ใช้ ได้แก่
1.1 สู ต รการฉี ดเข้ า ในหนั ง แบบ modified TRC – intradermal (ID)
(2-2-2-0-2) โดยฉี ด วัค ซีน เข้า ในหนัง บริเ วณต้น แขน 2 ข้า ง ข้า งละ
1 จุด (รวม 2 จุด ) ปริมาณจุดละ 0.1 มล.ในวันที่ 0, 3, 7 และ 28
1.2 สู ต รการฉี ดเข้ า กล้ า มแบบ 5 เข็ม (ESSEN intramuscular; IM)
(1-1-1-1-1) โดยการฉีดวัคซีน 1 หลอด เข้าบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขน
(deltoid) ในวันที่ 0, 3, 7, 14 และ 28
และสุดท้าย การฉีดอิมมูโนโกลบุลินให้ฉีดเร็วที่สุดในวันแรกพร้อมกับ การให้
วัคซีน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถให้อมิ มูโนโกลบุลนิ ควรพิจารณาให้ในวันถัดไปแต่ไม่
ควรให้หลังวันที่ 7 ของการได้รบั วัคซีนครัง้ แรก ทัง้ นี้มีการเปลี่ยนแปลงตาม
คําแนะนําใหม่ขององค์การอนามัยโลก โดยให้ฉีดอิมมูโนโกลบุลนิ เข้าในและรอบ
บาดแผลอย่างทัวถึ
่ งและมากที่สุด โดยไม่ต้องฉีดอิมมูโนโกลบุลินที่เหลือ เข้า
กล้ามเนื้อที่สะโพก เนื่องจากมีการศึกษาทัง้ ในสัตว์และในคนพบว่า การฉีดที่
บาดแผลทุ ก แผลอย่ า งเดียวสามารถป้ อ งกัน การเกิด โรคพิษสุนัข บ้า ได้ โดย
ปริมาณอิมมูโนโกลบุลนิ ทีฉ่ ีดทัง้ หมดไม่เกินกว่าทีค่ าํ นวณขนาดสูงสุดของอิมมูโน
โกลบุลนิ ดังเดิม คือ อิมมูโนโกลบุลนิ ที่ทําจากซีรมม้
ั ่ า (equine rabies immune
globulin; ERIG) ขนาด 40 IU/กก. และ อิม มูโ นโกลบุลิน ที่ทําจากซีรมมนุ
ั ่ ษย์
(human rabies immune globulin; HRIG) ขนาด 20 IU/กก.
สําหรับผูท้ เ่ี คยได้รบั การฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน ได้แก่ ผู้
ทีเ่ คยถูกสัตว์กดั และได้รบั วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคอย่างน้อย
3 ครัง้ ผู้ท่ีเคยฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรคครบคอร์ส
และ ผู้ท่ีเคยตรวจพบมีระดับภูมิคุ้มกันในการป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies
neutralizing antibody titer) อย่างน้ อย 0.5 IU/ml ในกลุ่มนี้หากถูกสัตว์กดั มี
การสัมผัสโรคซํ้า จะให้เพียงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยหากได้รบั วัคซีนมา
ภายใน 6 เดือ น ให้ฉี ด เข็ม กระตุ้น โดยฉี ด วัค ซีน เข้า กล้า มเนื้ อ ต้ น แขน (IM)
1 หลอด หรือฉีดวัคซีนเข้าในหนังบริเวณต้นแขน (ID) 0.1 มล. 1 จุด ในวันที่ 0
แต่หากได้รบั วัคซีนเกินกว่า 6 เดือนขึน้ ไป สามารถเลือกวิธกี ารฉีดวัคซีนแบบใด
แบบหนึ่งจากทัง้ หมด 2 แบบ ได้แก่
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1) สูตรการฉีดแบบเข้าในหนัง (ID) ครัง้ ละ 0.1 มล./จุด บริเวณต้นแขนและ
ต้นขา 2 ข้าง ข้างละ 1 จุด รวม 4 จุด ในวันที่ 0
