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วัคซ�นป�องกันโรคตับอักเสบบี

 เปนที่ทราบกันดีแลววาไวรัสตับอักเสบบี เปน

ปญหาทางสาธารณสุขของโลก โดยประมาณกันวา

มีผูเปนพาหะไวรัสตับอักเสบบีถึง 400 ลานคน ไวรัส

ตับอักเสบบีมีความสัมพันธกับการเกิดมะเร็ งตับ 1

ประเทศไทยมีผูเปนพาหะในปจจุบันประมาณรอยละ

4-5 หรือประมาณ 2.5 ลานคน อยางไรก็ตามมีแนวโนม

ที่ลดลงจากประสิทธิผลของการใหวัคซีนปองกันโรค

ตับอักเสบบี 

 วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี เริ�มใชกันมาตั้งแต

ป ค.ศ. 1981 (plasma derived) และเปนวัคซีนชนิด 

recombinant ชนิดแรกที่ ใชในมนุษย (ค.ศ. 1986) 

พบวามีประสิทธิภาพสูงในการปองกันโรค และภูมิคุมกัน

อยูไดนานเมื่อใหครบตามกําหนด 

 

ชนิดของวัคซีน

 วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี เปนชนิดเชื้อตาย

ผลิตจากสวนผิว HBsAg ของไวรัสตับอักเสบบี มี 2 ชนิด 

 1. Plasma derived vaccine2,3 เปนวัคซีนที่สกัด

สวน HBsAg จากน้ําเหลืองของผูปวยที่เปนพาหะแลว

มาทําลายเชื้อโดยใชฟอรมาลิน หรือความรอน ในปจจุบัน

วัคซีนดังกลาวมีแนวโนมที่จะเลิกผลิตทั้งน�้เพราะคํานึง

ถึงความปลอดภัยจากการปนเปอนในน้ําเหลือง

 2. Recombinant vaccine เปนวัคซีนที่ผลิต

จากกระบวนการพันธุวิศวกรรม วัคซีนดังกลาวมีใชอยาง

แพรหลายทั�วโลก4

สวนประกอบของวัคซีน

 วัคซีนอยูในรูปน้ํายาแขวนตะกอนของโปรตีน

สวนผิว HBsAg โดยมีความเขมขนแตกตางกัน

แลวแตบรษิทัผูผลติเชน 10 มคก.หรอื 20 มคก. ตอมลิลลิติร 

สําหรับขนาดผูใหญ ในเด็กจะใชขนาดครึ�งหนึ�งของผูใหญ

 

ขนาดและวิธีใช

 ในเด็กจะให 0.5 มล. ผูใหญ (อายุมากกวา 18 ป ) 

จะให 1 มล. จํานวน 3 โดส เดือนที่ 0, 1 และ 6 

โดยฉ�ดเขากลามเน�้อในผู ใหญตําแหน�งที่ฉ�ดควรจะ

เปนที่ตนแขนจะไดผลดีกวาฉ�ดที่สะโพก

 

วัคซีนรวมชนิดที่มีไวรัสตับอักเสบบี 

 วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี สามารถรวมเขา

กับวัคซีนปองกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (ไอกรน

ชนิดทั้งเซลล และ ชนิดไรเซลล) โปลิโอ และเยื่อหุมสมอง

อักเสบได โดยสามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดี สําหรับ

ประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขไดมีการใชวัคซีนรวม 

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี ในแผนการ

สรางเสรมิภูมคิุมกันโรคแหงชาติ โดยใหทีจ่งัหวดัเชยีงราย

มานานกวา 10 ป ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดบรรจุ

วัคซีนรวม คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี

เขาไว ในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคแหงชาติ 

สําหรับทารกในขวบปแรก โดยกําหนดตารางการฉ�ดเปน

ดังน�้คือ

18
ยง ภูวรวรรณ

บทนํา

วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบี
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 แรกเกิด บีซีจี ไวรัสตับอักเสบบี 

 1 เดือน ไวรัสตับอักเสบบี (กรณ�ที่มารดาเปน

   พาหะ)

