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โอฬาร พรหมาลิขิต

วัคซ�นป�องกันโรคไข�สมองอักเสบเจอี

 โรคไขสมองอักเสบเจอีเปนโรคที่มีอัตราตาย

และความพิการตามมาสูง สวนใหญมักจะเปนในเด็ก 

เชื้อกอโรคไดแกไวรัส Japanese encephalitis (JE) 

ซึ�งเปน arbovirus จัดอยูใน family Flaviviridae, genus 

Flavivirus โดยมียุงรําคาญ Culex tritaeniorhynchus 

เปนพาหะนําโรค โรคน�้พบในเขตเมืองนอยกวาชนบท 

มีอัตราตายรอยละ 10-35 และมีอัตราการเกิดความพิการ

ตามมาสูงถึงรอยละ 30-501-3

ระบาดวิทยา

 ตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 18 มีการระบาด

ใหญของโรคไขสมองอักเสบเจอีในประเทศญี่ปุน โดย

ในป พ.ศ. 2468 สามารถแยกเชื้อไวรัสเจอีไดเปน

ครั้ งแรกจากสมองของผู ป วยชายอายุ  19 ปที่ มี

อาการสมองอักเสบและเสียชีวิตในกรุงโตเกียว ตอมา

สามารถแยกเชื้อไวรัสไดจากยุง Culex และมีรายงาน

การระบาดของโรคไขสมองอักเสบเจอีในประเทศตางๆ

ในทวีปเอเชีย ซึ�งนับเปนปญหาที่สําคัญที่สุดในบรรดาโรค

ไขสมองอักเสบที่เกิดจากไวรัสที่มีแมลงเปนพาหะ

 สําหรับประเทศไทย พบการระบาดครั้งแรก

ในป พ.ศ. 2512 ที่จังหวัดเชียงใหม หลังจากนั้นมี

การพบผูปวยเรื่อยมาและมีการระบาดใหญเปนครั้ง

คราว สามารถพบผูปวยโรคน�้ไดบอยทางภาคเหน�อและ

ภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ รองลงมาไดแก ภาคกลาง 

และภาคใต ตามลําดับ ในอดีตการระบาดมีอัตราสูงถึง 

2,000 คนตอป ปจจุบันพบผูปวยโรคไขสมองอักเสบ

เจอีนอยลง เน��องจากมีการฉ�ดวัคซีนปองกันโรคไขสมอง

อักเสบเจอีในเด็กทั�วประเทศ4-6 ในป พ.ศ. 2552 สํานัก

ระบาดวิทยาไดรับรายงานผูปวยโรคไขสมองอักเสบ

รวมทัง้สิน้ 543 ราย คดิเปนอตัราปวย 0.86 ตอแสนประชากร 

จําแนกเปนโรคไขสมองอักเสบเจอีจํานวน 106 ราย 

(รอยละ 19.52) คิดเปนอัตราปวย 0.17 ตอแสน

ประชากร ไมมีรายงานผูเสียชีวิต สวนใหญอยูในกลุมอายุ

นอยกวา 15 ป พบผูปวยสูงสุดในกลุมอายุ 0-4 ป คิด

เปนอัตราปวย 1.1 ตอแสนประชากร รองลงมาคือ

กลุมอายุ 5-9 ป มากกวา 15 ป และ 10-14 ป โดยมี

อตัราปวย 0.3, 0.09 และ 0.08 ตอแสนประชากรตามลาํดบั 

กระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศ7

พยาธิกําเนิด

 ไวรัสเจอีมักกอใหเกิดโรคในสัตวเปนสวนใหญ 

คนติดโรคน�้โดยบังเอิญและมีอัตราสวนของการเกิดโรค

ตอการติดเชื้ออยูระหวาง 1 : 300 ถึง 1 : 1000 วงจร

การติดตอเริ�มจากการติดเชื้อในสัตวเชน นก มา หมู 

วัว ควาย แพะ แกะ สุนัข โดยจะตรวจพบเชื้อไวรัส

ในกระแสเลือดของสัตวอยูระยะ เวลาหนึ�งแลวหมดไป 

เมื่อยุงกัดกินเลือดสัตวขณะที่มีเชื้ออยู ไวรัสจะเขาไปเพิ�ม

จํานวนในยุง เชื้อไวรัสบางสวนอาจไปที่รังไขยุง ทําให

