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วัคซีนไข้ เลือดออก DengvaxiaTMผลิตโดยบริ ษัท ซาโนฟี ปาสเตอร์ เป็ นวัคซีนชนิดเชือ้ มีชีวิต ผลิตจากไวรัส
ลูกผสมระหว่างเชื ้อ yellow fever (YF) สายพันธุ์ 17D กับไวรัส dengue สายพันธุ์ 1,2,3,4 โดยเอาเฉพาะยีนส่วน
prMและ envelope gene ของไวรัส dengue มาใส่ในไวรัส YF 17D เพาะเลี ้ยงใน vero cell ได้ รับการขึ ้นทะเบียน
และจาหน่ายในประเทศไทยมาตังแต่
้ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 โดยแนะนาให้ ใช้ ในเด็กและผู้ใหญ่อายุ 9-45 ปี
เป็ นวัคซีนที่มีความปลอดภัย แต่มี ประสิทธิภาพของวัคซีนไม่สมบูรณ์ จากข้ อมูลการศึกษาวิจยั ที่มีการตีพิมพ์ ของ
การศึกษา phase 3 ในภาพรวม โดยไม่คานึงถึง serostatusก่อนฉี ด เพราะไม่มีการตรวจเลือดก่อนฉี ดเป็ นส่วน
ใหญ่ พบว่าในกลุ่มประชากรอายุ 9-16 ปี วัคซีนสามารถลดโรคไข้ เลือดออกที่มีอาการ (Symptomatic VCD) ได้
ร้ อยละ 65.6 (95% CI: 60.7–69.9) ป้องกันการนอนโรงพยาบาลจากโรคไข้ เลือดออก (Hospitalized VCD) ได้ ร้อย
ละ 80.8 (95% CI: 70.1–87.7) และป้องกันโรคไข้ เลือดออกรุ นแรง (Severe Dengue) ตาม IDMC definition ได้
ร้ อยละ 93.2 (95% CI: 77.3–98.0) และจากการติดตามจนถึง 5 ปี หลังฉีดวัคซีน อัตราการนอนโรงพยาบาลและ
เกิด severe dengue ในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนพบน้ อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ผู้ที่ฉีดวัคซีน
แล้ ว ยังสามารถเป็ นโรคติดเชื ้อเด็งกี่ได้

