
วัคซีน  117วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

วัคซ�นป�องกันโรคไข�สมองอักเสบจากเห็บ 11
เกรียงศักดิ์ ลิมปกิตติกุล

 โรคไขสมองอักเสบจากเห็บ (Tick-borne 

encephal i t is, TBE) เปนโรคที่พบในแถบชายปา

บริเวณประเทศยุโรปตอนกลาง ยุโรปตะวันออก รัสเซีย

ตะวันตก ไซบีเรีย จนถึงประเทศญี่ปุนและประเทศจีน

เกิดจากเชื้อกลุม Tick borne encephalit isvirus

(TBE virus) ซึ�งมีหลายสายพันธุ แตสามารถแบงออก

เปน 3 กลุมสายพันธุ และเชื้อไวรัสคลาย TBE อีก

หลายชนิด แมว า โรคน�้ ไม เคยพบรายงานในแถบ

เอเซียตะวันออกเฉ�ยงใต แตก็มีรายงานการสํารวจพบ

เห็บที่มีเชื้อ Langat virus (LGTV) ซึ�งถือวาเปนเชื้อไวรัส

คลาย TBE และตรวจพบผูที่มีภูมิคุมกันตอเชื้อ LGTV 

แตไมมีอาการ ในบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียติด

กับประเทศไทยตั้งแตป ค.ศ. 19561 จึงควรเฝาระวัง

การอุบัติใหมของโรคน�้ในบานเราอยางใกลชิด

 เชือ้ไวรสักลุมน� ้สามารถกอโรคทัง้ในสตัวเลีย้งลกู

ดวยนมขนาดเล็กและขนาดใหญรวมทั้ งมนุษยผูที่

ติดเชื้อสองในสามจะไมมีอาการ2 สําหรับผูที่มีอาการ

อาจมีอาการนอยจนถึงรุนแรงมาก โดยพบอาการ 

ไขเฉ�ยบพลัน สมองอักเสบ หรือไขเลือดออก พบการ

ติดเชื้อน�้ ในผูที่อาศัยหรือเดินทางเขาไปในปา โรคน�้

สวนใหญแพรกระจายโดยเห็บเปลือกแข็ง (hard tick) ซึ�ง

กินทั้งเลือดจากหนู และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญ 

โดยถือวาคนเปน accidental host จากการศึกษาทาง

ระบาดวิทยาพบวา เชื้อจะกระจายไปทางทิศเหน�อและ

ทิศตะวันตก ผานจากปามาเปนเวลาหลายลานป คาดวา

การกระจายเชื้ออาจสัมพันธกับการอพยพของนกปา

การเพิ�มจํานวนของเชื้อเห็บ และการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพอากาศ1,2

 โรคน�้ไมมีการรักษาจําเพาะ แตปองกันไดดวย

วัคซีน ในปจจุบันมีการใชวัคซีนชนิดเชื้อตายในประเทศ

ทีม่โีรค พบวาวคัซนีมปีระสทิธภิาพด ีปฏกิริยิาขางเคยีงนอย

ภายหลังการใชวคัซนีอยางแพรหลายทาํใหอบุตัิการณของ

โรคลดลงอยางมาก 

 

ประวัติและความสําคัญของโรค

 โรคไขสมองอักเสบจากเห็บ พบครั้งแรกใน

ประเทศรัสเซีย เมื่อป ค.ศ. 1937 โดยนักวิทยาศาสตร

ชาวรัสเซียสังเกตวาโรคน�้มีความสัมพันธกับเห็บกัด 

จึงเรียกโรคน�้วา Russian Spring and Summer 

encephalitis (RSSE) ตอมาพบวาโรคแพรกระจายไป

ทัง้ในรสัเซยี ยโุรปตะวนัออกและตะวนัตก ในสมยักอนทีจ่ะ

มีวัคซีนพบการระบาดของโรครุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทุกป โดย

พบวาในชวงป ค.ศ. 1974 ถึง 2003 มีอุบัติการณของโรค

เพิ�มขึน้ถงึ 4 เทาเมือ่เทยีบกบัชวงกอนหนานัน้โดยเพิ�มจาก 

2,755 รายตอปโดยเฉลี่ย (กอนป ค.ศ. 1973) เปน 8,755 

รายตอป (สูงสุดในป ค.ศ. 1996 จํานวน 10,298 รายตอป) 

และมบีรเิวณทีพ่บโรคขยายกวางขึน้เรือ่ยๆ ผูปวยมกัไดรบั

เชื้อจากการบุกรุกเขาไปทํางานในปา หรือเปนผูที่อาศัยใน

บริเวณชายปา นอกจากนั้นยังพบวา การเพิ�มของจํานวน

ผูปวยสัมพันธกับการเพิ�มปริมาณเห็บในสิ�งแวดลอม3

 ตั้งแตป ค.ศ. 1980 หลายประเทศในยุโรปเริ�ม

มีการใชวัคซีนอยางแพรหลายทําใหอุบัติการณของโรค

บทนํา

โรคไขสมองอักเสบจากเห็บ
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ลดลง แตยังคงมีปญหาการติดเชื้อในบางประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศรัสเซีย ซึ�งมีการเขาถึงวัคซีนนอยกวา

รอยละ 10 ทําใหยังคงมีผูปวยจํานวนมาก1,3 บัจจุบัน

ยั งมี รายงานผูป วยจากประเทศในยุ โรปมากกวา 

15 ประเทศ โดยเฉลี่ยในทุกปจะพบผูปวยทั�วโลกราว 

10,000-12,000 ราย

เชื้อกอโรคและการติดตอ

 เชื้อ TBEV เปนเชื้อไวรัสในกลุม fami ly 

Flaviviridae, genus Flavivirus เชือ้ไวรสักลุมน�จ้ะมลีกัษณะ

เปนรูปทรงหลายเหลี่ยมขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลาง

ประมาณ 50 นาโนเมตร สวนประกอบภายนอกเปน 

structural protein ประกอบดวย prM และ E protein

หอหุม capsid protein ภายใน แกนกลางของไวรัส

มี RNA สายเดี่ยวอยูเพียง 1 สาย ขนาดยาวประมาณ 

11  กิ โ ล เบส  ทํ าหน าที่ เ ป นต นแบบสั ง เ ค ร า ะห  

structural และ nonstructural protein (NS1-5) 

