
วัคซีน  109วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

 มนุษยรูจักการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคมาแต

ดึกดําบรรพแลว ชาวจีนโบราณรูจักการปองกันไขทรพิษ 

ทั้งน�้โดยที่สังเกตเห็นวา ถาใครเคยเปนไขทรพิษมาแลวจะ

ไมเปนซ้าํอกี ชาวจนีจงึพยายามทีจ่ะสรางภมูคิุมกนัโรคให

แกผูทีย่งัไมเคยเปน โดยเอาเขม็ไปสะกดิทีตุ่มหนอง ของผู

ปวยแลวไปสะกิดที่ผิวหนังของคนที่ยังไมเคยเปนโรค การ

ทําเชนน�้ไดรับการเรียกชื่อในภายหลังวา Variolation บาง

พวกก็เอาสะเก็ดจากฝไปบดแลวเปาเขาไปในจมูก สําหรับ

วธิแีรกนัน้ ถาพจิารณาดตูามหลกัวชิาการแพทย ในปจจบุนั

นับวาเปนวิธีที่เขาหลักเกณฑอยูบาง กลาวคือโรคใดก็ตาม 

ถาเราสามารถเปลี่ยนวิธีการติดโรคเสียใหม (Mode of In-

fection) ใหผิดแผกไปจากการติดโรคตามธรรมชาติ โรคที่

เกดิขึน้มกัจะมรีะยะฟกตวัสัน้ อาการ และการดาํเนนิโรคมกั

จะออนกวาโรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แมวาวิธีที่ชาว

จนีปฏบิตัอิยูน�จ้ะไมใชวธิอีดุมคต ิเพราะบางรายอาจถงึตาย

ได และยังจะตองพาผูปวยที่กําลังเปนไขทรพิษ เรรอนไป

ตามที่ตางๆ เพื่อใชเปนแหลงเก็บหนองฝ ซึ�งอีกนัยหนึ�ง ก็

เทากบัวาเปนการนาํรงัโรคไปแพร ตามชมุชนตางๆ ได ซึ�ง

เปนอนัตรายอยางยิ�ง อยางไรกต็ามกย็งันบัไดวาเปนบนัได

ทีก่าวไปสูการสรางเสรมิภมูคิุมกนัโรคโดยการปลกูฝในสมยั

นัน้ ความรูอนัน�้ไดแพรจากประเทศจนีออกไปพรอมกบัการ

แผอทิธพิลของจนีในสมยันัน้ไปทางตะวนัตกไปถงึประเทศ

อินเดีย และประเทศตุรกีในตะวันออกกลาง

 จนกระทั�งป พ.ศ. 2264 Lady Mary Wortley 

Montagu ภรยิาเอกอคัรราชทตูองักฤษประจาํคอนแสตนติ

โนเปล ไดนาํเอาความรูอนัน�เ้ขาไปสูราชสาํนกัองักฤษ และ 

Dr. Zabdiel Boylston แหงเมอืงบอสตนั สหรฐัอเมรกิา ได

ทราบจากนักบวชชื่อ Cotton Mather ถึงวิธีการน�้พวกทาส

ผวิดาํกป็ฏบิตักินัอยู ทาสผวิดาํจงึเปนผูนาํการทาํ Variola-

tion เขาไปสูอเมรกิาในปเดยีวกนันัน้ ในพทุธศตวรรษที ่23 

น��เอง ในทวีปยุโรปก็เริ�มรูจักวิธีเสริมสรางภูมิคุมกันโรคให

แกสัตว เพื่อปองกันโรค รินเดอรเปสท (Rinderpest, โรค

ของสัตวกีบ) และฝดาษแกะ (sheep pox) ความรูตาง ๆ 

เหลาน�้ไดคอย ๆ มีวิวัฒนาการตอมา

รูปที่ 1 Lady Mary Wortley Montagu 

(จากวิกิพีเดีย พจนานุกรมเสรี)

รูปที่ 2 เข็มที่ใชปลูกฝสมัยดั้งเดิม

10
ประเสริฐ ทองเจริญ

วัคซ�นป�องกันไข�ทรพิษ

บทนํา
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 ในป พ.ศ. 2339 มีเหตุการณที่สําคัญที่สุดเกิดขึ้น 

คือ Edward Jenner แหง Berkeley, Gloucestershire 

ประเทศอังกฤษ สังเกตเห็นวาคนเลี้ยงวัวเมื่อติดโรคฝดาษ

วัว (Cow pox) แลวจะไมเปนไขทรพิษ เจ็นเนอรจึงเอา

หนองจากฝดาษวัวไปสะกิดที่ผิวหนังของคนปกติ เพื่อให

คนนั้นเปนฝดาษวัว และทําใหไมติดโรคไขทรพิษในโอกาส

ตอมา และเจ็นเนอรไดเรียกชื่อหนองฝวัวนั้นวา วัคซีน 

(Vaccine) ซึ�งมาจากคําวา Vacca ภาษาลาตินแปลวา วัว 

ในเวลาอกี 2 ปตอมา เจน็เนอรไดนพินธหนงัสอืขึน้เลมหนึ�ง

และไดจัดพิมพออกจําหน�ายเอง เปนหนังสือหนา 75 หนา

ชื่อ “An Inquiry into the Causes and Effects of the Vari-

olae Vaccinae, A Disease Discovered in Some of the 

Western Countries of England, Particularly Glouces-

tershire and Know by the Name of the Cowpox” 