ยุงที่เกิดใหมมีเชื้อตั้งแตเกิด เมื่อยุงที่มีเชื้อมากัดสัตวที่

ไมเคยติดเชื้อมากอนก็จะสามารถแพรเชื้อในสัตวนั้นได 

สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสในลูกหมูที่ติดเชื้อไดนาน

กวาสัตวอื่น หมูจึงเปนแหลงแพรเชื้อที่สําคัญมาสูคน 

ระยะฟกตัวของโรคในคนอยูระหวาง 5-15 วัน1-3

บทนํา

12

โรคไขสมองอักเสบเจอี
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อาการทางคลินิก8,9

 การติดเชื้อไวรัสเจอีสวนใหญมักไมมีอาการ  

(inapparent infection) หรืออาจเปน aseptic meningitis 

ในรายทีร่นุแรงจะแสดงอาการแบบสมองอกัเสบ (encepha-

litis) โดยมีลักษณะอาการแบงเปน 3 ระยะดังน�้

 1. Prodromal stage ในระยะน�้ผูปวยจะมีอาการ

ไขสูงรวมกับอาการออนเพลีย ปวดศีรษะ คลื่นไสอาเจียน 

ระยะน�้กินเวลาประมาณ 1-6 วัน

 2. Acute encephalitic stage ผูปวยยังคงมี

ไขและเริ�มมีอาการระคายเคืองของเยื่อหุมสมอง มีการ

เปลี่ยนแปลงของระดับความรูสึกตัว มีอาการชักเกร็ง

สามารถตรวจพบ pyramidal tract signs, flaccid

paralysis และพบ deep tendon reflex ลดลงไดรอยละ

10 อาจพบอัมพาตครึ�งซีกและความผิดปกติของเสน

ประสาทสมองได ระยะที่ 1 และ 2 ของโรคมักกินเวลา

ไมเกิน 2 สัปดาห ผูปวยที่มีอาการรุนแรงมักเสียชีวิต

ในระยะน�้

 3. Late stage and sequele ในระยะน�้ไขจะ

ลดลง อาการทางสมองจะคงที่หรือดีขึ้น ผูปวยที่เสียชีวิต

ในระยะน�้มักเกิดจากโรคแทรกซอนที่ตามมา 

 ลักษณะของโรคดังกลาวไมสามารถแยกจากการ

ตดิเชือ้ไวรสัอืน่ในสมองได และตองวนิจิฉยัแยกโรคจากเชือ้

สาเหตุอื่นที่มาดวยอาการทางสมองเชน เชื้อแบคทีเรีย ริค

เกตเซีย เชื้อรา และพยาธิ เน��องจากเชื้อเหลาน�้มียารักษา

จําเพาะ4 

ภาวะแทรกซอน

 ภาวะแทรกซอนระหวางการรกัษาเชน ปอดอกัเสบ

จากการสําลัก โรคติดเชื้อทางเดินปสสาวะ ภาวะติดเชื้อใน

กระแสเลอืด แผลในกระเพาะอาหาร กลุมอาการของความ

ผิดปกติในการหลั�ง antidiuretic hormone (SIADH) 

 ในรายที่มีอาการรุนแรงมักเสียชีวิตในสัปดาห

แรกของโรค สวนที่รอดชีวิตมักมีความพิการตามมา

เชน อาการอัมพาตของแขนขา สติปญญาต่ําลง พูด

ไมได มีความผิดปกติทางดานพฤติกรรมและอารมณ 

บุคลิกภาพเปล่ียนไป บางรายกลายเปนโรคลมชัก เปนตน4,9

การวินิจฉัย

 การวนิจิฉยัอาศยัประวตั ิการตรวจรางกาย และการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจนับเม็ดเลือดมักพบ

วา จํานวนเม็ดเลือดขาวและคารอยละของนิวโตรฟล

เพิ�มขึน้ในระดบัปานกลางถงึสงูมาก การตรวจน้าํไขสนัหลงั

สวนใหญจะพบวา น้ําไขสันหลังมีลักษณะใส ไมมี

สีความดันของน้ําไขสันหลังอยูในเกณฑปกติ มีเซลล

เม็ดเลือดขาวไดตั้ งแต 10-1,000 เซลล /ลบ.มม.