เพื่อใชในการเพิ�มจํานวนของไวรัส4

 ไวรัสใน genus Flavivirus สามารถแบงยอยเปน

เชื้อที่นําโดยยุง เชื้อที่นําโดยเห็บ (Ixodes spp.) และ 

เชื้อที่ไมทราบพาหะนําโรค โดยเชื้อที่นําโดยเห็บจะถูก

แบงยอยเปน กลุมที่กอโรคในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมและ 

กลุมที่กอโรคในนก เชื้อไวรัส TBE เปนกลุมเชื้อที่กอโรค

ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม กลุมเชื้อน�้สามารถแบงยอยออก

เปน 3 กลุม (subtype) ไดแก Far Eastern (FE-TBE),

Siberian (S-TBE) และ Western European (W-TBE)

ซึ�งเชื้อ Flavivirus อื่นที่นําโรคโดยเห็บและกอโรค

ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่ไมใชกลุมไวรัส TBEV เชน 

Louping ill virus (LIV), Langat virus (LGTV), Powassan

(POWV), Omsk hemorrhagic fever virus (OHFV), 

Kyasamur Forest disease virus (KFDV), Kadan virus

เปนตน มีแนวโนมในอนาคตที่จะรวมกลุมเชื้อเหลาน�้

เปนกลุมเดียวกับเชื้อไวรัสกลุม TBE เน��องจากมีลักษณะ

ทางพันธุกรรมคลายกัน (มีความคลายคลึงกันมากกวา

รอยละ 80) และสามารถกอใหเกิดอาการคลายกับ

การติดเชื้อไวรัส TBE แตมีความรุนแรงนอยกวา โดยเชื้อ

ที่มีความคลายคลึงที่สุดคือ LIV ซึ�งพบในบริเวณเนินเขา

ที่มีการเลี้ยงแกะในประเทศอังกฤษ สําหรับเชื้อไวรัส

กลุม TBE พบวาเชื้อกลุม FE-TBE มีความรุนแรง

มากกวา S-TBE และ W-TBE ตามลําดับ1,2

 ผูปวยโรค TBE เกือบทั้งหมดติดเชื้อจากการ

ถูกเห็บที่มี เชื้ อกัด โดยเห็บจะมีทั้ งหมด 3 ระยะ 

ไดแก ระยะ larva nymph และ adult แตละระยะจะ

เลือกกัดสัตวที่มีขนาดแตกตางกัน ทําใหสามารถพบ

เชื้อน�้ ในสิ� งแวดลอมทั้งในสัตว เล็ก เชน หนู และ

สัตวใหญ เชน แกะ แพะ วัว รวมถึง มนุษย เห็บระยะ 

nymph จะเปนระยะที่แพรกระจายโรคไดมากที่สุด ใน

แตละบริเวณของโลกจะมีชนิดของเห็บนําโรคแตกตางกัน

เชน ในยุโรปตอนกลางและบางสวนของประเทศรัสเซีย

จะมี Ixodes persulcatus เปนเห็บนําโรคที่สําคัญและ

มีรายงานจากประเทศญี่ปุนที่แยกเชื้อ FE-TBE ไดจาก 

Ixodes ovatus เปนตน แตเห็บ Ixodes ricinus จะ

เปนเห็บนําโรคที่สําคัญที่สุด โดยเฉลี่ยจะพบเห็บที่มี

เชื้อ TBE ประมาณรอยละ 0.1-0.52 เชื้อ TBE จะสามารถ

อยู ในเห็บไดตลอดชีวิตของมัน ซึ� งกินระยะเวลา

ประมาณ 5 ป และยังสามารถถายทอดไปใหเห็บตัวอื่น

ไดในขณะที่กินเลือดสัตวรวมกัน สามารถถายทอดเชื้อ

ไปสูลูกเห็บ และสามารถติดตอกับคูผสมพันธุ เห็บจะมี

ปริมาณมากขึ้นในชวง ฤดูใบไมผลิ และฤดูรอน ทําใหพบ

โรคมากขึ้นในชวงเดือนมีนาคม ถึง พฤศจิกายน นอกจาก

ผูปวยจะติดเชื้อจาก เห็บกัดแลว ยังมีรายงานผูติดเชื้อ

จากการกินนมหรือผลิตภัณฑของนมวัวหรือนมแพะ

ที่ไมผานการฆาเชื้อ1,2

พยาธิกําเนิด

 เมื่อรางกายไดรับเชื้อ TBE เชื้อจะเริ�มแบงตัว

ใน Langerhans cells ที่บริเวณผิวหนัง และจะเดินทาง

ไปพรอมกับเซลลน�้ ไปสูตอมน้ําเหลือง (Regional 

lymph node) และเพิ�มจํานวนมากขึ้นในตอมน้ําเหลือง 

ทั้งใน T lymphocyte, B lymphocyte และ มาโครฟาจ 
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รวมทั้งกระตุนใหมีการสราง mediator ตางๆ มากขึ้น