 ในระยะแรก ๆ การปลูกฝก็ไดใชหนองฝจากวัว

โดยตรงไปปลกูใหคน (cow-to-human) ภายหลงัเจน็เนอร

จงึไดสะกดิเอาหนองฝจากคนทีป่ลกูฝขึน้แลวไปปลกูใหคน

อื่นตอ (Human-to-Human หรือ arm-to-arm) เมื่อทําวิธี

ใหมน�เ้พือ่ใหแน�ใจวาไดผลเหมอืนครัง้กอน ๆ  อกี 6 สปัดาห

ตอมา ก็ไดทดลองเอาหนองฝจากคนที่เปนไขทรพิษ ไป

ทดลองสะกดิทีผ่วิหนงัของคนที่ไดรบัการปลกูฝแบบใหมน�้

ปรากฏวาไมตดิโรค เน��องจากยงัไมมวีธิทีีจ่ะเกบ็เชือ้ไวมิให

เสือ่มคณุภาพ การปลกูฝจงึเปนไปในลกัษณะ arm-to-arm 

นับวาเจ็นเนอรไดทําใหเชื้อหนองฝวัวนั้น เกิดเปนพันธุที่

คุนกับคน (Humanized Vaccinia Virus) ซึ�งใชผลิตหนอง

ฝในปจจบุนัน� ้มหีลายคนเชือ่วา เปนเชือ้ฝดาษววั ทีคุ่นกบั

คนมานานเปนศตวรรษ จนเปลีย่นแปลงคณุสมบตัหิลาย ๆ

ประการไปกลายเปน Vaccinia virus ในปจจบุนั ซึ�งแตกตาง

จากเชื้อฝดาษวัวดั้งเดิม (original cowpox virus) เมื่อ

วิธีการปลูกฝของเจ็นเนอรแพรหลายและเปนที่ยอมรับ 

Variolation แบบจีนก็ถูกหามปฏิบัติและลมเลิกไปในที่สุด 

ในป พ.ศ. 2383 การทํา Variolation ในประเทศอังกฤษ 

ถือวาเปนการผิดกฎหมาย  นับไดวาเจ็นเนอรไดรับความ

สําเร็จอยางสูงในการสรางภูมิคุมกันโรคขามพวก (cross-

immunization) คือปลูกฝดวยหนองฝวัว แตมีภูมิคุมกัน

โรคฝดาษคนหรือไขทรพิษดวย จนกระทั�งปจจุบันน�้วิธีการ

ปลูกฝมิไดแตกตางไปจากสมัยเจ็นเนอรมากมายนัก

 Vaccin ia v i rus ที่นํามาผลิตเปนหนองฝ

ยังสามารถกออันตรายตอระบบประสาท หรือยังมี 

neurovirulence ได อันทําใหเกิดสมองอักเสบหลังการ

ปลูกฝได (post-vaccinal encephalitis) และในผูที่มีผื่น

ผิวหนังอยูเดิม ยังมีโอกาสมีภาวะแทรกซอน เกิดเปน

ตุมแว็คซิเน�ยทั�วตัว (generalized vaccinia) เปนผื่น 

เอ็กซีมา แวคซิเนตุมได (eczema vaccinatum) และภาวะ

อื่นๆ อีกได จึงมีความจําเปนจะตองพัฒนาปรับปรุงแกไข 

ซึ�งสวนใหญบรรลุวัตถุประสงคในกรรมวิธีการผลิตเปน

สวนใหญ การพัฒนาตางๆ มีดังน�้คือ

 1. การเพาะพันธุหนองฝบนเซลลชนิดอื่น ซึ�งแต

เดิมนั้นเพาะบนผิวหนังสัตว

 2. ปรับปรุงมาตรฐานของวัคซีนเพื่อใหมีความ

คงตัวดีขึ้น

 3. ปรับปรุงพันธุไวรัสหัวเชื้อตนกําเนิดที่จะนําไป

ผลิตวัคซีนหรือหนองฝ

 4. การคนควาเกีย่วกบัการลดอบุตักิารณเกดิภาวะ

แทรกซอน

1. การเพาะพันธุหนองฝบนเซลลชนิดอื่น ซึ�งแตเดิมนั้น

เพาะบนผิวหนังสัตว

 ไวรัสแวคซิเน�ยเจริญทวีปริมาณไดในเซลล

ไฟโบรบลาสทของเอ็มบริโอไก และสามารถเพาะเลี้ยง