 2 เดือน  โปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน 

   และตับอักเสบบี

 4 เดือน  โปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน 

   และตับอักเสบบี

 6 เดือน  โปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน 

   และตับอักเสบบี

 9-12 เดือน หัด หรือ หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม

 ทั้งน�้การใหวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีโดส

ที่ 2 ชาไปกวา 1 เดือน จะเพิ�มอัตราเสี่ยงของทารกใน

การติดเชื้อเพิ�มขึ้นเกือบ 3 เทา5 จึงกําหนดใหวัคซีนโดส

 2 ในทารกทีค่ลอดจากมารดาเปนพาหะทีอ่าย ุ1 เดอืน แลว

ตามดวยวัคซีนรวมปกติ 

ปฏิกิริยา

 ปฏิกิริยาจากวัคซีนที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ที่พบบอย

ไดแก ปวดบริเวณที่ฉ�ด (นอยมากที่มีรายงานที่รุนแรง) 

และจะหายเปนปกติไดเอง สวนปฏิกิริยาเฉพาะที่อื่นๆ 

ไดแก บวมและแดงเล็กนอย พบประมาณรอยละ 4 ของ

ผูที่ไดรบัวคัซนี ปฏกิริยิาทั�วไป (systemic adverse events) 

ไมรุนแรงและหายไดภายใน 24 ชั�วโมง ไดแกอาการ

ปวดศรีษะ ครั�นเน�อ้ตวั ออนเพลยี มไีข คลืน่ไส เบือ่อาหาร 

ประสิทธิภาพ

 วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีมีประสิทธิภาพ

สูงทั้งในการกระตุนการสรางภูมิคุมกันและปองกันโรค

การใหวัคซีนในทารกแรกเกิดที่คลอดจากมารดาที่เปน

พาหะไวรัสตับอักเสบบีพบวา มีอัตราการปองกันโรคสูงถึง

รอยละ 94 เมือ่ใหวคัซนีเพยีงอยางเดยีว และรอยละ 97 เมือ่

ใหวัคซีนรวมกับ hepatitis B immune globulin (HBIG) 6-8

ผลระยะยาวของการใหวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี 

 จากการติดตามผลของการใหวัคซีนปองกัน

โรคตับอักเสบบีเปนระยะเวลายาวนาน 20 ปพบวา

วั คซี นยั ง ค งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภาพสู ง  ในป จ จุ บั น ไม มี

ความจําเปนที่ตองกระตุนเปนครั้งที่ 2 การติดเชื้อแบบ

ซอนเรน (occult infection) อาจเกิดขึ้นได สวนใหญ

ไมมีอาการและไมมีผูใดกลายเปนพาหะ 9-11

การใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคแหงชาติ

 ในประเทศไทยไดกําหนดใหวัคซีนปองกันโรคตับ

อักเสบบีเขาสูแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคแหงชาติ

โดยเริ�มนํารองใน 2 จังหวัดไดแก ชลบุรีและเชียงใหม

ในป พ.ศ. 2531 ขยายเปน 12 จังหวัด ในป พ.ศ. 2533

และใหกับทารกแรกเกิดทุกคนเมื่อป พ.ศ. 2535 โดย

กําหนดใหเมื่อแรกเกิด (ภายใน 24 ชั�วโมงหลังคลอด

ที่อายุ 2 เดือน และ 6 เดือน) โดยมีอัตราการครอบคลุม

สูงมากกวารอยละ 90 ทําใหการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

ในทารกลดลงอยางมาก ในปจจบุนัเดก็มอีตัราการเปนพาหะ

ลดลงเหลือเพียงรอยละ 0.7 จนกระทั�งในป พ.ศ. 2551 

กระทรวงสาธารณสุขไดทําการศึกษาผลการใหวัคซีนรวม 

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี และมี

ขอสรุปวา ในกรณ�ที่มารดาเปนพาหะไวรัสตับอักเสบบี 

กําหนดการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

แหงชาติจะเปนเมื่อแรกเกิดและอายุ 1 เดือน ใหวัคซีน

ปองกันโรคตับอักเสบบี (ในกรณ�ที่ไมมี HBIG) โดสแรก

ใหภายใน 24 ชั�วโมง และตามดวยวัคซีนรวม คอตีบ

บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี ในเดือนที่ 2, 4 

และ 6 (รวม 5 โดส) ในกรณ�ที่มารดาไมไดเปนพาหะ 

ใหวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีเมื่อแรกเกิดและตาม

ดวยวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี

ในเดือนที่ 2, 4 และ 6 รวม 4 โดส จากผลการศึกษา

ที่ เชียงราย พบวาการปฏิบัติดังกลาวไดผลดี ในการ

ปองกันโรคตับอักเสบบีอยางมีประสิทธิภาพสูงโดย

ไมไดให HBIG เมื่อแรกเกิด5
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การใหวัคซีนหลังสัมผัสโรค (Post exposure prophylaxis)