หลังจากนั้น เชื้อ TBE จะกระจายไปตามกระแสเลือดสู

อวัยวะตางๆของรางกาย ในกรณ�ที่มีปริมาณของเชื้อมาก

เพียงพอ เชื้อจะผาน blood brain barrier เขาไปกอใหเกิด

ความผิดปกติในสมองได อาการเริ�มตนที่พบไดบอยคือ 

อาการเดนิเซ (ataxia) ตามมาดวยอาการกลามเน�อ้ออนแรง 

(paresis, paralysis) โดยอาจเปนเฉพาะดานใดดาน

หนึ�งก็ได จากการตรวจเน�้อเยื่อของสัตวทดลองที่ติดเชื้อ

พบวา เชื้อสามารถกระจายไปไดทั�วทุกสวนของสมอง 

กานสมอง สมองนอย และไขประสาท เน�้อเยื่อสวน 

gray matter จะมีการอักเสบ โดยตรวจพบ lymphocyte 

ติดอยูตาม หลอดเลือดขนาดเล็ก มีจํานวน glial cell 

เพิ�มขึ้น และเน�้อเยื่อสมองตาย โดยจะพบมากในบริเวณ

ประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหว2,5

อาการทางคลินิกและภาวะแทรกซอน

 ระยะฟกตวัของโรคนานประมาณ 7-10 (4-28) วนั5 

หลังจากนั้นผูปวยจะมีไขสูงเฉ�ยบพลันนาน 2-7 วัน 

(อุณหภูมิประมาณ 38-39o ซ.) รวมกับอาการคลื่นไส 

อาเจียน ปวดกลามเน�้อรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณคอ

และไหล บางครั้งพบกลามเน�้อสั�น (fasciculation) 

และมอีาการชาทีแ่ขนหรอืขา ในผูปวยบางรายอาจมอีาการ

ปวดเมือ่ยตามตวั หรอืปวดศรีษะ 1-2 วนักอนหนาทีจ่ะมไีข

หลังจากนั้นไขจะลดลง 2-10 วัน และ เริ�มมีไขอีกครั้ง 

รวมกับมีอาการทางระบบประสาท อาจพบอาการหนา คอ

และสวนบนของรางกายแดง โดย ไขในระยะหลัง

จะสูงกวาในระยะแรก 1-2o ซ. ผูปวยบางรายอาจ

มีอาการเยื่อหุมสมองอักเสบตั้งแตมีไขในระยะแรก 

 มีการจัดแบงกลุมอาการของโรคไดเปน 6 แบบ 

ไดแก

 Febrile form พบไดประมาณ 1/3 ของผูปวยทัง้หมด 

ผูปวยจะมีอาการเฉพาะไขสูง ซึ�งอาจเปนนาน 1-5 วัน 

โดยไมมีอาการทางระบบประสาท ผูปวยกลุมน�้มักหาย

เปนปกติโดยไมมีอาการแทรกซอน

 Meningeal form พบไดบอยที่สุดประมาณ

ครึ�งหนึ�งของผูปวยทั้งหมด จะมีอาการเริ�มตนคลายผูปวย

กลุม febrile form แตผูปวยจะมีอาการปวดศีรษะรุนแรง 

และคลื่นไสอาเจียน อาจมีอาการปวดตาและตาแพแสง 

อาการไขจะนานประมาณ 7-14 วัน และคอยๆ หายไป 

ผูปวยเด็กมักมีอาการในรูปแบบน�้มากที่สุด 

 Meningoencephalitis form พบไดไมบอย ผูปวย

จะมีอาการซึม หรือประสาทหลอน บางครั้งอาจไมรูสึกตัว

(coma) อาการที่อาจพบรวมดวย เชน กลามเน�้อสั�น 

หัวใจเตนชา เลือดออกในกระเพาะอาหาร มีความผิดปกติ

ในการเคลื่อนไหว แขนขาออนแรง และชัก ประมาณ

รอยละ 30 ของผูปวยกลุมน�้จะเสียชีวิต และผูที่รอดชีวิต

อาจมีความผิดปกติทางระบบประสาทหลงเหลืออยู  

โดยเฉพาะผูสงูอายมุกัจะมอีาการอมัพาตถาวร อาการของ

โรคมักดีขึ้นอยางชาๆ อาจมีอาการออนเพลียเรื้อรัง ผูที่

มอีายมุากกวา 60 ป มากกวาครึ�งมอีาการแสดงในรปูแบบน� ้

 Poliomyelitic form ผูปวยจะมีความผิดปกติ

ของประสาทการควบคุมกลามเน�้อเปนหลัก โดยจะมี

อาการปวดเมื่อย ออนแรง ชา และกลามเน�้อกระตุก

เปนอาการนํา หลังจากนั้นจะมีอาการกลามเน�้อออนแรง

แตในบางครั้งอาการกลามเน�้อออนแรงจะเกิดขึ้นตั้งแต

ชวงแรกอาการออนแรงมักเปนประมาณ 2 สัปดาหถึง

นานหลายเดือน อาการที่พบบอยคือ อาการขอมือตก

(wrist drop) คอตก (hanged head) หลังจากมี

อาการ 2-3 สัปดาห จะเริ�มสังเกตเห็นกลามเน�้อลีบลง

สวนใหญมักเปนกับกลามเน�้อสวนบนของรางกาย ผูปวย

มักมีอาการดีขึ้นอยางชา โดยประมาณครึ�งหนึ�งจะมี

ความผิดปกติหลงเหลืออยู

 Polyradiculoneuritic form ผูปวยจะมีอาการ

ปวดตามเสนประสาทเปนอาการเดน โดยมีอาการ

สองระยะ (biphasic) ระยะแรกผูปวยจะมี ไข 3-7 วัน 

ร วมกับอาการปวดศี รษะ นอนไมหลับ อาเจียน 

ปวดตามกลามเน�้อบริเวณแขนขา อาการจะหายไปนาน 

1-2 สัปดาห หลังจากนั้นผูปวยจะมีไขอีกครั้งรวมกับ

ความผิดปกติทางระบบประสาท เชน อาการเยื่อหุมสมอง

อักเสบ หรือความผิดปกติทางระบบประสาทเฉพาะที่ 
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โดยสวนใหญของผูปวยมักหายเปนปกติ