บนเยื่อเมมเบรนของเอ็มบริโอไกได (chorioallantoic 

membrane) และไดไวรัสรุนใหมในปริมาณที่สูงขึ้น 

ไดมาตรฐานตามที่องคการอนามัยโลกวางขอกําหนด

เอาไว การผลิตวัคซีนโดยเพาะไวรัสโดยกรรมวิธีดังกลาว

แลว นําไปทดสอบทางคลินิกปรากฎวามีการตอบสนอง

ในการสรางแอนติบอดีที่ดี  แตยังมีขอขัดของในการตรวจ

และคัดแยกเอาไวรัสปนเปอนที่ติดอยูในไขไกอยูเดิมแลว

ออกไดยาก โดยเฉพาะ avian leukosis  virus นอกจาก

นั้น การทดสอบในประเทศโปรตุเกสยังพบวา แผลที่เกิด

จากวัคซีน ทําใหเปนแผลลึกมาก ในกลุมที่ปลูกฝเปน
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ครั้งแรก เปนแผลถึงรอยละ  11.5  ในกลุมที่ปลูกฝซ้ํา

เปนแผลรอยละ 0.03 และเกิดไดกับทุกเพศทุกวัย และ

ทุกบริเวณที่ปลูกฝ แตก็เปนที่น�าสังเกตวา หากใชเครื่อง

เจ็ท (jet injector) ฉ�ดจะมีแผลเปน (scar) ที่กวางกวา

การปลูกฝธรรมดามาก ในการทดสอบวัคซีนที่ใชเชื้อ

ตาย (killed vaccine) แทนที่จะใชเชื้อเปน (live vaccine) 

แทนวิธีการฆาเชื้อโดยใชฟอรมาลินและฉายรังสีอุลตรา

ไวโอเลตเปนวิธีที่เหมาะ Ehrengut ไดปลูกฝใหแกเด็กใน

กลุมที่ปลูกฝเปนครั้งแรก (primary vaccination) เมื่ออายุ

มากแลว ดวยหนองฝเชื้อตายนํากอน แลวจึงปลูกฝตาม

ปกตติามหลงั ปรากฎวาสามารถลดอบุตักิารณการเกดิภาวะ

แทรกซอนตางๆ ลงไดมาก แตก็มีผูโตแยงวา แอนติบอดี

ที่เกิดจากไวรัสเชื้อตายและเชื้อเปน เปนแอนติบอดีชนิด

ที่แตกตางกัน การปลูกฝซ้ําอาจจะเปนอันตรายดวยซ้ําไป 

ดังที่ปรากฏในกรณ�การทดลองวัคซีนโรคหัดมาแลว จึงยัง

หาขอสรุปที่แน�นอนไมได แตก็มีแนวโนมที่จะไมสามารถ

นํามาปฏิบัติไมได

2. มาตรฐานของวัคซีนและกรรมวิธีผลิตเพื่อใหมีความ

คงตัวในการเก็บรักษา

 เน��องจากวัคซีนปองกันไขทรพิษหรือหนองฝนั้น

ผลิตมาจากหลายๆสถาบัน แตละสถาบันที่ผลิตกรรมวิธี

อาจใชกรรมวิธีที่คลายกัน แตก็ใชหัวเชื้อไวรัสตางสาย

พันธุกัน คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญโรคไขทรพิษและคณะ

กรรมการผูเชี่ยวชาญดานชีววัตถุขององคการอนามัยโลก 

จึงตกลงวางมาตรฐานของวัคซีนหรือหนองฝไวพอสรุปได

ดังน�้คือ

 1. หนองฝที่ดีเมื่อปลูกใหกับผูที่ไมเคยปลูกฝมา

กอนหรือไมเคยเปนไขทรพิษมากอนฝจะขึ้นทุกราย

 2. หลังฝขึ้น จะตองมีแอนติบอดีทุกราย

 3. ภายหลงัการปลกูฝขึน้แลวไมนาน ถาปลกูฝซ้าํ 

ฝจะไมขึ้น

 4. เมื่อนําหนองฝเจือจาง ไปฉ�ดบน chorioallan-

toic membrane ของไขไกฟก 12  วัน  ฟกไว 48 ชั�วโมง  

ที่อุณหภูมิ 35๐ ซ. นับและคํานวณปริมาณของตุม (pock) 