 การปองกันหลังสัมผัสโรค เชน ในกรณ�ถูกเข็ม

ที่มี เชื้อไวรัสตับอักเสบบีตํามือ มีเพศสัมพันธกับผูที่

เปนพาหะ ตลอดจนทารกที่คลอดจากมารดาที่เปนพาหะ

โอกาสติดเชื้อจะสูงยิ�งขึ้นถาตรวจพบ HBeAg รวมดวย

ในผูที่สัมผัสกับเชื้อกอโรคในทางปฏิบัติการปองกัน

ที่ ดีที่ สุด ในกรณ�ที่ ผู สัมผัสไมมีภูมิคุ มกันมากอนคือ 

การให HBIG แลวตามดวยการใหวัคซีน การให HBIG

ควรจะใหทันทีเร็วที่สุดหรือภายใน 24 ชั�วโมงหลังสัมผัส

การใหวัคซีนรวมกับ HBIG ในเวลาเดียวกันแตคนละ

ตําแหน�งพบวา HBIG ไมมีผลในการขัดขวางการสราง

ภูมิคุ มกัน สามารถใหพรอมกันได  การให วัคซีน

อย า ง เ ดี ย ว ในกา รป อ งกั นหลั ง สั มผั ส โ รค ในกรณ�

ทารกแรกเกิดไดผลดีถาใหวัคซีนภายใน 12 ชั�วโมง

หลังคลอด6-8 สวนการใหวัคซีนอยางเดียวในกรณ�

ถู ก เข็มตํ ายั ง ไมมี ข อมู ลศึ กษา ในคน แต จากการ

ศึกษาในลิงซิมแปนซี พบวา การใหวัคซีนอยางเดียว

หลังจากใหเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แลวตามดวยวัคซีน

โดสที่ 2 และ 3 เร็วขึ้นกวากําหนดเดิมคือที่ 2 และ 6 

สัปดาหพบวา สามารถปองกันการติดเชื้อไดถาให

วั คซีนโด สแรกภายใน 72 ชั� ว โมงหลั งสัมผัส โรค 

การปองกันไดผลทั้ งวัคซีนชนิด p lasma der ived 

และ yeast derived6,12

การปองกนักรณ�สมัผสัโรคจากการโดนเขม็หรอืของมคีมที่

สัมผัสเลือดผูปวยโรคตับอักเสบบีทิ�มตํา

 มักเปนปญหาที่ ไดรับการปรึกษาหลังสัมผัส

โรค โอกาสติดเชื้อในผูที่ไมมีภูมิคุมกันเกิดขึ้นได ปจจัยที่

เกี่ยวของในการเพิ�มโอกาสของการติดเชื้อ ไดแก

 1. ผูปวยโรคตับอักเสบบี ตรวจพบ HBeAg

 2. มีระดับ DNA polymerase activity สูง

 3. HBV-DNA สูง

ปญหาในการปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

ในประเทศไทย

 1. กรณ�เข็มหรือของมีคมที่ใชกับผูปวยทิ�มตํา 

มักจะไมทราบสภาวะผูปวยวาเปนพาหะหรือไม

 2. ผูสัมผัสไมทราบวามีภูมิคุมกันโรคหรือไม

 3. การตรวจทางหองปฏิบัติการใหไดผลรวดเร็ว

มีจํากัด ไมสามารถทําไดทั�วไป

 4. HBIG มีราคาแพงมาก และไมสามารถ

หาไดทุกแหง

 กรณ�หลังสัมผัสโรค เชน กรณ�โดนเข็มของผูปวย

ไวรสัตบัอกัเสบบทีิ�มตาํ แนะนาํใหใช HBIG ในการปองกนัโรค

ใหเร็วที่สุดถาให HBIG รวมกับวัคซีนดีกวาให HBIG เพียง

อยางเดยีว เน��องจากภมูคิุมกนัทีเ่กดิจากการให HBIG จะคง

อยู ในระยะเวลาอันสั้น การใหวัคซีนรวมดวยจะชวย