เนื่องจากมีข้อมูลใหม่จากการศึกษาวิจยั และประกาศโดยบริ ษัท ซาโนฟี ปาสเตอร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ซึ่งทาให้ เกิดความสับสนในเวชปฏิบตั ิ ดังนันสมาคมโรคติ
้
ดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทยและสมาคมโรค
ติดเชือ้ แห่งประเทศไทย จึงได้ ออกคาแนะนาเบื ้องต้ นไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ต่อมา ได้ มีคาแนะนา
เพิ่มเติมจากองค์การอนามัยโลกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สมาคมฯจึงได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลจากการวิจยั
และปรับปรุงคาแนะนาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และล่าสุดองค์การอนามัยโลกได้ ตีพิมพ์เผยแพร่คาแนะนาจาก
การประชุม SAGE ในวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2018 ซึ่งต่อมาได้ ตีพิมพ์ใน WHO Bulletin สมาคมฯจึงได้ นาเนือ้ หา
มาปรับปรุงคาแนะนานี ้ เพื่อให้ มีความทันสมัยมากขึ ้นดังนี ้
1. ข้ อมูลใหม่ เกี่ยวกับวัคซีนไข้ เลือดออก Dengvaxia ที่เปิ ดเผยมำในปี ค.ศ. 2017 มีเนือ้ หำอย่ ำงไร
บ้ ำง
จากการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 (Phase 3 clinical trial)ในอาสาสมัครที่อายุ 2-16 ปี ใน 5 ประเทศใน
เอเชียจานวนกว่า 10,000 ราย (การศึกษา CYD14) และ 5 ประเทศในละตินอเมริ กาจานวนกว่า 20,000 ราย
(การศึกษา CYD 15) พบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มอาสาสมัครส่วนน้ อยประมาณ 4,000 รายจากอาสาสมัคร
ทังหมด
้
30,000 ราย ที่มีการตรวจเลือดว่ามีการติดเชื ้อก่อนการฉีดวัคซีนหรื อไม่(ตรวจโดยการใช้ วิธี 50% plaque
reduction neutralization assay: PRNT50) พบว่าในผู้ที่มีอายุ 9-16 ปี นี ้ วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค
ไข้ เลือดออก ในผู้ที่เคยมีการติดเชื ้อมาก่อนที่จะได้ รับวัคซีนพบถึงร้ อยละ 82 แต่ประสิทธิภาพในผู้ที่ไม่เคยมีการติด
เชื ้อมาก่อนพบว่าได้ ผลเพียงร้ อยละ 52
เพื่อศึกษาผลกระทบของการติดเชื ้อก่อนการฉีดวัคซีนไข้ เลือดออกให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ผู้ผลิตจึงได้ ทาการศึกษา
เพิ่มเติมโดยสุ่มตัวอย่างเลือดมาจากอาสาสมัครที่อาจไม่ได้ มีการเก็บเลือดก่อนฉี ดวัคซีน แต่มีการเก็บ ตัวอย่าง
เลือดในเดือนที่ 13 (ซึ่งเป็ นเวลาที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ ว) จากการศึกษา phase 3 (CYD14+CYD15) และใน
phase 2b (CYD23/57) มีการเก็บเลือดเพี่มเติม เป็ นจานวนประมาณ 3,300 ราย และอาสาสมัคร ที่ป่วยด้ วย
ไข้ เลือดออกขณะร่ วมโครงการทังหมด
้
โดยนาเลือดดังกล่าวมาตรวจหา anti-NS1 antibody ซึ่งเป็ นวิธีการตรวจ
แบบใหม่ที่พฒ
ั นาโดยทีมวิจยั จากมหาวิทยาลัย Pittsburgh, USA เนื่องจากวัคซีนนีเ้ ป็ น Chimerix yellow fever
vaccine backbone จึงไม่มี NS-1 antigen ของไวรัสเด็งกี่ ดังนันผลตรวจที
้
่เป็ นบวก (คือ >9 EU/ml) หมายถึงการ
ที่เคยมีการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกี่ ตามธรรมชาติโดยไม่ได้ เกิดจากการฉี ดวัคซีน ซึ่งเมื่อนาผล anti-NS1 antibody มา
เทียบกับการตรวจโดยใช้ PRNT50 ที่เป็ นมาตรฐาน พบว่าจะมีโอกาสเกิด false negative ได้ เพียงร้ อยละ5 แต่มี
โอกาสเกิด false positive ได้ ประมาณร้ อยละ 30

จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ผลการตรวจ anti-NS1 antibody ในเดือนที่ 13 มาปรับร่ วมกับปั จจัยอื่น
เพื่อคาดเดาว่า อาสาสมัครน่าจะเคยมีการติ ดเชื ้อมาก่อนได้ รับวัคซีนหรื อไม่ ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนใน
การป้องกันการนอนโรงพยาบาลจากไข้ เลือดออก(Hospitalized Virologically Confirmed Dengue; VCD)และ
การป่ วยไข้ เลือดออกรุ นแรง(Severe Dengue)ในอาสาสมัครอายุ 9-16 ปี ที่เคยมีการติดเชื ้อมาก่อนใกล้ เคียงกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเดิมซึ่งวิเคราะห์โดยใช้ การตรวจ PRNT50 แต่ในอาสาสมัครที่ไม่เคยมีการติดเชื ้อมาก่อนพบว่า
เมื่ อ ฉี ด วั ค ซี น แล้ วมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การนอนโรงพยาบาลจากไข้ เลื อ ดออกมากขึ น้ 1.4 เท่ า (HR=1.412,
95%CI=0.743-2.682, p=0.287) และเสี่ยงต่อการเป็ นไข้ เลือดออกแบบรุ นแรง (ซึ่งครอบคลุม DHF ทุก grade
และsevere criteria อื่น ๆ) มากขึ ้น 2.4 เท่า (HR=2.435 95%CI=0.472-12.559, p=0.283) เมื่อเทียบกับการฉีด
ยาหลอก ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม นี ้พบว่าผู้ป่วยที่เป็ น severe dengue นันเป็
้ น DHF grade I และ II
ทัง้ หมดไม่มีอาการ shock, ไม่มีอาการsevere bleeding หรื อเสียชีวิต และหายเป็ นปกติทุกราย เมื่อวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบในอาสาสมัครที่ไม่เคยติดเชื ้อมาก่อนและได้ รับวัคซีนเทียบกับผู้ที่ได้ ยาหลอกพบว่า ความเสี่ยงที่จะ
นอนโรงพยาบาลเพราะไข้ เลือดออกที่เพิ่มขึ ้น เริ่ มเกิดขึ ้นหลังเดือนที่ 30 ของการเริ่ มฉีดวัคซีน การเกิดไข้ เลือดออก
รุ นแรงที่เพิ่มขึ ้นในผู้ที่ไม่ เคยติดเชือ้ มาก่อนนี ้ น่าจะเกิดจากการที่วัคซีนไข้ เลือดออก ทาให้ เกิด silence primary
infection ซึ่งคาดว่าจะทาให้ ความเสี่ ยงในการเกิ ดไข้ เลื อดออกรุ นแรงที่ม ากขึน้ นี ้ และจะหายไปเมื่อผู้นนั ้ ได้ รับ
natural infection

2. ผู้ท่ ไี ม่ เคยติดเชือ้ มำก่ อน(seronegative)แต่ ได้ รับวัคซีนและภำยหลังต้ องนอนโรงพยำบำลจำก
ไข้ เลือดออก(Hospitalized VCD)จะมีควำมรุ นแรงของโรคมำกกว่ ำผู้ ท่ ีseronegative และไม่ ได้ ฉีด
วัคซีนหรือไม่
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ของอาสาสมัค รรวมทัง้ 3 การศึก ษา มากกว่ า 30,000 ราย พบว่ า ผู้ที่ น อน
โรงพยาบาลจากไข้ เลือดออกไม่ว่าจะเคยได้ รับวัคซีนหรื อได้ รับยาหลอกมีความรุ นแรงของโรคไม่แตกต่างกัน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจanti-NS1 antibody มีจานวนผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพราะไข้ เลือดออก
ค่อนข้ างน้ อย ซึ่งไม่เห็นความแตกต่างของความรุ นแรงของโรค (severity of disease)อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
เช่นกัน