ซึ�งสวนใหญเปนชนิดโมโนนิวเคลียรเซลล ในระยะแรก

ของโรคอาจไมพบเซลล ในน้ําไขสันหลังหรืออาจพบ

นิวโตรฟลเดนได โปรตีนมักสูงกวาปกติเล็กนอย ระดับ

น้ําตาลมักอยูในเกณฑปกติเมื่อเทียบกับระดับน้ําตาล

ในเลอืด9 การวนิจิฉยัโดยอาศยัอาการทางคลนิกิอยางเดยีว

ไมคอยน�าเชื่อถือ เน��องจากมีการติดเชื้ออีกหลายชนิดที่

ทําใหมีอาการทางสมองคลายกับการติดเชื้อไวรัสเจอี การ

วินิจฉัยเพื่อยืนยันยังจํา เปนตองอาศัยการตรวจทางหอง

ปฏิบัติการเพิ�มเติมไดแกการตรวจทางซีโรโลยีเพื่อหา

แอนติบอดีที่จําเพาะตอไวรัสเจอี การตรวจหาแอนติเจน

ดวยวิธีตางๆ การแยกเช้ือไวรัสเจอี (viral isolation) เปนตน 

องคการอนามัยโลกไดกําหนดเกณฑการใหการวินิจฉัย

การติดเชื้อไวรัสเจอีดังน�้10

 1. JE virus-specific IgM antibody ใหผลบวกใน

น้ําไขสันหลังหรือซีรั�มที่เก็บตรวจหลังจาก เริ�มมีไข  7 วัน

ไปแลว ตั้งแตป พ.ศ. 2522 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

ทางการแพทยทหาร (AFRIMS) ไดคนพบวิธีการตรวจ 

anti-JE IgM และ IgG ในน้ําไขสันหลังและในซีรั�มดวยวิธี 

ELISA ทําใหสามารถใหการวินิจฉัยผูปวยจากการตรวจ 

anti-JE IgM ในน้ําไขสันหลังเมื่อแรกรับไดถึงรอยละ 80 

และสามารถทราบผลภายใน 5 ชั�วโมง11

 2. JE virus antigens ใหผลบวกจากการตรวจ

เน�้อเยื่อดวยวิธี immunohistochemistry

 3. JE vius genome ใหผลบวกจากการตรวจ

ซีรั�ม พลาสมา เลือด น้ําไขสันหลัง หรือเน�้อเยื่อดวย
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วิธี reverse transcriptase polymerase chain reaction 

(PCR) หรือโดยวิธีการตรวจทางชีวโมเลกุลอื่นๆ

 4. สามารถแยกเชือ้ไวรสัเจอไีดจากซรีั�ม พลาสมา 

เลือด น้ําไขสันหลัง หรือเน�้อเยื่อ

 5. มีการเพิ�มขึ้น 4 เทาหรือมากกวาของ JE 

virus-specific IgG antibody ในซีรั�มที่ตรวจดวยวิธี 

hemagglutination inhibition (HI) หรือวิธี plaque reduction 

neutralization assay (PRNT) โดยจะตองเก็บซีรั�มสองครั้ง

หางกันอยางนอย 14 วัน (acute และ convalescent sera) 