กระตุนใหภูมิคุมกันคงอยูไดนาน ปจจุบันยังไมมีขอมูลการ

ศึกษากรณ�ใหวัคซีนเพียงอยางเดียวในคนนอกจากใน

ลิงซิมแปนซีในกรณ�ดังกลาว แตจากการศึกษาในทารก

คลอดจากมารดาเปนพาหะที่ตรวจพบ HBeAg การให

วัคซีนอยางเดียว ประสิทธิภาพไมดอยไปกวาการให HBIG 

อยางเดียว และใกลเคียงกับการใหวัคซีนรวมกับ HBIG 

และจากการศึกษาในลิงซิมแปนซีหลังสัมผัสโรคสามารถ

ปองกันไดดวยการใหวัคซีนเพียงอยางเดียว13,14

แนวทางปฏิบัติสําหรับประเทศไทยในกรณ�หลังสัมผัสโรค

 ถาไมทราบวาผูปวยเปนพาหะไวรัสตับอักเสบบี

หรือไม ใหรีบตรวจเลือดผูปวยใหทราบผลอยางรวดเร็ว

ภายใน 24 ชั�วโมง

 ในกรณ�ที่ ท ร าบว าผู สั มผั ส ไม มี ภู มิ คุ มกั น

ตอไวรัสตับอักเสบบี และผูปวยเปนไวรัสตับอักเสบบี 

และอยูในสถานที่พรอมที่จะตรวจเลือดได

 ใหเจาะเลอืด 5 มล. เพือ่ตรวจยนืยนัผล โดยตรวจ 

antiHBs และ HBsAg

 ให HBIG 0.06 มล./กก. หรือ 3-5 มล. ใน

ผูใหญ (200 ยูนิต/มล.) เขากลามสะโพกใหเร็วที่สุดภายใน 

24-48 ชั�วโมง



วัคซีน198 วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว บทที่ 18 วัคซ�นป�องกันโรคตับอักเสบบีวัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

 

 ถาผลเลอืดยงัคงยนืยนัวาไมมภีมูคิุมกนั ใหวคัซนี

เขาที่กลามเน�้อตนแขนทันทีที่รูผล แลวใหวัคซีนตอตาม

กําหนดจนครบ เชน 0, 1, 6 หรือ 0, 1, 2, 12 เดือน เปนตน 

 ในกรณ�ที่ ไมทราบประวัติภูมิคุมกันมากอน

และอยูในที่ที่พรอมตรวจทางหองปฏิบัติการไดใหตรวจ

เลือดทันที เพื่อใหไดผลรวดเร็วภายใน 24 ชั�วโมง และเมื่อ

ทราบผลจะไดใหการปองกันทนัทวงท ีถาไมมภีูมคิุมกันให 

HBIG รวมกับวัคซีน ถามีภูมิคุมกันแลวก็ไมตองทําอะไร

 ในกรณ�ที่ไมสามารถตรวจเลือดได (ไมพรอมทาง

หองปฏบิตักิาร) และรูวาผูปวยเปนไวรสัตบัอกัเสบบ ีกอ็าจ

อนุโลมใหการปองกันไปกอนไดเชน ใหวัคซีนเพียงอยาง

เดียว หรือถาไมมีปญหาเรื่องคาใชจายจะให HBIG รวม

ดวยใหเร็วที่สุด แตเมื่อคํานึงถึงคาใชจายตางๆ แลว การ

ใหวัคซีนอยางเดียวก็น�าจะไดประโยชน การใหวัคซีนหรือ 

HBIG ในผูทีม่ภีมูคิุมกนัแลวไมเปนปญหาหรอืมผีลเสยีเพิ�ม

ขึ้นแตอยางใด นอกจากเสียเงินโดยไมจําเปน

 ในสถานที่ที่ไมมี HBIG หรือไมสามารถจายคา 

HBIG ได ใหการปองกนัดวยวคัซนีอยางเดยีวและใหวคัซนี

ใหครบตามกําหนด โดยใหวัคซีนเข็มแรกใหเร็วที่สุดหรือ

ภายใน 12 ชั�วโมงหลังสัมผัสโรค รายละเอียดแนวทางการ

ปฏิบัติใหดําเนินการตามตารางที่ 1 

 