3. ควำมเสี่ยงต่ อกำรนอนโรงพยำบำลเพรำะไข้ เลือดออกจำกวัคซีน(Hospitalized VCD)คุ้มกับ
ประโยชน์ ของวัคซีนไหม
เมื่อนามาคานวณโอกาสที่จะเกิดโรคจากการศึกษาสรุปrisk/benefit ในภาพรวมได้ ดงั นี ้คือ
-ในผู้ที่เ คยติดเชื อ้ มาก่อน(seropositive) 1,000 คนเมื่ อฉี ดวัคซี นจะป้องกันการนอนโรงพยาบาลจาก
ไข้ เ ลื อ ดออกได้ 15 คนและป้อ งกัน ไข้ เ ลื อ ดออกรุ น แรง (ซึ่ง หมายรวมถึ ง DHFgrade I, II, III, IV, และ severe
dengue อื่น ๆ) ได้ 4 คนในเวลา 5 ปี
-ในผู้ที่ ไ ม่เ คยติ ด เชื อ้ มาก่ อ น (seronegative) 1,000 คนเมื่ อ ฉี ด วัค ซี น จะท าให้ มี โ อกาสเพิ่ ม การนอน
โรงพยาบาลจากไข้ เลือดออก 5 คนและเพิ่มการเป็ นไข้ เลือดออกรุ นแรง(ซึ่งหมายรวมถึง DHF grade I, II, III, IV,
และ severe dengue อื่น ๆ) 2 คนในเวลา 5 ปี
- จากการวิ เ คราะห์ ใ หม่ นี ้ สามารถประมาณความเสี่ ย งของการจะเกิ ด ไข้ เ ลื อ ดออก รุ น แรง(severe
dengue)ในเวลา 5 ปี ได้ ดงั นี ้
-ผู้ที่ seropositive และได้ รับวัคซีน โอกาสเกิด น้ อยกว่า 1 ต่อ 1,000 คนที่ฉีดวัคซีน
-ผู้ที่ seropositive และไม่ได้ รับวัคซีน โอกาสเกิด เท่ากับ 4.8 ต่อ 1,000 คนที่ไม่ได้ ฉีดวัคซีน
-ผู้ที่ seronegative และได้ รับวัคซีน โอกาสเกิดเท่ากับ 4 ต่อ 1,000 คนที่ฉีดวัคซีน
-ผู้ที่ seronegative และไม่ได้ รับวัคซีน โอกาสเกิดเท่ากับ 1.7 ต่อ 1,000 คนที่ไม่ได้ ฉีดวัคซีน

4. ในเวชปฏิบัติ จะทรำบได้ อย่ ำงไรว่ ำเคยติดเชือ้ มำก่ อน ได้ หรือไม่
จากการศึกษาทังหมดที
้
่กล่าวมา ใช้ PRNT50(ซึ่งเป็ นการตรวจมาตรฐาน ผลบวกคือไตเตอร์ >1:10 ต่อ
อย่างน้ อย 1 serotype)และ anti-NS1 antibody (ที่พฒ
ั นาขึ ้นมาใหม่) เป็ นการตรวจเพื่อบอกว่า เคยติดเชื ้อมาก่อน
หรื อไม่ ซึ่งทัง้ PRNTและ anti-NS1 antibody เป็ นการตรวจที่ไม่มีใช้ ในเวชปฏิบตั ิทวั่ ไปส่วนการตรวจที่มีใช้ ทวั่ ไป
เพื่อการวินิจฉัยนันส่
้ วนใหญ่ใช้ ELISAหรื อ rapid test โดยวิธี immunochromatography ซึง่ มักไม่มีความไวเท่ากับ
การตรวจ PRNT โดยเฉพาะในกรณีที่ติดเชื ้อเด็งกี่มานานแล้ วจนมี แอนติบอดีไตเตอร์ ต่าจนวัดไม่ได้ ด้วยการตรวจ
ELISAหรื อ rapid test ดังนันหากตรวจได้
้
ผลบวก อาจช่วยบอกได้ วา่ น่าจะเคยมีการติดเชื ้อมาก่อน แต่ถ้าได้ ผลลบ
จะไม่สามารถบอกได้ แน่นอนว่าเคยมีการติดเชื ้อมาก่อนหรื อไม่ และยังไม่มีข้อมูลการศึกษาว่าชุดตรวจที่มีใช้ ใน
เวชปฏิบตั ิในปั จจุบนั ชนิดใดมีความแม่นยาเพียงใดเมื่อเทียบกับ PRNT50 นอกจากนี ้ การตรวจ ELISA อาจเกิด