ที่ปรากฎจะสูงกวา 108 pock forming unit หรือ pfu ตอ 

1 มล. ของวัคซีนหรือหนองฝที่ยังมิไดเจือจาง

 ในแงของการเก็บรักษาจะตองเก็บไวที่อุณหภูมิ 

4๐ ซ. อายุการใชสําหรับหนองฝชนิดเดิมที่นิยมเรียกกันวา 

หนองฝชนดิเปยก อายกุารใชจะสัน้เพยีง 3 - 6 เดอืนเทานัน้ 

สําหรับชนิดใหมที่เพาะเชื้อบนเมมเบรนของเอ็มบริโอไข

ไกฟกและทําใหเย็นจนแข็งและทําใหแหง เก็บไวในหลอด

สญุญกาศ (freeze-dried lyophilization in vacuo) เรยีกกนั

สั้นๆ วา  หนองฝแหง ทนความรอนในสภาพแวดลอม

ทั�วไปไดดีมาก 

 งวดแรกที่ทดลองผลิตที่สถาบันลิสเตอรที่เมือง

เอสทรี (Lister Institue, Estree) ประเทศอังกฤษนั้น มี

ความคงทน คงตัวที่อุณหภูมิ 45๐ ซ. ไดถึง 6 ป โดย

ไมเสื่อมฤทธิ์เลย  

 ในประเทศไทยเรานั้น กรมวิทยาศาสตรการ

แพทย โดยนายแพทยประกอบ ตูจินดา  และ นายแพทย

สุทัศน คุปตารักษ ไดไปดูงานดานการพัฒนาวัคซีนหนอง

ฝที่ประเทศอังกฤษและไดทดลองผลิตโดยเพาะเชื้อในไข

ไกฟกทําเปนหนองฝแหงจนเปนผลสําเร็จ และถายทอด

เทคโนโลยีตอไปใหองคการเภสัชกรรมเปนผูผลิต ภายใต

การควบคุมของทานทั้งสอง ผลิตหนองฝแหงไดมากมาย

จนเหลือใชภายในประเทศ และยังสงไปชวยเหลือประเทศ

ที่ขาดแคลนอยูเสมอมา ยกตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2517 

ผลิตไดปริมาณสูงประมาณ 5 ลานโดส นอกจากการทําให

เปนผงแหงแลว น้ํายาทําละลายที่จะนําไปผสมกอนนําไป

ปลกูฝกม็คีวามสาํคญัในการทีจ่ะถนอมใหมคีวามคงทนดวย

3. ปรบัปรงุพนัธุไวรสัหวัเชือ้ตนกาํเนดิทีจ่ะนาํไปผลติวคัซนี

หรือหนองฝ

 แตเดมิมานัน้ สายพนัธุ “ลสิเตอร” เปนสายพนัธุหวั

เชื้อตั้งตนในการผลิต แตวัคซีนหรือหนองฝเปนวัคซีนเชื้อ

เปน เปนวัคซีนที่ยังมีอันตรายจากภาวะแทรกซอนอยู ทั้ง

ตอระบบประสาทสมองและผิวหนัง การผลิตเปนวัคซีนตัว

ตายกม็ปีหาเรือ่งการตอบสนองในการสรางภมูคิุมกนั จงึมี

ความจาํเปนทีจ่ะตองแสวงหาสายพนัธุทีอ่อนฤทธิล์งไปอกี



วัคซีน112 วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว บทที่ 10 วัคซ�นป�องกันไข�ทรพิษวัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

แตยังคงความสามารถในการกระตุนภูมิคุมกันอยู เริ�มตน

ดวย Thomas Rivers ไดพัฒนาโดยทดลองเลี้ยงไวรัส

แวคซเิน�ยบนเซลลเพาะอณัฑะกระตาย เพาะเลีย้งถายทอด

ไปหลายครัง้จนไดระดบัทีเ่รยีกวา “The first revived strain”  

ขนานนามวา CV1 และเพาะเลีย้งใหออนฤทธิต์อไปในเซลล

ชนิดเดิมอีก 3 ครั้งได “The second revived strain CV2” 

และยงัมคีวามพยายามอกีหลายคณะทีจ่ะพฒันา “สายพนัธุ

อุดมคติ” ที่สถานบริการวัคซีนนครมิวนิก ไดพันธุหนองฝ

จากไวรัสแวคซิเน�ยสายพันธุแองคารา โดยเพาะเลี้ยงตอ

ใหออนฤทธลง เรียกวา Modified Vaccinia Ankara Virus 

หรือเรียกสั้นๆวา MVA อยางไรก็ตาม จนกระทั�งทุกวันน�้ 

(พ.ศ. 2553)  ก็ยังไมสําเร็จจนได “สายพันธุอุดมคติ” ได 

เหตุผลที่ยังตองการสายพันธุอุดมคติก็เน��องจากวา ไวรัส

ไขทรพิษ ยังเปนไวรัสมัจจุราชที่อาจมีผูเก็บซุกซอนเอา

ไวโดยมีวัตถุประสงคจะนําไปผลิตอาวุธชีวภาพและนําไป

ใชอาชญากรรมกับประชาชนของประเทศที่มีความขัดแยง

กับตน มีนักวิจัยในสหรัฐที่แอตแลนตา นักวิจัยอังกฤษ

ที่ลอนดอน และนักวิจัยรัสเซียที่โคลโซโว กําลังรวมมือ

กันคนควาเพิ�มเติมอยู โดยมีคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญที่