การแปลผลจากการตรวจดวยวิธีน�้จะตองแปลผลรวมกับ

การตรวจยืนยันดวยวิธีอ่ืนเน��องจากอาจมี cross reactivity 

จากไวรัสตัวอื่นที่อยูในกลุม Flavivirus ซึ�งอาจทําใหการ

แปลผลเกิดขอผิดพลาดขึ้นได การวินิจฉัยดวยวิธีน�้อาจ

มีประโยชนนอยในแงของความรวดเร็วและความแน�นอน

ในการวินิจฉัย4

การรักษา

 การรักษาเปนเพียงการรักษาตามอาการ ที่สําคัญ

คือ ลดอาการบวมของสมอง ดูแลระบบทางเดินหายใจ ให

ยาระงบัชกั บางรายอาจจาํเปนตองให mannitol เพือ่ควบคมุ

ความดันในกระโหลกศีรษะ10 การใช dexamethasone 

ในขนาดสูงเพื่อลดการบวมของสมองในผูปวยไขสมองอัก 

เสบเจอี พบวาไมสามารถลดอัตราการตายและอัตราการ

ฟนจากโรคได12 

 มีรายงานจากการศึกษาแบบ controlled clinical 

trials ขนาดเลก็เกีย่วกบั Neutralizing murine monoclonal 

antibodies ซึ�งผลิตในประเทศจีน นํามาใชรักษาผูปวย

ไขสมองอักเสบเจอี พบวาการรักษาดังกลาวใหผลการ

รักษาที่ดีขึ้น13

 จากการศึกษาแบบทดลองในลิงพบวา interferon

 ใชรักษาการติดเช้ือไวรัสเจอีไดผลดี และจากการศึกษา

แบบ uncontrolled series เกี่ยวกับผลการรักษาผูปวย

ไขสมองอักเสบเจอีจํานวน 14 รายดวย recombinant

interferon-alpha พบวามีผูปวย 13 รายที่รอดชีวิต14,15

แตจากการศึกษาแบบ randomized double-blind 

placebo-controlled trial ของเด็กที่ปวยเปนโรคไขสมอง

อักเสบเจอีในประเทศเวียดนามพบวา การรักษาดวย

interferon alpha 2a ไมเปลี่ยนแปลงผลของการรักษา16

สําหรับยาอื่นๆ เชน ribavirin และ salicylates นั้น 

มีขอมูลเฉพาะในหลอดทดลองแตยังไมมีการใชจริง

ในทางคลินิก10

การปองกัน17

 โรคน�้มีอัตราตายและความพิการสูง การปองกัน

จึงมีความสําคัญ สามารถทําไดโดย

 1. ควบคมุพาหะนาํโรค เชน ทาํลายแหลงเพาะพนัธุ

ยุง

 2.  ควบคุม amplifying host 

 3. ระวังไมใหถูกยุงกัด

 4. ฉ�ดวัคซีนปองกันโรค

 วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี (JEV) เริ�ม

มีการพัฒนามาตั้งแตป พ.ศ. 2473 ในประเทศรัสเซีย

และญี่ปุน วัคซีนรุนแรกไดแกวัคซีนชนิดเชื้อตายที่

เพาะเลี้ ยง ในสมองหนูและฆา เชื้ อด วยฟอรมาลิน 

ระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง วัคซีนชนิดน�้ถูกผลิตและ

พัฒนาตอในประเทศสหรัฐ อเมริกาและใชฉ�ดใหกับ

ทหารในกองทัพเรื่อยมา แตวัคซีนดังกลาวมีประสิทธิภาพ

ในการปองกันโรคไมดี จึงหยุดใชวัคซีนชนิดน�้ ในป

พ.ศ. 2495 ตอมาไดเพิ�มกระบวนการทําใหวัคซีนบริสุทธิ์

ขึ้นเพื่อปองกันผลแทรกซอนจากการปนเปอนของเน�้อเยื่อ

สมองหนู และไดรับการพัฒนาตอเรื่อยมาจนกระทั�งมี

ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน10

 วัคซีนในรุนถัดมาผลิตโดยเพาะเลี้ยงไวรัส

ในเซลลเพาะเลี้ยงเพื่อใหวัคซีนมีความปลอดภัยมาก

ขึ้น และวัคซีนชนิดเชื้อเปนที่นํามาทําใหออนฤทธิ์ลงแต

ยังมีความสามารถในการกระตุนภูมิคุมกันซึ�งเริ�มพัฒนา

และมีใชในประเทศจนี ตอมาจงึมกีารใชอยางแพรหลายใน

วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี
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หลายประเทศ ปจจบุนัมกีารผลติวคัซนีปองกนัโรคไขสมอง