ผลบวกลวงจากการติดเชื ้อ Flavivirus อื่น ๆ ด้ วย ซึง่ ในประเทศไทย มีการติดเชื ้อซิก้าไวรัส และเจอีไวรัส ซึง่ อาจทา
ให้ เกิดผลบวกลวงได้ บ้าง
หากจะตรวจการติดเชื ้อมาก่อนโดยการใช้ ELISAหรื อ rapid test ควรอธิบายการแปลผลก่อนเสมอว่าอาจ
ไม่แม่นยาได้ และไม่สามารถทราบว่าเกิดผลบวกลวงหรื อลบลวงในอัตราการเกิดบ่อยเพียงใด และชุดตรวจแต่ละ
ผู้ผลิตอาจมีอตั ราการเกิดผลบวกลวงหรื อผลลบลวงได้ ไม่เท่ากัน
การซักประวัติการเคยเป็ นไข้ เลือดออกมาก่อนเชื่อถือได้ ดี แต่การติดเชื ้อไข้ เลือดออกโดยทัว่ ไปจะมีอาการ
เพียงร้ อยละ 20 เท่านัน้ จึงมีโอกาสเป็ นไปได้ สงู ที่สมาชิกร่วมบ้ าน หรื อผู้ที่อยูใ่ นชุมชนเดียวกันกับผู้ป่วยไข้ เลือดออก
ที่มีอาการ จะมีการติดเชื ้อแล้ ว แต่ทงนี
ั ้ ้ เป็ นการพิจารณาจากข้ อมูลทางอ้ อม ซึ่งไม่อาจบอกว่าจะแม่นยาเพียงใด
เมื่อเทียบกับการตรวจเลือดด้ วยวิธี ELISA หรื อ rapid test

5. จะสำมำรถใช้ ข้อมูลทำงระบำดวิทยำที่เคยศึกษำมำก่ อนช่ วยประเมินโอกำสในกำรติดเชื อ้ มำ
ก่ อน เพื่อประเมินประโยชน์ และควำมเสี่ยงจำกวัคซีน และใช้ ข้อมูลนีใ้ นกำรตัดสินใจให้ วัคซีนไป
ได้ เลยหรือไม่
ผลการศึกษาใหม่ที่เพิ่มเติมนี ้ ทาให้ เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้ ในกลุม่ ย่อยที่ไม่เคยติดเชื ้อเด็งกี่มาก่อน
ฉี ดวัคซีน ซึ่งจะมีสดั ส่วนน้ อยในพื ้นที่ที่มีความชุกของโรคสูงหรื อในผู้ใหญ่เพราะมักเคยมีการติดเชื ้อมาก่อนแล้ ว
ยกตัวอย่างเช่นในพื น้ ที่ ที่มี อัตราการติดเชื อ้ (seroprevalence) ในกลุ่มผู้ที่จะฉี ดวัคซีนสูง เช่นที่ ทาการศึก ษาที่
ราชบุรีโดยใช้ PRNT50 พบ seroprevalence ประมาณ ร้ อยละ 80 ในเด็กอายุ 9 ปี ดังนัน้ หากฉี ดในเด็ก กลุ่ม นี ้
1,000 คนโดยไม่ไ ด้ มีการตรวจเลื อดและติดตามไป 5 ปี หลังฉี ด จะมีโอกาสที่เป็ นผู้ที่มี การติดเชื อ้ มาก่อนแล้ ว
จานวน 800 คนทาให้ ปอ้ งกันการนอนโรงพยาบาลจากไข้ เลือดออกได้ ประมาณ 12 ราย ในขณะที่มีโอกาสที่จะเป็ น
ผู้ที่ ไ ม่ เ คยติ ด เชื อ้ มาก่ อ นฉี ด วัค ซี น จ านวน 200 คนซึ่ ง อาจท าให้ มี ค วามเสี่ ย งต่อ การนอนโรงพยาบาลจาก
ไข้ เลือดออกเพิ่มขึ ้น 1 รายเป็ นต้ น แม้ การคานวณประโยชน์ของการป้องกันจะมีคา่ ที่สงู กว่าความเสี่ยงดังนันผู
้ ้ ที่จะ
รับวัคซีนต้ องเข้ าใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากการฉีดวัคซีนนี ้
การศึกษาในผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่ใช้ การตรวจPRNT50 พบอัตราการติดเชื ้อมาก่อนแล้ วมากกว่า ร้ อยละ
90 และบางการศึกษาสูง ถึง ร้ อยละ 99 กลุ่ม ผู้ที่อายุม ากขึน้ จะมี โอกาสพบ seropositive มากขึน้ อย่างไรก็ ดี
การศึกษาseroprevalenceด้ วย PRNT ยังไม่ครอบคลุมทุกพื ้นที่และอาจมีพื ้นที่ยอ่ ยซึง่ มี seroprevalenceแตกต่าง
ไปจากประชากรที่สมุ่ มาศึกษาก็ได้ แม้ จะอยูใ่ นจังหวัดเดียวกันจึงเป็ นข้ อพิจารณาหนึง่ ด้ วย