องคการอนามัยโลกแตงตั้งขึ้น ติดตามดูแลและควบคุม

การวจิยัมาเปนเวลารวมสบิปแลวกย็งัไมบรรลวุตัถปูระสงค

 ภายหลงัทีอ่งคการอามยัโลกไดประกาศวาสามารถ

กําจัดกวาดลางไขทรพิษใหหมดไปจากโลกน�้ไดแลว ทุก

ประเทศจงึยกเลกิการปลกูฝปองกนัไขทรพษิ ประชากรโลก

ไมวาอยูในประเทศใด ๆ ในปจจุบัน ก็ขาดภูมิคุมกันกัน

ทั�วหนา ไวรัสไขทรพิษจึงเปนไวรัสระดับตนๆ ที่ผูกอการ

รายสากลตองการนําไปผลิตเปนอาวุธเชื้อโรคหรืออาวุธ

ชีวภาพ โดยทางการมีสองประเทศที่องคการอนามัยโลก

ยอมใหยังมีไวรัสไขทรพิษ  เก็บรักษาไวเพื่อทําการวิจัย 

เก็บไวภายใตความปลอดภัยสูงสุด และภายใตการควบคุม

ขององคการฯ คือที่โคลโซโว รัสเซีย และแอตแลนตา 

รฐัจอรเจยี สหรฐัอเมรกิา สวนจะมปีระเทศใดทีป่ระสงคราย

ที่แอบซอนเอาไวบางนั้นยังไมทราบกัน บางประเทศจึง

ยังคงตองการหนองฝ ที่ไมกอภาวะแทรกซอนมีเตรียม

เอาไวใชในภาวะฉุกเฉิน

 หมายถึงการนําเอาไวรัสแวคซิเน�ยในหนองฝให

เขาไปอยูในชั้นผิวหนังแลวทวีจํานวนตอไปกลายเปนตุม

หนองเฉพาะที่ และไวรัสแวคซิเน�ยก็จะไปกระตุนรางกาย

ใหมีการตอบสนองสรางภูมิคุมกันได

1. การปลูกฝเปนครั้งแรก (Primary vaccination)

 หมายถึงการปลูกฝในคนที่ไมเคยปลูกฝมากอน

เลย การปลูกฝเปนครั้งแรกน�้ ถาปลูก “ฝขึ้นดี” จะมีตุม

หนองตรงบริเวณที่ปลูกฝ จะเรียกปฏิกิริยาตอบสนองวา 

“Primary take” ซึ�งจะมีลักษณะจําเพาะใหเห็นคือ หลัง

ปลูกฝ จะเปนตุม Papule ขึ้นและในวันที่ 5 กลายเปน

ตุมพอง (Vesicle) ในวันที่ 7 - 10 ภายในตุมจะเปนน้ํา

เหลืองคลายตุมฝดาษ คือตรงกลางตุมจะบุม ภายใน

ตุมมีผนังกั้นเปนหลายหอง (multilocular) ขนาดเสน

ผาศูนยกลางประมาณตั้งแต 0.5 ถึง 1.5 ซม. บางคน

นิยมเรียกวา Jennerian vesicle แตภายในตุมจะไมเปน

หนองแบบตุม Pustule ของฝดาษแทๆ รอบๆ ตุมน้ํา

เหลืองน�้จะมีอาการอักเสบ แดง และแข็งดวย เรียกวา 

“ฝขึ้นแท” หรือ “major reaction” การที่จะตรวจดูวา  

“ฝขึ้น” หรือ “ ฝไมขึ้น” นั้น ควรนัดใหมาตรวจประมาณ 

1 สัปดาหหลังปลูกฝ หลังจากที่เปนตุมน้ําเหลืองแลว ตุม

น้ําเหลืองจะคอยๆแหงยุบไปเอง โดยเริ�มจากตรงกลางตุม

กลายเปนจุดสีดํา และตกสะเก็ดเปน crust แลวแหงหลุด

ไปภายใน 3 สัปดาห แผลตรงที่สะเก็ดหลุดไปใหมๆนั้น 

แรกๆจะเปนแผลเปนสีชมพู และตอไปจะกลายเปนสีขาว 

เรียกวา “foveation”  แผลลักษณะเชนน�้เรียกวา smallpox 

vaccination scar ซึ�งแลดคูลายกบัแผลทีเ่กดิหลงัเปนฝดาษ

หรอืไขทรพษิ แผลดงักลาวเรยีกวา  “pox mark” การปลกูฝ

เปนครั้งแรกน�้ จะเกิดภูมิคุมกันโรคไขทรพิษตั้งแตวันที่ 

8 หลังปลูกฝ

2. การปลูกฝซ้ํา (Revaccination)

 ในคนทีเ่คยปลกูฝมากอนแลว หากมกีารปลกูฝอกี

การปลูกฝ



วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว วัคซีน  113บทที่ 10 วัคซ�นป�องกันไข�ทรพิษวัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

จะเพื่อกระตุนภูมิคุมกัน หรือไมทราบวาเคยปลูกฝมากอน

แลวหรือไม แตมีแผล pox mark เรียกวา “การปลูกฝซ้ํา” 

จะมีปฏิกิริยาดังน�้

 2.1  ฝขึ้นเมื่อปลูกฝซ้ํา (Successful revaccina-

tion)เกดิลกัษณะ major reaction คอื เมือ่ตรวจด ู1 สปัดาห

ใหหลงั  ทีต่าํแหน�งนัน้มตีุมพองใส (vesicle) หรอืตุมหนอง 

(pustule) หรืออาจเปนตุมนูนแข็ง (induration) หรือแดง 

(congestion) รอบรอยปลูก ตอมาตกสะเก็ดและหลุดออก

เปนแผล หรือไมเปนแผลก็ได (เดิมเคยเรียกวา vaccinoid 

reaction หรือ accelerated reaction ตอมาเรียกรวมกัน

วา major reaction) 