 Chronic form รปูแบบน�พ้บเฉพาะในแถบ Siberia 

และ Far East ไมเคยมีรายงานจากประเทศทางยุโรป จึง

เชือ่วาสัมพนัธกบัการติดเชือ้ subtype Siberian โดยผูปวย

กลุมน�้ แบงออกเปนสองกลุมยอยคือ 

 • กลุมทีม่อีาการตอเน��องจากอาการในระยะแรก 

หลังจากนั้นผูปวยจะมีอาการทางระบบประสาทตอเน��อง

นานเปนเดือนถึงป ซึ�งสามารถยืนยันการติดเชื้อเรื้อรังได

จากการพสิจูนผลตรวจเน�อ้เยือ่ และการตรวจพบแอนตเิจน

ของเชื้อในผูปวย 

 • กลุ มที่ ไมมี อาการระยะแรก โดยจะมี

อาการทางประสาทอยางชาๆ อาจกินเวลาเปนป โดย

ลักษณะความผิดปกติที่อาจพบได เชน อาการชัก 

(Kozshevnikov’s epilepsy) เสนประสาทอักเสบ,

Parkinson syndrome และกลามเน�้อลีบ ในผูปวย

บางรายอาการจะ เป นมากขึ้ น เ รื่ อ ยๆ จนผู ป วย

มีอาการ severe dementia และเสียชีวิตในที่สุด 

ซึ�งยืนยันการวินิจฉัยโดยการตรวจพบเชื้อไวรัสในชวงที่

เริ�มมีอาการ

 สัดสวนของกลุมอาการจะแตกตางกันตาม

สายพันธุของเชื้อกอโรค โดยพบวาในประเทศแถบ 

Siberia ซึ�งพบสายพันธุ S-TBE จะมีสัดสวน febrile form 

ประมาณรอยละ 80 paralytic form พบประมาณรอยละ 

7-8 และ chronic form พบประมาณรอยละ 4-5 อัตราการ

ตายโดยรวมประมาณรอยละ 7 แตในแถบที่มีการระบาด

ของเชื้อสายพันธุ Far East จะมีสัดสวนของกลุมอาการ 

meningoencephalitis มากกวาและมีอัตราการเสียชีวิต

และภาวะแทรกซอนสูงกวา ในบางบริเวณอาจสูงถึง

รอยละ 601,2

การวินิจฉัย

 การวินิจฉัยจากประวัติและการตรวจรางกาย

จะทําไดยาก เน��องจากผูปวยสวนใหญมักมีอาการไข 

รวมกับอาการที่ไมจําเพาะ ไมแตกตางจากผูที่ติดเชื้อ 

systemic infection อื่นๆ ประวัติเห็บกัดพบไดเพียง 1/3 

ของผูปวยทั้งหมด การตรวจรางกายที่อาจชวยในการ

วินิจฉัยคือ การตรวจพบอาการเดินเซ ซึ�งพบบอยในโรคน�้ 

การตรวจเลือดในระยะแรกจะพบเกร็ดเลือดต่ํ าลง 

เม็ดเลือดขาวลดลง และมีการทํางานของตับแยลงได

ประมาณรอยละ 10-20 (ระดับเอนไซมตับสูงขึ้น) 

 ในระยะไขชวงที่สอง จะพบจํานวนเม็ดเลือดขาว

สงูขึน้ประมาณรอยละ 75 และม ีC-reactive protein สงูขึน้

มากกวารอยละ 80 ESR สูงขึ้นมากกวารอยละ 90 

อยางไรก็ตาม ความผิดปกติของคาเหลาน�้ไมไดบงบอก

ถงึการพยากรณโรคและลกัษณะของกลุมอาการของผูปวย

 การตรวจน้ําไขสันหลังจะพบความดันของน้ํา

ไขสันหลังสูงขึ้น ตรวจพบเม็ดเลือดขาวในน้ําไขสันหลัง 

โดยสวนใหญเปน mononuclear cell ระดับน้ําตาลปกติ 

โปรตีนสูงเล็กนอย ซึ�งไมแตกตางจากไขสมองอักเสบจาก

เชื้อไวรัสทั�วไป โดยจะพบเม็ดเลือดขาวในน้ําไขสันหลัง

เฉลี่ยประมาณ 60 เซลล/ลบ.มม. มีเพียงรอยละ 31 

ของผูปวยที่มีอาการทางสมองที่พบเม็ดเลือดขาวมากกวา 

100 เซลล/ลบ.มม. บางครั้งอาจไมพบเม็ดเลือดขาว 

แตพบเฉพาะโปรตีนสูงขึ้นเล็กนอยเพียงอยางเดียว ผูปวย

บางรายอาจพบเม็ดเลือดขาวสูงในน้ําไขสันหลังสูงถึง 

1,000 เซลล/ลบ.มม. รวมกับ neutrophil เดน ในระยะแรก

ของโรค แตในภายหลังจะเปลี่ยนเปน mononuclear cell 

 การตรวจหาแอนติบอดีเปนการตรวจมาตรฐาน

ในการวินิจฉัยโรค วิธีการตรวจที่นิยมคือการตรวจดวย

เทคนิค ELISA ซึ�งสามารถตรวจไดทั้ง IgG และ IgM 

โดยควรตรวจทั้งในเลือดและน้ําไขสันหลัง เน��องจากการ

ตรวจพบ IgG ในเลือดเพียงอยางเดียวอาจเกิดจากการได

รับวัคซีนกอนการติดเชื้อ การตรวจพบแอนติบอดีในน้ํา

ไขสันหลังจะใหผลยืนยันการติดเชื้อที่ดีกวา อยางไรก็ตาม

การตรวจหาแอนติบอดีในระยะแรกอาจใหผลลบ และ

อาจพบ cross reaction ของแอนติบอดีจากการติดเชื้อ 

flavivirus ชนิดอื่นๆ ได การตรวจ neutralization test จะ

ยืนยันการติดเชื้อไดดีกวา6 นอกจากนั้นในปจจุบันมีการ

ตรวจ RNA ของเชื้อดวยวิธี RT-PCR ซึ�งทําให การตรวจ

จําเพาะมากขึ้นและรวดเร็วยิ�งขึ้น2,7
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การรักษาและการปองกัน