อกัเสบเจอโีดยใชเทคนคิทางพนัธวุศิวกรรมและอยูระหวาง

การศึกษาวิจัย

รายละเอียดและสวนประกอบ

 วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอีมีสองชนิด

คือ

 1. วัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine)

  1.1 เพาะเลี้ยงเชื้อในสมองหนู (Inactivated 

mouse brain JEV) เปนวัคซีนที่ใชอยางแพรหลาย

ในปจจุบันและอยูในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของ

ประเทศไทย วัคซีนชนิดน�้ฆาเชื้อไวรัสดวยฟอรมาลิน

และผานกระบวนการทําใหบริสุทธิ์ มีทั้งชนิดน้ําและ

ชนิดผงแหงไดแก

  • สายพันธุ Nakayama ชนิดฉ�ดผลิตโดย 

Cosma medical ปริมาณ 0.5 มล./โดส สําหรับเด็กอายุ

ต่ํากวา 3 ป และ 1 มล./โดส สําหรับเด็กอายุมากกวา 3 ป 

มีชื่อการคาคือ DS Japanese Encephalitis vaccine

  • สายพนัธุ Beijing ผลติโดยองคการเภสชักรรม 

ปริมาณ 0.25 มล./โดส สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ป 

และ 0.5 มล./โดส สาํหรบัเดก็อายมุากกวา 3 ป มชีือ่การคา

คือ JE (Beijing)-GPO vaccine

 1.2 เพาะเลีย้งเชือ้ในเซลลเพาะเลีย้ง (Inactivated

cell culture-derived JEV) 

  • จากสายพันธุ SA14-14-2 เตรียมจาก 

hamster k idney ce l l  โดยใชฟอรมาลินฆาเชื้ อ 

ผลิตในประเทศจีน ไมมีจําหน�ายในประเทศไทย

  • จากสายพันธุ SA14-14-2 เตรียมจาก 

vero cell ผลิตโดยบริษัท Intercell ขึ้นทะเบียนใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรป มีชื่อ

การคาคอื IXIARO คาดวาวคัซนีชนดิน�จ้ะถกูนาํมาจาํหน�าย

ในประเทศไทยในไมชา

 2. วัคซีนชนิดเชื้ อ เปนที่ทํ า ใหออนฤทธิ์ ลง 

(Live-attenuated vaccine)

  2.1 เพาะเลี้ยงในเซลลเพาะเลี้ยง ขึ้นทะเบียน

ครั้งแรกในประเทศจีน ผลิตจากเชื้อไวรัสสายพันธุ  

SA14-14-2 เพาะเลี้ยงใน primary hamster kidney cells 

(PHK) จําหน�ายในประเทศไทยโดยบริษัท Biogenetech 

มีชื่อการคาวา CD.JE VAX 

  2.2 ผลิตโดยใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม เปน

วัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัท Acambis โดยการตัดยีนสวน 

PrM และ E ของไวรัสไขสมองอักเสบเจอีสายพันธุ SA14-

14-2 ใสเขาไปแทน ที่ยีน PrM และ E ของไวรัสไขเหลือง

สายพันธุ 17D เพื่อใหไดไวรัสที่มี structural protein 

เหมือนไวรัสไขสมองอักเสบเจอี และมี non-structural 

protein เหมือนไวรัสไข เหลือง วัคซีนชนิดน�้ เปน

วัคซีนตนแบบใหกับวัคซีนในกลุม Flavivirus อื่นๆ 

เชน วัคซีนไขเลือดออกชนิด Chimeri Vax มีชื่อการคา

วา IMOJEV ซึ�งคาดวาน�าจะมีใชในประเทศไทยเร็วๆ น�้

 วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอีที่ปจจุบันมี

ใชในประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอีที่มีใชในประเทศไทย

วัคซีนชนิดเชื้อตาย

เพาะเลี้ยงในสมองหนู

Nakayama และ Beijing

DS JEV (Nakayama)