 2.2  ฝไมขึ้น (Equivocal reaction) หมายถึง

ปฏิกิริยาที่บงวามีการเพิ�มจํานวนของไวรัสในผิวหนัง คือ

พบตุมแดงอยู 2 - 3 วัน ซึ�งอาจเกิดจากบุคคลนั้น

ยังมีภูมิคุมกันไขทรพิษสูงอยู หรือเปนผลของปฏิกิริยา

ภูมิแพ (a l lerg ic react ion) หรือ หนองฝ เสื่อม

คุณภาพ หรือปลูกฝไมถูกวิธี (เรียกกันวา Reaction of 

immune หรือ Immediate reaction หรือ Allergic reac-

tion) ในรายเชนน�้ ควรปลูกฝซ้ําใหมอีกครั้งและเปลี่ยนใช

หนองฝชุดใหมดวย

 

 

 กอนการที่องคการอนามัยโลกจะกําจัดกวาดลาง

โรคไขทรพิษใหหมดไปจากโลกไดสําเร็จ หลายประเทศ

ในทวีปแอฟริกาและทวีปอินเดีย ยังมีโรคระบาดประปราย

ประจาํถิ�นอยู  ดงันัน้ ผูทีอ่ยูในดนิแดนทีม่โีรคประจาํถิ�น จะ

ตองปลกูฝปองกนัไขทรพษิทกุคนตัง้แตอายยุงันอย และผูที่

อยูในประเทศทีป่ลอดโรคและมคีวามจาํเปนจะตองเดนิทาง

เขาไปยังถิ�นระบาดจะตองปลูกฝใหขึ้นเสียกอน องคการ

อนามัยโลกจะประกาศใหทราบวากอนเดินทางไปที่ใดจึง

จะตองปลูกฝและมีหนังสือรับรองประกอบหนังสือเดินทาง

ดวย ปจจบุนัน�จ้ะเดนิทางไปประเทศใดกต็ามไมตองปลกูฝ

อีกแลว

กลุมบุคลากรพิเศษที่จะตองปลูกฝ

 ในบางประเทศทีเ่สีย่งตอการกอการรายสากลทาง

ชวีภาพ อาจพจิารณาปลกูฝใหแกบคุลากรของตนบางกลุม

ตามความเหมาะสม เชน ทหาร ตํารวจ  เจาหนาที่ดาน

กักกันโรค บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีหนา

ที่เผชิญเหตุเบื้องตน เปนตน

อายุเทาใดจึงจะเหมาะในการปลูกฝ

 ในประเทศนอกถิ�นระบาด หรอืประเทศทีป่ลอดโรค

มานาน (non-endemic area) ในสหรฐัอเมรกิาในสมยัทีย่งั

มีการปลูกฝอยูนั้น นิยมปลูกฝกันเมื่ออายุ 1-2 ป เพราะมี

ประสบการณวา ภาวะแทรกซอนทางสมอง (Post vaccinal 

encephalitis, PVE) พบบอยในเดก็ทีป่ลกูฝเมือ่อายตุ่าํกวา 

1 ป และในเด็กกลุมอายุ 2-10 ป อยางไรก็ตามยังไมมงีาน

ศกึษาวจิยัใดทีร่ะบขุอมลูบงชดัแจงวา อายใุนปใดหรอืเดอืน

ใดจะเหมาะทีส่ดุในการปลกูฝ แตกม็ผีูแนะวาในประเทศทีม่ี

การปลูกฝเปนประจํา ควรปลูกฝใหแกเด็กทารกในระยะที่ 

ภูมิคุมกันที่ไดรับจากมารดาตั้งแตในครรภยังคงเหลืออยู

จะมีความปลอดภัยสูง ดังนั้นจึงมีการปลูกฝตั้งแตแรกเกิด 

หรือเมื่ออายุ 2-3 เดือนแรก และหากปลูกฝตั้งแตแรกเกิด 

ใหปลูกฝซ้ําเมื่ออายุครบ 6 เดือน

 การปลกูฝครัง้แรก ไมควรปลกูใหแกบคุคลทีม่ภีาวะ

และมีโรคตอไปน�้

 บคุคลทีม่ภีมูคิุมกนับกพรอง เชน จากการตดิเชือ้ 

เอชไอวี/เอดส

 • Dysgamma globulinemia

 • Blood dyscrasia

 • Eczema หรือ dermatitis 

 • ผูปวยทีไ่ดรบัเคมบีาํบดั หรอืรงัสรีกัษา หรอืไดรบั

สารประเภทกดภูมิคุมกัน (Immunosuppressive agents)

 • เด็กที่กําลังเปนโรคติดเชื้อ

 • เด็กที่มีพี่นอง หรือคนในครอบครัวกําลังเปน

ขอหามและขอควรระวัง

ขอบงชี้ของการปลูกฝ



วัคซีน114 วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว บทที่ 10 วัคซ�นป�องกันไข�ทรพิษวัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