 ในปจจบุนั ยงัไมมยีาที่ใชรกัษาจาํเพาะ การรกัษา

จึงเปนเพียงการรักษาแบบประคับประคอง การปองกัน

ที่ ไดผลดีคือ การใชวัคซีนและปองกันไม ใหเห็บกัด 

สําหรับการใหอิมมู โนโกลบุลินที่จําเพาะในผูที่พึ�งถูก

เห็บกัด (secondary prophylaxis) ภายใน 96 ชั�วโมง อาจ

ใหผลปองกันโรคประมาณรอยละ 60 แตก็มีรายงาน

ผูปวยที่เกิดอาการรุนแรงโดยเชื่อวาเกิดจากปรากฏการณ 

antibody dependent enchancement3 

ประวัติความเปนมาของวัคซีนและการพัฒนาวัคซีน

 วัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated) เริ�มใชครั้งแรก

ในประเทศรัสเซีย ตั้งแตชวงป ค.ศ. 1940 ผลิตจาก

เชื้อไวรัส TBE ซึ�งเพาะเลี้ยงดวยสมองหนู วัคซีนน�้

ไดมีการพัฒนาอยางตอเน��องโดยเปลี่ยนวิธีเพาะเลี้ยง

ไวรัสทําใหวัคซีนมีความเขมขนขึ้นและบริสุทธิ์มาก

ขึ้น จนสามารถกอใหเกิดภูมิคุมกันไดดี และหลังจาก

ใชวัคซีนในวงกวางพบวา อุบัติการณของโรคลดลงชัดเจน 

โดยประมาณสามารถปองกันการติดเชื้อ TBE ไดดีและ

มีความปลอดภัยสูง ปจจุบันมีการผลิตวัคซีนเพื่อการคา

สองชนิดคือ FSME-immun (TicoVac) และ Encepur 

พบวาวัคซีนทั้งสองมีความปลอดภัยดี ผูที่ไดรับวัคซีน

สามารถกอใหเกิดภูมิคุมกันไดดี และหลังจากใชวัคซีน

ในวงกวางพบวา อุบัติการณของโรคลดลงชัดเจน พบวา

วัคซีนมีประสิทธิภาพประมาณ 96-99 เมื่อไดรับ

ครบ 3 เข็ม วัคซีนมีความปลอดภัยดีทั้งในเด็กและผูใหญ

และสามารถกระตุนภูมิคุมกันได โดยพบผูปวยโรค

TBE นอยมากในผูที่ ไดรับวัคซีนครบ สวนใหญของ

ผูปวยเปนผูที่ ไดรับวัคซีนไมครบ 3 เข็ม และเปน

ผูที่มีอายุมากกวา 60 ป ในประเทศออสเตรียซึ�งเปน

ผู ผลิตวัคซีน FSME- immun กํ าหนดใหวัคซีนน�้

เปนวัคซีนบังคับในตารางการฉ�ดวัคซีนทําใหมีผูปวย

ลดลงเรื่อยๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน

ที่ไมไดใชวคัซนี มอีบุตักิารณของโรค แตกตางกนัมากกวา

10 เทา

 แมวาวคัซนีชนดิเชือ้ตายน�จ้ะมจีาํหน�ายในประเทศ

รัสเซีย แตประเทศรัสเซียก็ยังประสบปญหาในการควบคุม

โรคเน��องจากประชากรที่เสี่ยงตอโรคมักอยูในที่หางไกล

ในปาซึ�งยากตอการเขาถึงวัคซีน นอกจากนั้น กลุมเชื้อ 

TBE ในประเทศรัสเซียเปนเชื้อกลุมสายพันธุ S-TBE 

และ FE-TBE ซึ�งมีความรุนแรงมากกวา W-TBE 

(วคัซนีในปจจบุนัอยูในกลุมสายพนัธุ W-TBE) การใชวคัซนี

ที่ผลิตจากสายพันธุ W-TBE จึงอาจควบคุมโรคไดไมดีนัก 

 ในประเทศรัสเซีย ไดพัฒนาการผลิตวัคซีนชนิด

เชื้อตายดวยกรรมวิธีเหมือนกับวัคซีน FSME-immun 

พบวาวัคซีนที่ไดมีความปลอดภัยและกอใหเกิดภูมิคุมกัน

ดีไมแตกตางจากวัคซีนตนแบบ แตเมื่อมีการรณรงคใช

วัคซีนน�้ในประเทศ รวมกับการควบคุมจํานวนเห็บดวย

การใชยาฆาแมลง พบวาจํานวนผูปวยไมแตกตางจาก

กอนรณรงค สวนใหญของผูปวยเปนผูที่ไดรับวัคซีนชนิด

น�้ โดยพบวามีความรุนแรงของโรคไมแตกตางจากในอดีต 

แต มี เ พี ย ง ร ะย ะฟ กตั ว ของ โ รคที่ นานขึ้ น เท านั้ น 

สาเหตุของปญหาดังกลาวคาดวามีสาเหตุจากกรรมวิธี

การผลิตยังไมไดมาตรฐาน โดยพบวาความเขมขนของ 

active antigen ในแตละรุนวัคซีนที่ผลิตมีความแตกตาง

กันมาก และกระตุนระดับภูมิคุมกันเฉลี่ยในผูที่ไดรับ

วัคซีนแตกตางกัน ประการที่สองอาจเน��องมาจากการใช

ฟอรมาลิน ในขั้นตอนการผลิต อาจทําใหโปรตีนของ