JEV-GPO (Beijing)

สายพันธุในวัคซีน

ชื่อการคา

วัคซีนชนิดเชื้อเปน

เพาะเลี้ยงในเซลลเพาะเลี้ยง

SA14-14-2

CD.JE VAX
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ตารางที่ 2 ขนาดและวิธีการฉ�ดวัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี

วัคซีนชนิดเชื้อตาย

เพาะเลี้ยงในสมองหนู*

เริ�มฉ�ดที่อายุ 12-18 เดือน

เข็มที่ 2 หางจากเข็มแรก 1-4 สัปดาห

เข็มกระตุนหางจากเข็มแรก 1 ป

Beijing 0.5 มล. ฉ�ดเขาใตผิวหนัง

Nakayama 1 มล. ฉ�ดเขาใตผิวหนัง

อายุนอยกวา 3 ป ใหฉ�ดครึ�งโดส

ตารางการฉ�ด

วิธีการฉ�ด

วัคซีนชนิดเชื้อเปน

เพาะเลี้ยงในเซลลเพาะเลี้ยง

เริ�มฉ�ดเมื่ออายุ 9-12 เดือน

เข็มกระตุนหางจากเข็มแรก 3-12 เดือน

0.5 มล. ฉ�ดเขาใตผิวหนังในทุกชวงอายุ

ตารางที่ 3 ขอแนะนําในการฉ�ด Live-attenuated JEV ในกรณ�ไดรับ
Inactivated mouse brain JEV มากอน

ประวัติการไดรับวัคซีน Inactivated JEV

• ไมเคย

• 1 เข็ม

• 2-3 เข็ม

• มากกวาหรือเทากับ 4 เข็ม

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 18)