โรคผิวหนังเอ็กซีมา ในเด็กที่เปนเอ็กซีมา ใหเลื่อนรอไป

กอน หากจําเปนเลื่อนไมได จะตองฉ�ด vaccinia immune 

gamma globulin รวมดวย 

 • ผูใหญทีป่ลกูฝเปนครัง้แรก ใหเฝาระวงัเปนพเิศษ

 • ในรายที่ไดรับวัคซีนเชื้อเปนชนิดอื่นๆ (Live at-

tenuated virus vaccine) ควรเวนระยะหางกันสองสัปดาห

เปนอยางนอย

 1.  ในกรณ�ที่ปลูกฝตั้งแตแรกเกิด ใหปลูกซ้ําเมื่อ

อายุครบ 6 เดือน

 2. ผูอยูนอกดนิแดนระบาด โดยเฉพาะผูทีเ่สีย่งตอ

การตดิโรค บคุลากรในหองปฏิบตักิารวจิยัเกีย่วกบัไวรสัไข

ทรพิษหรือไวรัสที่เกี่ยวสัมพันธกัน ควรปลูกฝซ้ําทุกๆ 5 ป

 3. บคุคลในถิ�นระบาด ใกลถิ�นระบาด ควรปลกูฝซ้าํ

ทุกๆ 3 ป

1. ภาวะติดเชื้อหลังปลูกฝ

 นิยมปลูกฝที่บริเวณตนแขน หากผิวหนังบริเวณ

ที่ตองการปลูกฝสกปรก ใหทําความสะอาดกอนดวยน้ํา

และฟอกสบู รอใหแหง แลวเช็ดดวยน้ํากลั�นซ้ําก็เพียงพอ

ปลอยใหแหงแลวจึงหยดหนองฝลงบริเวณที่จะปลูก ก็

จะปลอดจากการติดเชื้อ (การเช็ดดวยแอลกอฮอล 70% 

หรือการใชแอนติเซ็พติคฤทธิ์แรงๆ เช็ดผิวหนังตรงที่

จะปลูกฝ ฤทธิ์จะตกคาง อาจทําใหไวรัสแวคซิเน�ยใน

หนองฝตาย ทําใหปลูกฝไมขึ้น) สําหรับดานหนองฝ

ตามมาตรฐานองคการอนามัย โลกวัคซีนปองกัน

ไขทรพิษ หรือหนองฝจะผานการตรวจใหปราศจาก

เชือ้กอโรคหลายชนดิคอื Clostridium tetani, Escherichia 

coli, hemolytic Streptococci และ Bacillus anthracis 

แตก็ยังยอมใหมีแบคทีเรียไมกอโรค (non-pathogenic 

bacteria) ไดไมเกิน 500 ตัว ตอหนองฝ 1 มล. ดังนั้น

อันตรายจากการติดเชื้อของผิวหนังจึงไมปรากฏ แตก็ยัง

มีภาวะแทรกซอนจากการปลูกฝอีกในหลายระบบ

2. ปฏิกิริยาที่ผิวหนัง

 เน��องจากไวรสัแวคซเิน�ยมคีณุสมบตั ิdermatotro-

pism ในคนที่ผิวหนังมีความไวผิดปกติ หรือคนที่มีผื่นคัน 

หรือเอ็กซีมาตามตัวอยูแลว จะเกิดภาวะแทรกซอนทาง

ผิวหนังไดหลายลักษณะดังน�้

 2.1 Generalized vaccinia 

 คอืมผีืน่มตีุมน้าํเหลอืงเกดิขึน้ตามผวิหนงับางสวน

หรือทั�วตัวก็ได เกิดจากไวรัสแวคซิเน�ยแพรกระจายไปทาง

กระแสเลือด สวนมากจะพบหลังการปลูกฝเปนครั้งแรก 

มักเกิดในวันที่ 6-9 หลังปลูกฝ

 2.2 Eczema vaccinatum 

 มักพบในรายที่มีผื่นผิวหนังอยูเดิม โดยเฉพาะ

อยางยิ�งในเด็กที่เปนเอ็กซีมา และเกิดเปนตุมตรงบริเวณ

ที่มีผื่นเอ็กซีมาอยู

 2.3 Vaccinia gangrenosa 

 มกีารเน�าเปอยเน�าตายของผวิหนงับรเิวณทีป่ลกูฝ 

มักพบในเด็กที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง หรือภาวะพรอง

อิมมูนอื่นๆ เน�้อจะตายเปนแผลเรื้อรังอยูนานหายยาก มัก

เปนแผลกวางและลกึ ในรายทีม่เีอก็ซมีาอยูเดมิ หากจาํเปน

ตองปลูกฝ จําเปนจะตองจัดหา (หายากมาก) vaccinia 

immune gamma globulin ฉ�ดรวมกบัการปลกูฝ ยาชวีวตัถุ

ขนานน� ้อาจขอความอนเุคราะหไดจากศนูยปองกนัควบคมุ

โรคสหรัฐ หรือยูเอสซีดีซีซึ�งมีสํารองอยูเสมอ