การปองกันหลังสัมผัสโรคทางเพศสัมพันธกับผูปวยหรือ

พาหะไวรัสตับอักเสบบี

 การปองกันหลังสัมผัสทางการรวมเพศกับผูปวย

ไวรัสตับอักเสบบี สามารถทําไดเชนเดียวกับการใหการ

ปองกันหลังสัมผัสโรค คือการให HBIG ใหเร็วที่สุดหลังมี

การรวมเพศภายใน 72 ชั�วโมง ถาเปนไปไดควรใหภายใน 

24 ชั�วโมง ดวยขนาด 0.06 มล./กก. เขากลาม หรือ 5 

มล. ในผูใหญ มีการศึกษาการปองกันหลังสัมผัสโรคใน

คูสามีภรรยาผูปวยไวรัสตับอักเสบบี พบวาการให HBIG 

รวมกับวัคซีน สามารถปองกันการติดเชื้อไดดีกวาการให 

HBIG เพียงอยางเดียว15,16

ตารางที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการปองกันไวรัสตับอักเสบบี หลังถูกของมีคมทิ�มตํา

หมายเหตุ HBIG ขนาด 0.06 มล./กก. IM (ดัดแปลงมาจาก Hepatitis B vaccine : Mahoney FS, Kane M. 

Vaccine, 13th edition, plotkin 1999).

ผูที่ถูกเข็ม

หรือของมีคม

ไมเคยไดรับวัคซีนมากอน

เคยไดรับวัคซีน

ทราบ Responder

ทราบ Nonresponder

ไมทราบ

(Response unknown)

HBIG + HBV

ไมใหการรักษา หรือ

อาจฉ�ดกระตุน

HBIG + HBV หรือ

HBIG 2 ครั้ง

ตรวจ anti-HBs ใน

ผูสัมผัส

1. ถา >10 mIU/มล. 

ไมใหการรักษา 

2. ถา <10mIU/มล. ให 

HBIG + HBV เข็มกระตุน

HBV

ไมใหการรักษา

ไมใหการรักษา

ไมใหการรักษา

HBV

ไมใหการรักษา

ถารูวามีความเสี่ยงสูง 

ใหการรักษาแบบ 

HBsAg +ve

ตรวจ anti-HBs ใน

ผูสัมผัส

1. ถา <10 mIU/มล.

 ให HBV เข็มกระตุน

2. ถา >10 mIU/มล. 

ไมใหการรักษา

คําแนะนํากรณ�

ผูปวย HBsAg +ve ผูปวย HBsAg-ve ผูปวยไมทราบ

หรือไมไดตรวจ HBsAg

คําแนะนําสําหรับการปองกันโรคตับอักเสบบีภายหลังสัมผัสโรค
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ปญหาการให HBIG

 HBIG เชนเดียวกับ gamma globulin อื่นๆ 

นอกจากมีราคาแพงแลว ยังมีจํากัดอยูตามโรงพยาบาล

ใหญ ๆ และสิ�งที่ตองคํานึงถึงอีกคือ ความปลอดภัย

ของ HBIG ซึ�งอาจจะนําเชื้อโรคอื่นๆ ที่อาจปนเปอน

มาในเลือด การเตรียม HBIG แยกโดยใช cold ethanol

fractionation จากพลาสมารวมที่มีระดับ anti-HBs สูง

พบวา anti-HIV ที่อยู ในพลาสมาสามารถปนมาอยู

ใน gamma globulin ได และเมื่อใหกับผูรับจะสามารถ

ตรวจพบในผูรับเปน passive anti-HIV ได ขบวนการ

เตรียม HBIG ดังกลาวสามารถทําลายฤทธิ์ของเชื้อ

เอชไอวีได ยังไม เคยมีรายงานการติดเชื้อเอชไอวี

โดยผานทางการให HBIG

การใหวัคซีนกอนการสัมผัสโรค

(Pre-exposure prophylaxis)