ส่วนการศึกษา seroprevalenceโดยใช้ การตรวจ ELISA IgG/IgM อาจทาให้ ได้ ผลต่ากว่าความเป็ นจริ ง
ยกตัวอย่างเปรี ยบเทียบการศึกษาในกลุ่มประชากรที่ไกล้ เคียงกันโดยใช้ วิธีตรวจที่ตา่ งกัน เช่น การศึกษาในผู้ใหญ่
ที่ เ ป็ น บุคคลากรทางการแพทย์ ที่ส ถาบันสุขภาพเด็กแห่ง ชาติม หาราชิ นี (รพ.เด็ก )อายุ 21-30 ปี พบ PRNT50
positive ประมาณร้ อยละ 92 แต่การศึกษาในผู้ที่อายุ 17-29 ปี ในกรุงเทพและชลบุรี พบ ELISA IgG positive ร้ อย
ละ 64 ซึ่งในขณะนี ้กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวัคซีนแห่งชาติกาลังดาเนินการศึกษา seroprevalence ใน
กลุม่ อายุตา่ ง ๆ ทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยเพื่อเป็ นฐานข้ อมูลสาหรับคนไทยคาดว่าจะได้ ผลเร็วๆ นี ้
แพทย์อาจคาดเดา seroprevalenceจากความชุกของโรคไข้ เลือดออกในแต่ละพื ้นที่ ซึ่งสามารถหาข้ อมูลได้ จาก
เว็บไซต์ของ สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง แต่ข้อมูลเหล่านี ้เป็ นข้ อมูลทางอ้ อมที่จะมาสะท้ อนถึง seroprevalence
และความแม่นยาขึ ้นอยูก่ บั ความเข้ มแข็งของระบบการรายงานจากพื ้นที่ด้วย

6. องค์ ก ำรอนำมั ย โลกได้ ใ ห้ ค ำแนะน ำจำกกำรประชุ ม SAGE ในวั น ที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2561
อย่ ำงไร
องค์การอนามัยโลก ได้ พิจารณา 2 แนวทางในการใช้ วัคซี น ในเด็กอายุ 9-16 ปี คือ1. subnational or national
mass vaccination strategy based on population seroprevalence และ 2.pre-vaccination screening and
vaccinating only those testing seropositive แนวทางแรกคือการใช้ การศึกษาทางระบาดวิทยา โดยจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื ้นที่หรื อชุมชนจะได้ ประโยชน์จากวัคซีนในภาพรวม ชุมชนนันจะต้
้ องมี seroprevalence ทีอายุ 9
ปี สูง กว่ า ร้ อยละ 80 หรื อ ที่ อ ายุ 16 ปี สูง กว่ า ร้ อยละ 86 อย่ า งไรก็ ดี แ นวทางที่ 1 นี ้ มี ปั ญ หาว่ า การศึ ก ษา
seroprevalence จะต้ องมีครอบคลุม ซึ่งทาได้ ยาก โดยเฉพาะอาจมีบางพื ้นที่ที่มี seroprevalence แตกต่างจาก
ภาพรวม และจะต้ องมีการสื่อสารอย่างดี เพราะอาจมีผ้ ทู ี่ไม่เคยติดเชื ้อมาก่อนได้ รับวัคซีน แม้ จะมีจานวนน้ อย ก็
อาจก่อให้ เ กิ ดปั ญ หาได้ หากวัคซี นทาให้ เกิ ด โรครุ น แรงขึน้ มาเมื่ อพิจ ารณาแล้ ว จึง แนะนาให้ ใช้ แนวทางที่ 2
มากกว่าคือตรวจการติดเชื ้อก่อนฉีดรายบุคคลที่ พบว่ามีการติดเชื ้อมาก่อน แม้ จะไม่มีชดุ ตรวจที่เหมาะสมดังข้ อมูล
ในข้ อ 4 ข้ างต้ นก็ตาม แต่ยังคงให้ คาแนะนาที่จะตรวจเลื อดก่อนฉี ดวัคซี นมากกว่า โดยคาดว่าจะมี ชุดตรวจที่
เหมาะสมในอนาคต โดยแนะนาว่าในพื ้นที่ที่มีโรคติดเชื ้อเด็งกี่ชกุ ชุม อาจใช้ ผลตรวจที่มีความจาเพาะไม่สงู มากก็ได้
และต้ องมีการสื่อสารว่า แม้ จะตรวจเลือดก็ยงั อาจเกิดผลบวกลวง ทาให้ มีการฉีดวัคซีนในผู้ที่ไม่เคยติดเชื ้อมาก่อน
ได้ และแม้ วา่ ผู้รับวัคซีนจะเคยมีการติดเชื ้อมาก่อน วัคซีนก็ไม่สามารถป้องกันโรคอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ วยัง
ควรต้ องป้องกันการรับเชื ้อ คือป้องกันยุงกัดและหากมีอาการชวนสงสัยว่าอาจเป็ นไข้ เลือดออก ให้ รีบพบแพทย์เพื่อ
ตรวจรักษา