3. Post Vaccinal Encephalitis (PVE)

 PVE ถือวาเปนภาวะแทรกซอนที่รุนแรงที่สุด มัก

เกิดในระยะ 8-15 วัน หลังปลูกฝครั้งแรก และเกิดกับกลุม

ประชากรทีป่ลกูฝเปนครัง้แรกลาชา อาจพบไดในอตัราทีส่งู

ถึงรอยละ 10 หากเกิดกับเด็กทารกอายุต่ํากวา 1 ป อัตรา

ตายสงู มกัเสยีชวีติ  การรกัษาจะตองใช  Vaccinia gamma 

globulin  

ควรปลูกฝซ้ําเมื่อใด

 ภาวะแทรกซอน
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4. Post vaccinal myocarditis

 ภาวะแทรกซอนกลามเน�้อหัวใจอักเสบน�้ เพิ�งมี

รายงานในระหวางการปลกูฝใหกบัผูใหญ คอืทหารอเมรกินั

ที่จะตองเขาสูสมรภูมิในประเทศอิรัก เกิดมีรายงานการ

เสยีชวีติหลงัการปลกูฝ การตรวจศพชนัสตูร พบวาเสยีชวีติ

จากที่มีกลามเน�้อหัวใจอักเสบทั้งๆที่กอนปลูกฝไมเคยมี

ภาวะดังกลาว ในคนที่มีภาวะผิดปกติของระบบหัวใจอยู

แลวจะมแีนวโนมทีจ่ะพบภาวะแทรกซอนน�้ไดบอยขึน้ กอน

การปลูกฝครั้งแรกในกลุมอายุมาก จึงแนะนําใหตรวจวัด

ระดบัเอนไซมโทรโปนนิกอนปลกูฝ ผูทีม่เีอนไซมโทรโปนนิ

สูงไมควรปลูกฝ

5. ภาวะแทรกซอนอื่นๆ

 เปนภาวะแทรกซอนที่ไมรุนแรง อาจเปนผื่นคัน

บาง เปนลมพิษ อาจเกิดจากการแพหนองฝ

 อาจทําไดหลายวิธี

1. Multiple pressure method

 เตรยีมความสะอาดผวิหนงับรเิวณทีจ่ะปลกูฝ แลว

หยอดหรอืปายหนองฝลงไป กดเขม็ Hagedorn needle ลง

ตรงทีม่หีนองฝพอสะกดิ กดสกั 6-10 ครัง้ อยาใหเลอืดออก 

เสร็จแลวใชสําลีเช็ดหนองฝออกได

2. Scratch method 

 Hagedorn needle กรีดผิวหนังตรงที่มีหนองฝ

ปายไวกอนแลว กรีดใหยาวประมาณ 6.5 มม. กรีดตื้นๆ 

พอใหเลือดออกซิบๆ แลวใชเข็มเขี่ยใหหนองฝเขาในแผล 

แลวเช็ดออก อยากรีดกากบาทเพราะตรงรอยกดที่ทับกัน

จะเปนแผลลึก

3. Multiple puncture method

ปายหนองฝบรเิวณทีจ่ะปลกู แลวใชเขม็สองงาม (Bifurcat-

ed needle) ทีส่ะอาด (แชแอลกอฮอลแลวเผาไฟ รอใหเยน็ 

แลวพรอมใช) กดเบาๆ ที่บริเวณนั้น องคการอนามัยโลก

 แนะนําวิธีน�้มาก ถาไมมีเข็มดังกลาว จะใชเข็มฉ�ดยาแทน

ก็ได

วิธีปลูกฝ

รูปที่ 3 เข็มสองงาม

(Bifurcated needle)          

รูปที่ 4 เข็มปลูกฝ 

(Hagedorn needle)

บรรณานุกรม

การเก็บรักษาหนองฝ

 หนองฝแหงคอนขางจะทนตอสภาพแวดลอมกวา

หนองฝเปยก จากผลการทดลองปรากฏวา หนองฝแหง

ที่ยังไมไดเปดหลอด สามารถเก็บไวนอกตูเย็นไดนานถึง 

6 เดือนโดยไมเสื่อมฤทธิ์ เพื่อความถูกตอง ควรเก็บไวใน

ตูเย็น อุณหภูมิต่ํากวา 10๐ ซ. ไมโดนแสงสวาง เพื่อใหทรง

คุณภาพไดนาน ถาเปดหลอดแลวควรใชทันที (หนึ�งหลอด

หนองฝแหงใชได 50 คน) ถาเปดหลอดแลว ใหเกบ็ในตูเยน็

จะใชไดอีกประมาณ 7 วัน  หากหลอดมีรอยราวหรือชํารุด 

ไมควรนาํไปใช ควบคูไปกบัหนองฝแหงจะมนี้าํยาทาํละสาย 

ซึ�งมี 40 Glycerin ใน M/30 dil. Mc Ilvaine buffer, pH 7.6
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