ไวรัสเปลี่ยนแปลงสภาพไปและไมเหมาะสมตอการ

สรางภูมิคุมกัน ประการที่สามอาจเน��องมาจากสาย

พันธุของไวรัส TBE ที่มีการระบาดมีความแตกตางกัน

กับเชื้อในประเทศแถบยุโรปตะวันออก จึงมีการพัฒนา

เปลี่ยนสายพันธุในการผลิตเปนสายพันธุ far-eastern 205 

และ Sofjin แตวัคซีนน�้ไมไดจําหน�ายทั�วไป1

รายละเอียดและสวนประกอบ

 วัคซีนที่ใชทั�วไปมี 2 ชนิด คือ FSME-immun 

และ Encepur 

วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบจากเห็บ
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 - FSME-immun เปนวัคซีนที่พัฒนาโดย

ประเทศออสเตรีย ตั้งแตป ค.ศ. 1970 สายพันธุที่ใช

ทําวัคซีนคือ Neudoerfl เปนสายพันธุที่แยกไดในประเทศ

ออสเตรีย

 - Encephur เปนวัคซีน TBE ที่พัฒนาใน

ภายหลัง โดยเริ�มจําหน�ายในป ค.ศ. 1994 วัคซีนน�้

ผลิตโดย Novartis (เดิม Chiron) ประเทศเยอรมัน 

สายพันธุ ที่ ทํ า วั คซีนคื อ  K53 เชื้ อน�้ แยกได จาก

เห็บในปาแถบ Karlsruhe ประเทศ เยอรมัน

 วัคซีนทั้งสองใชกรรมวิธีการผลิตที่คลายกัน 

โดย master seed virus จะถูกเลี้ยงใน embryonic 

fibroblast cell และ inactivated ดวย formaldehyde 

และทําใหเขมขนและบริสุทธิ์โดย ultracentrifugation 

ภายใต sucrose gradient หลังจากนั้น จึงเติมสาร 

adjuvant (aluminium hydroxide) ในระยะตอมา

วัคซีนของทั้งสองบริษัทไดมีการพัฒนาปรับปรุง โดย

เปลี่ยนแปลงสวนประกอบยอยใหมีปฏิกิริยาขางเคียง

นอยลงและเหมาะสมกับเด็ก2,8-10

 ปจจุบันวัคซีนทั้งสองบริษัทจะมีขนาดสําหรับเด็ก

และผูใหญ โดยวัคซีนสําหรับผูใหญอายุมากกวา 12 ป 

(Encepur-adults)/ 16 ป FSME-immun-adults) จะมี

ปรมิาณแอนตเิจนเทากบั 1.5 ไมโครกรมั (Encepur-adults) 

และ 2.4 ไมโครกรัม (FSME-adults) ในปริมาตร 0.5 มล. 

และสาํหรบัเดก็อายนุอยกวา 12 ป (Encepur-children)/ 16 ป 

(FSME-immun-junior) จะมี ปริมาณแอนติเจนลดลง

ครึ�งหนึ�ง และมปีรมิาตรวคัซนีเพยีง 0.25 มล.2 รายละเอยีด

ในตารางที่ 1

วิธีเก็บ 

 วัคซีนเก็บที่อุณหภูมิ 2-8o ซ. 

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 2, 7)

ตารางที่ 1 สวนประกอบและความแตกตางของ inactivated TBE vaccine

Vaccine Encepur adult Encepur children FSME-immun adult FSME-immun junior

Type of vaccine        Inactivated vaccine

Manufacturer   Novartis, Germany    Baxter AG, Austria

Composition

Antigen details

      Strain K-23 K-23 Neudoerfl Neudoerfl

      Amount of 1.5 0.75 2.4 1.2

      antigen (µg)

Excipients

      Adjuvant     Al(OH)
3

      Stabilizer        sucrose           Human serum albumin

Adjusted (mL) 0.5 0.25 0.5 0.25

Vaccine Schedule

Age limit (years) >12 <12 >16 <16

Standard vaccine        0, 1-3 month, 5-12 months after 2nd dose

      schedule (Booster)       (every 5 years for adults and every 3 years for children/elders)

Rapid vaccine  0, D7, D21 (12-18 month*)  0, WK2 (5-12 month after 2nd dose*)

      schedule

(* for long term protection)

Route       IM
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ขนาดและวิธีการใช