 การปองกันกอนการสัมผัสโรคจะมีประโยชนมาก

โดยเฉพาะผูที่อยูในกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อไดงายไดแก

เด็กที่อยู ในสถานเลี้ยงเด็กปญญาออน ติดยาเสพติด

รักรวมเพศ ผูปวยโรคไตที่ทําการฟอกไต ผูปวยที่ไดรับ

เลือดบอย เชน ฮีโมฟเลีย ธาลัสซี เมีย บุคคลใน

ครอบครัวที่ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบี แพทย ทันตแพทย

บุคคลที่ทํางานสัมผัสกับเลือด บุคคลกลุมดังกลาวจะ

เสี่ยงตอการติดเชื้อสูงในประเทศที่มีอุบัติการณของ

ไวรัสตับอักเสบบีต่ํา ในประเทศที่มีความชุกของไวรัสตับ

อักเสบบีสูง เชน ประเทศไทย ถือวาทุกคนมีโอกาสเสี่ยง

ตอการติดเชื้อสูงทั้งหมด ไมเฉพาะในกลุมที่กลาวมาแลว 

จากการตรวจเลือดในประชากรกลุมตางๆ ไมมีความ

แตกตางกนัอยางเหน็ไดชดั หรอืกลาวไดวาทกุคนมโีอกาส

เสี่ยงตอการติดเชื้อสูงทั้งหมด การปองกันดวยการ

กระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันจึงมีประโยชนมาก

โดยเฉพาะประชากรในกลุมเด็กและทารกแรกเกิด ทั้งน�้

ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง โดยเฉพาะในเรื่องของความ

คุมคาของการฉ�ดวัคซีน 

การลดขนาดของวัคซีนเขาช้ันผิวหนัง

(intradermal injection)17

 จากการศึกษาที่ผานมา วัคซีนปองกันโรค

ตบัอกัเสบบ ีกระตุนใหสรางภมูคิุมกนัไดด ีถาฉ�ดเขากลาม

จะกระตุนภมูคิุมกนัไดดกีวาเขาใตผวิหนงั (subcutaneous) 

ทั้งน�้ขึ้นอยูกับการดูดซึมของยา จากการศึกษาที่ผานมา

พบวา ถาฉ�ดเขาชั้นผิวหนังจะกระตุนใหสรางภูมิคุมกันได

ดีและใชขนาดวัคซีนจํานวนนอยลงมาก แตขอควรระวัง

ก็คือ วัคซีนที่ใชอยูทั�วไปจะเปนวัคซีนที่มี aluminium 

hydroxide จะทําใหเกิดเปนตุมแข็งบริเวณผิวหนัง

และมีสีดําคล้ําเปนเวลานาน และการฉ�ดเขาชั้นผิวหนัง

ตองอาศัยความชํานาญในการฉ�ด เพราะถาฉ�ดไมชํานาญ

วัคซีนจํานวนนอยไมเขาสูผิวหนังจะลงลึกสูใตผิวหนังแลว

จะไดภูมิคุมกันที่ไมดี

ตําแหน�งที่ควรจะฉ�ดวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี

 เปนที่ทราบกันดีแลววาวัคซีนชนิดน�้ เมื่อฉ�ดเขา

กลามเน�้อจะไดผลดีกวาฉ�ดเขาใตผิวหนัง ดังนั้นตําแหน�ง

ที่จะใหวัคซีนจะตองใหเขากลามเน�้อจริงๆ ไดแก

 - ในทารกและเด็กเล็ก ควรใหที่หนาขา 

(anterolateral of thigh)