ขอแนะนําในการให Live-attenuated JEV

2 เข็ม หางกัน 3-12 เดือน

2 เข็ม หางกัน 3-12 เดือน

1 เข็ม หางจากเข็มสุดทาย 1 ป

ไมจําเปนตองฉ�ด

วิธีเก็บ

 Inactivated mouse brain JEV ชนิดน้ําที่ผลิต

โดยองคการเภสัชกรรมเก็บที่ 2-8o ซ. หามแชแข็ง ชนิด

ผงแหง (lyophilized) เก็บที่อุณหภูมิต่ํากวา -10o ซ. หรือ

แชแข็ง วัคซีนทั้งสองชนิดไมใหถูกแสงสวาง

  Live-attenuated JEV เกบ็ที ่2-8o ซ. หามแชแขง็ 

ขนาดและวิธีใช

 ขนาดและวิธีใช ดังแสดงในตารางที่ 2
 สามารถใช Live-attenuated JEV แทน Inactivated

 mouse brain JEV ได ทัง้การฉ�ดชดุแรก และการฉ�ดเขม็กระตุน 

กรณ�ที่เคยได Inactivated mouse brain JEV มากอนและ

ตองการฉ�ด Live-attenuated JEV ตอใหครบ

 แนะนําใหฉ�ดดังตารางที่ 3

ประสิทธิภาพ

 Inactivated mouse brain JEV กรณ�ฉ�ด 2 

โดส จะมีภูมิคุมกันรอยละ 9419 และมีประสิทธิภาพใน

การปองกันโรครอยละ 80-9120,21 หลังฉ�ดเข็มกระตุน

จะมีภูมิคุมกันรอยละ 90-10022,23 จากการศึกษา

ในประเทศไทย วัคซีนจากทั้ง Nakayama และ Beijing 

ใหประสิทธิภาพในการปองกันโรคไมแตกตางกัน20,21

 Live-attenuated JEV จากการศึกษาในเด็กไทย 

150 คน พบวามีอัตรา seroconversion รอยละ 89.3 

และ 95.0 ที่ 30 และ 90 วันหลังจากฉ�ดโดสแรก และ

รอยละ 100 หลังจากฉ�ดโดสสอง เมื่อติดตามปที่ 2 พบวา

อาสาสมัครยังคงมีระดับภูมิคุมกันตอไวรัสเจอีรอยละ 9922 

จากการศึกษาในตางประเทศพบวา วัคซีนมีประสิทธิภาพ

รอยละ 99.3 และ 96.5 ที่ 12-15 เดือน และ 5 ป ภายหลัง

หมายเหตุ :

 * 1. อาจพิจารณาฉ�ดกระตุนซ้ําอีก 1 โดส (โดสที่ 4) หางจากโดสที่ 3 อยางนอย 3-5 ป ไมควรให

เกิน 5 โดสตลอดชีวิต เพื่อหลีกเลี่ยงผลขางเคียงทางระบบประสาท

 2. วัคซีนชนิด Nakayama และ Beijing สามารถใชทดแทนกันได



วัคซีน132 วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว บทที่ 12 วัคซ�นป�องกันโรคไข�สมองอักเสบเจอีวัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

การฉ�ดวคัซนี 1 โดส23,24 และมปีระสทิธภิาพรอยละ 95-100 

ภายหลังการฉ�ดวัคซีน 2 โดส25

 สําหรับวัคซีนใหมที่จะมีจําหน�ายในประเทศไทย

เร็วๆ น�้ไดแก วัคซีน IXIARO ซึ�งเปนInactivated cell 

culture-derived JEV แนะนําใหฉ�ดเขาใตผิวหนังในวันที่ 

0, 28 และฉ�ดกระตุนอีกครั้งที่ 1 ป จากการศึกษาใน 

phase III พบวาในอาสาสมคัรผูใหญจะมภีมูคิุมกนัในระดบั

ที่ปองกันโรคไดรอยละ 83, 53 และ 48 ภายหลังฉ�ดวัคซีน

โดสที่สองเปนเวลา 6 เดือน 1 ป และ 2 ป ตามลําดับ และ

เมื่อฉ�ดวัคซีนเข็มกระตุน พบวาภูมิคุมกันสูงขึ้นในระดับ

ที่ปองกันโรคไดรอยละ 100 ในกรณ�ที่ไดรับวัคซีนชนิดน�้

เพียงเข็มเดียว จะมีภูมิคุมกันเพียงพอที่จะปองกันโรคได

รอยละ 9 ภายหลังไดรับวัคซีนไปแลวนาน 6 เดือน แต

เมื่อไดรับวัคซีนเข็มกระตุนหางจากเข็มแรก 11 เดือน 

ภูมิคุมกันจะสูงขึ้นเปนรอยละ 99 ดังนั้นในรายที่ไดรับ

วคัซนีชดุแรกไมครบตามกําหนด แนะนําใหฉ�ดเขม็กระตุน

อยางนอยไมเกิน 11 เดือนนับจากเข็มแรก จากการ

ศึกษาพบวาวัคซีนมีความปลอดภัย26 ขอมูลในเด็กยังอยู

ระหวางการศึกษา

 สําหรับวัคซีนชนิด ChimerivaxJE (IMOJEV) 

มีขอมูลการศึกษาท้ังในเด็กและผูใหญ พบวาวัคซีนมีความ

ปลอดภัยและกอใหเกิดภูมิคุมกันไดดีในทุกกลุมอายุ

โดยพบวาอาสาสมัครผูใหญไดรับวัคซีนเพียง 1 เข็ม

จะมีภูมิคุมกันในระดับท่ีสามารถปองกันโรคไดรอยละ

99.1 และภูมิคุมกันท่ีเกิดข้ึนไมดอยไปกวาวัคซีนชนิด

เช้ือตายท่ีทําจากสมองหนูจํานวน 3 เข็ม (รอยละ 95.1)