 วคัซนีทัง้สองชนดิมตีารางการฉ�ดวคัซนีคลายคลงึ

กัน โดยแนะนําใหฉ�ด 3 ครั้ง ในวันที่ 0, 1-3 เดือน 

และ 5-12 เดือนหลังเข็มที่สอง โดยแนะนําใหใชได

ตั้งแตอายุ 1 ป และใหเริ�มฉ�ดในชวงปลายป เพื่อใหมี

ภู มิ คุ มกั น เพี ย งพอในช ว งฤดู ใบ ไม ผลิ ในป ถั ด ไป 

และฉ�ดกระตุนทุก 5 ปในผูที่มีอายุระหวาง 16-50 ป

(FSME-immun-adult) หรือ 12-50 ป (Encepur-

adult) และฉ�ดกระตุนทุก 3 ปเมื่ออายุมากกวาหรือ

นอยกวานั้น ปจจุบันยังไมมีขอแนะนําเกี่ยวกับการ

สลับวัคซีนระหวางสองบริษัท แตมีการศึกษาการ

ฉ�ดวคัซนีกระตุนดวย FSME-immun ตามหลงัการฉ�ดวคัซนี 

Encepur 2 เข็มพบวา สามารถกอใหเกิดภูมิคุมกันไมดอย

กวาการฉ�ดดวยวัคซีน FSME-immun เพียงอยางเดียว8

 สําหรับผูที่จําเปนตองเดินทางเขาไปในพื้นที่

ที่มีการระบาดของโรค อาจใชตารางการฉ�ดวัคซีนแบบสั้น 

โดยใชวัคซีน FSME-immun ฉ�ดวันที่ 0, 2 สัปดาห และฉ�ด

กระตุน 5-12 เดือนหลังวัคซีนเข็มที่สอง เพื่อใหภูมิคุมกัน

อยูไดนานขึ้น และสําหรับวัคซีน Encepur จะฉ�ดในวันที่ 

0, 7 และ 21 และฉ�ดวัคซีนกระตุนที่ 12-18 เดือน เพื่อให

ภูมิคุมกันอยูไดนานขึ้น2

ประสิทธิภาพ

 วัคซีนทั้ งสองบริษัท กอ ให เกิดภูมิคุ มกัน

ตอเชื้อไดดีไมแตกตางกัน พบวาหลังการฉ�ดวัคซีน

ครั้งที่  2 จะมีภูมิคุมกันสูงกวาระดับปองกันโรคได 

(seroconvers ion)รอยละ 90-100 หลังจากนั้น

ระดับภูมิคุมกันจะลดลงเล็กนอยกอนการฉ�ดวัคซีน

ครั้งที่สาม (ประมาณรอยละ 85-95) และจะสูงขึ้นอีกครั้ง

หลังวัคซีนครั้งที่สามโดยทุกรายมีภูมิคุมกันมากกวา

ระดับปองกันโรคได โดยพบวาวัคซีนทั้งสองบริษัท

สามารถปองกัน เชื้ อ ไดดีทั้ งสามสายพันธุ เมื่ อ รั บ

วัคซีนเปนประจํา มีรายงานผูติดเชื้อ TBE นอยมาก

ในผูเคยไดรับวัคซีน ซึ�งสวนใหญจะเปนผูสูงอายุ หรือผูที่

ไมไดรับวัคซีนอยางสม่ําเสมอ ประสิทธิภาพของวัคซีน

เฉลี่ยประมาณรอยละ 99 และไมมีความแตกตางระหวาง

กลุมอายุ และไมแตกตางกันระหวางวัคซีน7-9,11

ปฏิกิริยา

 วัคซีนน�้เปนวัคซีนชนิดเชื้อตาย จึงเปนวัคซีน

ที่มีความปลอดภัยสูง ปฏิกิริยาขางเคียงของวัคซีน

โดยรวมจะไมรุนแรงและหายไดเองโดยไมตองรักษา 

ปฏิกิริยาเฉพาะที่ เชน ปวด บวมแดง พบประมาณ

รอยละ 35-45 หลังวัคซีนเข็มแรก สวนใหญมีอาการ

ไมรุนแรงและพบนอยลงในวัคซีนเข็มถัดไป โดยพบ

วาวัคซีน FSME-immun-adults มีปฏิกิริยาเฉพาะ

ที่น อยกว า  Encepur-adu l ts เล็กนอย สํ าหรับ

ปฏิกิริยาทั�วไปที่สําคัญไดแก อาการไขหลังการฉ�ด

วัคซีน โดยจะพบบอยในเด็กมากกวาผู ใหญ พบไข

มากกวา 38o ซ. หลังวัคซีนเข็มแรก ประมาณรอยละ

15, 5 และ 2-5 ในเด็กอายุ 1-2 ป, 3-11 ป และอายุ

มากกวา 12 ป ตามลําดับ ปฏิกิริยาจากวัคซีนอื่นๆ 

ที่พบไดเชน ออนเพลีย ปวดเมื่อยกลามเน�้อ ปวดศีรษะ 

คลื่นไสซึ�งพบไดนอยกวารอยละ 15 โดยที่ผูใหญจะ

พบบอยกวาเด็ก7,8

 ในชวงป ค.ศ. 1997-1998 ไดมีการถอดวัคซีน 

Encepur-children ออกจากตลาด เน��องจากเกิดปญหา

การแพวัคซีน ซึ�งภายหลังพบวาน�าจะเกิดจากการเติม 

Polygeline เพื่อเปน stabilizer ซึ�งเมื่อใชรวมกับ 

aluminum hydroxide จะสงเสริมการเกิดอาการแพวัคซีน

โดยเฉพาะในเด็ก จึงมีการเปลี่ยนสวนประกอบของวัคซีน 

encepur โดยหลังป ค.ศ. 2001 ไดงดการใช stabilizer 

ทั้งในชนิดที่ ใชกับเด็กและผูใหญ เพื่อปองกันการแพ

วัคซีนจากสวนประกอบของโปรตีนในวัคซีนโดยพบวา

สามารถกอให เกิดภูมิคุมกันไมแตกตางจากวัคซีน

ที่เติม stabilizer10

ขอบงชี้ ขอหามและขอควรระวัง

 วัคซีนน�้ ควรใหกับผูที่ อาศัยอยู ในพื้นที่ที่ มี

ความชุกของโรคสูงและผู ท่ีจะเดินทางเขาไปในพ้ืนท่ี
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ดังกลาวที่มีอายุมากกวา 1 ป โดยทั�วไปวัคซีนน�้ไมมี