ส่วนคาแนะนาอื่น ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงแนะนาให้ ฉีดที่อายุ 9-45 ปี ตารางการฉีดเหมือนเดิม

(

0 , 6 , 12 เดือน ) ยังไม่มีคาแนะนาให้ ฉีดกระตุ้น เพราะยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ รวมทังไม่
้ มีคาแนะนาเพิ่มในกรณีผ้ ทู ี่
เคยฉีดมาก่อนแต่ไม่ครบ 3 เข็ม โดยคาแนะนาเดิมกล่าวไว้ วา่ ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะพิจารณาระหว่างความ
เสี่ยงกับประโยชน์ในผู้ที่ได้ รับวัคซีนเพียง 1 หรื อ 2 โด๊ ส แต่หากผู้นนอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่ที่มีการระบาดสูง ซึง่ อนุมานได้ ว่าคน
ส่วนใหญ่นา่ จะมีการติดเชื ้อมาก่อนแล้ ว การฉีดวัคซีนให้ ครบน่าจะได้ ประโยชน์ในภาพรวมมากกว่า
7. วัคซีนนี ้ มีรำยงำนทำให้ เกิดผลข้ ำงเคียงรุนแรงได้ หรือไม่ นอกเหนือจำกปั ญหำที่กล่ ำวถึงใน
ข้ ำงต้ น
จากรายงานการใช้ วัคซี น ทัง้ ในช่วงที่ อยู่ในการศึกษาในการศึก ษาวิจัยในระยะที่ 1-3 และที ใช้ แ ล้ ว
มากกว่า 1 ล้ านโด๊ สในประเทศฟิ ลิปปิ นส์และบราซิล รวมถึงอีกกว่าหมื่นโด๊ สที่ใช้ ในประเทศไทย ไม่พบผลข้ างเคียง
ที่รุนแรงหรื อที่เหนือความคาดหมายเพิ่มเติม มีรายงานเด็กเสียชีวิต 3 รายในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ หลังจากฉีดวัคซีนนี ้
เมื่อไม่นานมานี ้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้ มีการทบทวนและให้ ความเห็นว่าการเสียชีวิตไม่มีความ
เกี่ยวข้ องกับวัคซีน โดยพบผลการชันสูตรว่าเสียชีวิตจากโรคหัวใจ มะเร็งเม็ดเลือดขาว และpontine hemorrhage