2) สูตรการฉีดแบบเข้าในหนัง (ID) ครัง้ ละ 0.1 มล./จุด จํานวน 1 จุด/ครัง้
หรือ แบบเข้ากล้าม (IM) ครัง้ ละ 1 หลอด ในวันที่ 0 และ 3
2. การฉี ดวัค ซี น ป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ก่ อ นสัม ผัส โรค (pre-exposure
prophylaxis; PrEP)
ในผูท้ ม่ี โี อกาสสัมผัสโรคพิษสุนขั บ้าทัวไป
่ เช่น ประชาชนทัวไปที
่ ต่ อ้ งการ
รับวัคซีน ผู้ท่ีเดินทางมาในแหล่งที่มโี รคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ชุกชุม สามารถฉีด
วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค โดยการฉีดวัคซีนเข้ากล้าม ครัง้ ละ
1 หลอด จํานวน 2 ครัง้ ในวันที่ 0 และ 7 หรือ เข้าในหนัง ครัง้ ละ 0.1 มล./จุด
จํา นวน 2 จุ ด /ครัง้ รวม 2 ครัง้ ในวัน ที่ 0 และ 7 ส่ว นกลุ่ ม อาชีพ อาทิเช่น
สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการที่ทํางานกับเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งสูงในการติดเชือ้ บุคคลกลุ่มดังกล่าวจึงควรมีระดับภูมคิ มุ้ กัน
ในการป้ อ งกัน โรคพิษสุนัขบ้า ที่สูง อย่ างต่ อ เนื่อ งตลอดเวลา เผื่อ กรณี ท่ีมีการ
สัมผัสโรคโดยไม่รู้ตวั อาจพอป้ องกันโรคได้บา้ ง สถานเสาวภาจึงยังแนะนําให้
บุ ค คลกลุ่ ม นี้ ไ ด้ร ับ การฉี ด วัค ซีน ป้ อ งกัน โรคพิษ สุ นั ข บ้า แบบก่ อ นสัม ผัส โรค
จํานวน 3 ครัง้ เช่นเดิม โดยอาจฉีดวัคซีนแบบเข้ากล้าม ครัง้ ละ 1 หลอด หรือ เข้า
ในหนัง ครัง้ ละ 0.1 มล./จุด จํานวน 1 จุด/ครัง้ รวม 3 ครัง้ ในวันที่ 0, 7 และ 21-28
นอกจากนี้ สํา หรับ ผู้ท่ีมีภาวะภูมิคุ้ม กัน บกพร่ อ ง หากมีค วามเสี่ยงและความ
จําเป็ นที่ต้องฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค องค์การอนามัย
โลกได้แนะนําให้ฉีดวัคซีนแบบเข้ากล้าม ครัง้ ละ 1 หลอด หรือ เข้าในหนัง ครัง้ ละ
0.1 มล./จุด จํานวน 2 จุด/ครัง้ รวม 3 ครัง้ ในวันที่ 0, 7 และ 21-28
สําหรับผู้ท่มี อี าชีพเสีย่ งสูงต่อการสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า เช่น สัตวแพทย์
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารทีท่ าํ งานกับเชือ้ ไวรัสโรคพิษสุนขั บ้า ฯลฯ มีคาํ แนะนําให้
ฉีดวัคซีนกระตุ้น เมื่อตรวจเลือดเป็ นระยะแล้วพบว่าระดับภูมคิ ุม้ กันตํ่ากว่าระดับ
ในการป้ อ งกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือ ควรได้ร ับการฉี ดกระตุ้นทุ กปี ในกรณีท่ไี ม่
สามารถตรวจเลือดได้ แต่สําหรับเด็ก ประชาชนทัวไป
่ หรือนักเดินทาง ให้ฉีด
วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าเข็มกระตุน้ เมื่อมีการสัมผัสโรคซํ้าเท่านัน้
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