ขอหามยกเวน ผูที่มีประวัติแพสวนประกอบของวัคซีน 

เน��องจากวัคซีนน�้ผลิตจากไขฟกจึงควรระมัดระวัง

ในผูที่มีประวัติแพไข และผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง 

เพราะอาจไมกอใหเกิดภูมิคุมกัน วัคซีนน�้จัดอยู ใน

กลุม category C จึงไมแนะนําใหใชในหญิงตั้งครรภ

และหญิงที่ ใหนมบุตร ควรเลื่อนนัดการฉ�ดวัคซีนใน

ผูที่มีอาการเจ็บปวยเฉ�ยบพลัน12

 มีการศึกษามากมายเพื่อหาสายพันธุวัคซีน

สาํหรบัใชทาํวคัซนีชนดิเชือ้เปนออนฤทธิ์ในประเทศรสัเซยี 

โดยทําดวยหลายเทคนิค เชน การเลี้ยงเชื้อในเซลล

เพาะเลี้ยง และการใชสารเคมีเพื่อเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม

ของเชื้อ แตถึงปจจุบันการผลิตยังไมประสบความ

สําเร็จ ปญหาที่พบสวนใหญเกิดจาก การไมคงตัวของ

สายพันธุ โดยเมื่อเพาะเลี้ยงเชื้อตอไปเรื่อยๆเชื้อมักจะ

เปลี่ยนกลับเปนเชื้อกอโรคได และปญหาเชื้อคงอยูใน

เน�้อเยื่อ เกิดภาวะการติดเชื้อเรื้อรัง 

 ในป ค.ศ. 1970 ไดมกีารศกึษาการใชวคัซนีทีไ่ดจาก

เชื้อ Langat virus (LGTV) สายพันธุ Elantcev15-20/3 

เปนวคัซนีชนดิเชือ้เปนออนฤทธิ์ในการปองกนัโรค TBE ซึ�ง

เชื้อ LGTV เปนเชื้อในกลุม flavivirus ที่มีความใกลชิดกับ 

TBE โดยพนัธกุรรมของเชือ้ทัง้สองมคีวามแตกตางกนัราว

รอยละ 12-18 การศึกษาวัคซีนน�้ทําในชาวรัสเซียจํานวน 

มากกวา 6 แสนราย โดยไมพบปฏกิริยิาทีร่นุแรงจากวคัซนี 

แมวาในชวงทดสอบวัคซีนในสัตวทดลองจะพบปฏิกิริยา

ขางเคียงทางระบบประสาทในสัตวที่ถูกฉ�ดวัคซีนเขาสู

สมองโดยตรง และพบวาวัคซีนน�้สามารถลดอุบัติการณ

ของผูปวยลงในบางพื้นที่ไดถึง 10 เทาเมื่อเทียบกับในผู

ที่ไดรับวัคซีนชนิดเชื้อตาย และ 20 เทาเมื่อเปรียบเทียบ

กับผูที่ไมเคยไดรับวัคซีน วัคซีนน�้ยังสามารถกระตุนให

เกิดภูมิคุมกันไดรอยละ 100 หลังใหวัคซีนเพียง 1 โดส

และมีภูมิคุมคงอยูไดนานกวาเมื่อเทียบกับวัคซีนชนิด

เชื้อตายซึ�งตองฉ�ดถึง 3 โดส อยางไรก็ตามยังไมมี

การใชวัคซีนน�้อยางแพรหลายเน��องจากอุบัติการณ

ของโรคโดยรวมหลังการใชวัคซีนยังคงพบผูปวยประมาณ

1 : 10,0001 ซึ�งอาจเน��องจากเชือ้ LGTV ยงัมคีวามแตกตาง

จากเชื้อ TBE มากเกินไป และยังมีความเสี่ยงกับการ

ติด เชื้ อสายพันธุ วั คซีนที่ อาจกอให เกิดปฏิกิ ริ ยาที่

รุนแรงได

 

 ในประเทศไทยยังไมเคยมีรายงานผูปวยโรคน�้ 

ดังนั้นจึงไมมีการแนะนําการใชวัคซีนดังกลาว สําหรับ 

ผูที่ตองเดินทางไปในประเทศที่มีโรคน�้ การแนะนําการ

ใชวัคซีนควรคํานึงถึงความเสี่ยงของการสัมผัสโรค เชน 

ประเทศที่เดินทางไป ฤดูกาล สถานที่พักแรม กิจกรรม

ของการเดินทาง 

 มีการศึกษาถึงความเสี่ยงตอโรคในทหารอเมริกา

ทีเ่ขาไปในพืน้ทีท่ีม่คีวามชกุของโรคสงู พบวามคีวามเสีย่ง

ตอการติดเชื้อประมาณ 0.9 : 1,000 คนตอเดือน 

และจากขอมลูในประเทศออสเตรยี มโีอกาสทีน่กัทองเทีย่ว

จะติดเชื้อประมาณ 1 : 10,000 คนตอเดือน

 ในรายทีม่คีวามเสีย่งตอโรค ควรไดไดรบัคาํแนะนาํ

เรื่องการปองกันโรค และอาจพิจารณาแนะนําใหวัคซีนใน

รายที่มีความเสี่ยงสูง อยางไรก็ตาม วัคซีนน�้มีจําหน�าย

เฉพาะในประเทศแถบยุโรป ไมมีจําหน�ายในประเทศไทย7

 ในปจจบุนัมกีารพฒันาวคัซนีใหมๆ  เชน การศกึษา

วัคซีนชนิด Live attenuated vaccine โดยพบวา 

มีวัคซีนหลายตัวที่สามารถผานขั้นตอนความปลอดภัย

ในสัตวทดลอง แตพบเชื้อไวรัสสายพันธุวัคซีนสามารถ

คงอยูในอวัยวะตางๆ ของสัตวทดลองทําใหเกิดปญหา

การติดเชื้อเรื้อรัง หรือไวรัสน�้มีแนวโนมปรับตัวให

วัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ 

วัคซีนในอนาคต (Future vaccine)

ขอพิจารณาดานสาธารณสุข คําแนะนําการ
ใหวัคซีนสําหรับประเทศไทย
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การสรางวัคซีนลูกผสมระหวางไวรัสไขเลือดออก DEN-4

และเชื้อ TBE เปนตน13,14
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