8. สมำคมฯมีคำแนะนำกำรใช้ วัคซีน Dengvaxia® อย่ ำงไรในขณะนี ้
จากข้ อมูลข้ างต้ น สมาคมฯมีคาแนะนาดังนี ้
- ในเด็กที่อายุมากกว่า 9 ปี ที่มีประวัตเิ คยเป็ นไข้ เลือดออกมาก่อน สามารถให้ วคั ซีนนี ้โดยไม่จาเป็ นต้ อง
ตรวจเลือด และอาจพิจารณาให้ วคั ซีนนี ้ โดยไม่ตรวจเลือดในสมาชิกร่วมบ้ านของผู้ป่วยไข้ เลือดออก
- ในกรณีนอกเหนือจากข้ างต้ น ควรตรวจเลือดก่อนการฉีดวัคซีน และให้ วคั ซีนเฉพาะเมื่อพบว่าเคยติด
เชื ้อมาก่อนโดยใช้ การตรวจที่มีเพื่อการวินิจฉัยโรค
- ในผู้ใหญ่ อาจพิจารณาให้ วคั ซีนได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องตรวจเลือดก่อน ทังนี
้ ้เพราะหลายการศึกษาที่ผ่าน
มาพบว่า ผู้ใหญ่ในประเทศไทยติดเชื ้อแล้ วมากกว่าร้ อยละ 90 แต่อาจพิจารณาแนะนาให้ ตรวจเลือด
ก่อนฉีดวัคซีน ด้ วยหากทาได้
- ผู้ที่เคยฉี ดวัคซีนมาก่อน แต่ยังไม่ครบ 3 เข็ม ให้ พิจารณาฉี ดให้ ครบได้ โดยไม่ควรตรวจเลือดก่อน
เพราะอาจได้ ผลบวกจากการฉีดวัคซีน หรื ออาจพิจารณาไม่ฉีดต่อก็ได้ ทังนี
้ ้ การพิจารณาอาจใช้ ข้อมูล
การเคยเป็ นไข้ เลือดออกมาก่อน การอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีผ้ ปู ่ วย และข้ อมูลทางระบาดวิทยาที่เคยมี
การศึกษามาก่อนมาช่วยพิจารณาด้ วย

- จาเป็ นต้ องมีการสื่อสารให้ ผ้ ทู ีจะรับวัคซีน หรื อผู้ปกครองทราบวิธีแปลผลการตรวจเลือดก่อนทุกราย
และแนะนาว่า แม้ จะตรวจเลือดก่อน ก็อาจพบผลบวกลวงได้ แม้ จะมีโอกาสไม่สงู มากก็ตาม
นอกจากนี ้ ยังต้ องมีการสื่อสารว่า วัคซีน Dengvaxia® ยังไม่สามารถป้องกันโรคได้ อย่างสมบูรณ์ แม้ จะ
ฉีดวัคซีนครบแล้ วก็ยงั สามารถเป็ นโรคได้ เช่นเดียวกับวัคซีนป้องกันโรคอื่น ๆ และยังพบโรครุนแรงได้ ในผู้ที่ฉีดวัคซีน
แล้ วด้ วย การป้องกันไข้ เลือดออกสามารถทาได้ หลายวิธีร่วมกัน ได้ แก่การป้องกันยุงกัด กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
รวมทังการใช้
้
วคั ซีน ดังนันหากมี
้
อาการสงสัยว่าเป็ นไข้ เลือดออก จะต้ องรี บมาพบแพทย์ไม่ว่าจะเคยได้ รับวัคซีนมา
ก่อนหรื อไม่ก็ตาม

9. ควรมีกำรบันทึกขอคำยินยอมก่ อนฉีดวัคซีนนีไ้ หม
ควรมีการให้ ข้อมูลและระบุในเอกสารบันทึกทางการแพทย์ว่าได้ ให้ ข้อมูลแล้ ว ไม่มี คาแนะนาให้ ต้องขอ
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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