วัค ซีนช นิดน�้ ส ามารถกระ ตุ นการสร า ง ภู มิ คุ ม กัน

ไดอยางรวดเร็ว พบวารอยละ 93.6 ของอาสาสมัครจะมี

ภูมิคุมกันในระดับท่ีสามารถปองกันโรคไดภายใน 14 วัน

หลังฉ�ดวัคซีน ดังน้ันการฉ�ดวัคซีนชนิดน�้เพียง 1 คร้ัง

อาจเพียงพอในการปองกันโรคในผูท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีมี

การระบาดของไวรัสเจอี27,28 อยางไรก็ตามพบวา

มีอาสาสมัครเด็กบางรายไมมีภูมิคุมกันเกิดข้ึนหลังการ

ฉ�ดวัคซีน 1 เข็ม28 คงตองติดตามผลการศึกษาตอไปวา

การฉ�ดวัคซีนชนิดน�้ เ พียง 1 เ ข็มเพียงพอหรือไม

ในการปองกันโรคท้ังในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดและไมใช

แหลงระบาดของโรค

ปฏิกิริยา

 Inactivated mouse brain JEV มีรายงาน

ปฏิกิริยาเฉพาะท่ี เชน ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉ�ด

วคัซนีรอยละ 23 ปฏกิริยิาทั�วไป เชน ไข ปวดศรีษะ ปวดเมือ่ย

ตามตัว คลื่นไส อาเจียน พบรอยละ 13 บางรายอาจมีผื่น

ลมพิษหรือ angioedema ในเวลาเปนนาทีถึง 2 สัปดาห

หลั งจากฉ�ดวั คซีนพบประมาณร อยละ 0 .2 -0 .6 

ซึ�งมักเกิดหลังฉ�ดเข็มสอง29,30 การมีผื่นลมพิษไมถือ

เปนขอหามในการฉ�ดโดสถัดไปหากไม ใชปฏิกิริยา

ชนิดเฉ�ยบพลัน แตใหเฝาสังเกตอาการภายหลังการฉ�ด

อยางใกลชิด มีอัตราการเกิดสมองอักเสบเฉ�ยบพลัน 1:50-

75,000 ถึง 1: 1 ลาน วัคซีนชนิดน�้มีความปลอดภัย

คอนขางสูงในผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง

 Live-attenuated JEV วัคซีนมีความปลอดภัยสูง 

อาจทําใหเกิดไขไดรอยละ 9.3 ผื่นรอยละ 6.7 ไมมี

รายงานการเกิดภาวะ hypersensitivity หรือผลขางเคียง

ทางระบบประสาท18 

ขอบงชี้

 1. เด็กไทยทุกคนท่ีอายุมากกวา 12-18 เดือน

ข้ึนไป

 2. นักทองเที่ยวที่มีอายุเกิน 1 ปและจะเดิน

ทางมายังประเทศในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทย

นาน เกิ น  1  เดื อน แนะนํ า ให ฉ� ดวั คซี น ให ค รบ

อยางนอย 10 วันกอนเดินทาง เพื่อใหมีระดับภูมิคุมกัน

สูงพอในการปองกันโรคและจะไดเฝาระวังผลขางเคียง

ที่อาจเกิดขึ้น วัคซีนที่แนะนําไดแก Inactivated mouse 

brain JEV ฉ�ด 3 โดสในวันที่ 0, 7 และ 30 กรณ�เรงดวน

อาจฉ�ดในวันที่ 0, 7 และ 1431
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ขอหามและขอควรระวัง

 1. หญิงตั้งครรภ

 2. ภาวะเจ็บปวยเฉ�ยบพลัน

 3. มีประวัติแพวัคซีน

 4. หามฉ�ด Live-attenuated JEV ในผูที่มีภาวะ

ภูมิคุมกันบกพรองจากสาเหตุตางๆ

 5. กรณ�เจ็บปวยเรื้อรังเชน โรคตับ โรคไต 

โรคหัวใจ ซึ�งอยูในระยะรุนแรง หรือมีภาวะชักภายใน 1 ป 
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