 - ในเด็ก 1-5 ป อาจอนุโลมใหฉ�ดเขากลามเน�้อ

สะโพกได แตตองมั�นใจวาฉ�ดเขากลาม

 - ในเด็กโตและผูใหญ ควรใหที่กลามเน�้อตน

แขนจะดกีวาการใหทีส่ะโพก การใหทีส่ะโพกโดยเฉพาะคน

อวนอาจฉ�ดเขาไปอยูในชัน้ไขมนัแทนทีจ่ะเปนชัน้กลามเน�อ้ 

ดังนั้นผลของภูมิคุมกันในเด็กอวนยังขึ้นกับความยาว

ของเข็มที่ใช18

ผูที่ไมตอบสนองตอวัคซีน (Nonresponder)19

 ผูที่ไดรับวัคซีนครบแลวไมมีการสรางภูมิคุมกัน

เกิดขึ้นเรียกวา nonresponder พบไดมากขึ้นตามอายุ

ที่เพิ�มขึ้น เชนในคนสูงอายุจะพบไดมากกวา ผูใหญจะ

มากกวาในเด็ก โดยทั�วไปจะพบเพียงรอยละ 1-3 เทานั้น 

ในกรณ�ฉ�ดวัคซีนครบแลวตรวจไมพบภูมิคุมกัน อาจ
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อนุโลมใหวัคซีนเพิ�มขึ้นอีก 1 โดสแลวตรวจวัดใหม 

ในกรณ�ฉ�ดวัคซีนเพิ�มแลวตรวจไมพบภูมิคุมกันใหปฏิบัติ

ดังน�้ 

 - ใหตรวจเลือด HBV marker ใหมทั้งน�้อาจ

เกิดจากการคัดกรองครั้งกอนไมพบวาเปนพาหะ

 - กระตุนดวยวัคซีนอีกครั้ ง แลวตรวจวัด

ภูมิคุมกันใหม

 - ในกรณ�ที่ ใหวัคซีนเพิ�มแลวยังตรวจไมพบ

ภูมิคุมกันควรใหคําแนะนําถึงวิธีการปองกัน และถาสัมผัส

โรคผูนั้นจําเปนตองไดรับ HBIG

Genetic prediction ในผูไมตอบสนองตอวัคซีน 20

 ในผูที่ ไมตอบสนองตอวัคซีนชนิดพลาสมา 

เมือ่เปลีย่นมาเปนวคัซนีทีท่าํจากยสีตมกัพบวาไมไดผลเชน

กัน ในกลุมที่ตอบสนองตอวัคซีนไมดีเมื่อวิเคราะห major 

histocompatibility complex (MHC) HLA แลวพบวาเปน 

HLA B8, SC01, DR3

การใหวัคซีนในทารกคลอดกอนกําหนด21

 ทารกคลอดกอนกําหนดมีน้ําหนักนอย การ

ตอบสนองทางภูมิคุมกันจะต่ํากวาเด็กคลอดครบกําหนด 

อยางไรก็ตามสามารถใหวัคซีนไดในทันทีที่เด็กพรอม 

คือพนจากระยะวิกฤติของเด็กคลอดกอนกําหนดแลว 

การศึกษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ พบวาเด็กที่

มีน้ําหนักนอย (1,800 - 2,200 กรัม) สามารถกระตุน

ใหสรางภูมิคุมกันได แตในโดสแรกๆ ระดับภูมิคุมกัน

และอัตรา seroconversion จะต่ํากวา แตเมื่อไดรับการ

กระตุนที่ 6-12 เดือนแลวระดับภูมิคุมกันสูงเพียงพอ

และเทาเทียมกับเด็กที่คลอดปกติ และจําเปนจะตอง

ไดรับการกระตุน ในทางปฏิบัติในทารกน้ําหนักนอย

ที่ เสี่ ยงตอการติดโรค สามารถให  HBIG ได เลย 

แ ล ว ค อ ย ใ ห วั ค ซี น เ มื่ อ เ ด็ ก พ น ร ะ ย ะ วิ ก ฤ ติ แ ล ว

และ ให วั คซีน ใหครบตามกํ าหนด โดยการ ให วั ค

ซี น โ ด ส แ รกขณะอยู ใ น โ ร งพยาบาลจ ะ ไม นํ า ม า

นับจํานวนครั้ง การนับจํานวนครั้งให เริ�มนับตั้งแต

เด็กไดออกจากโรงพยาบาล โดยใหครบตามกําหนด

หลังจากนั้น

ความลมเหลวในการใหวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี

 ในกา ร ให วั คซี นป อ งกั น โ รคตั บอั ก เ สบบี

ในกลุมเสี่ยง เชน ทารกที่คลอดจากมารดาที่ตรวจพบ 

HBeAg ไมสามารถปองกันไดทั้งหมด แตพบไมบอย

มีสาเหตุตางๆ ดังน�้

 1. การติ ด เชื้ อ ไวรั สตับอั ก เสบบีตั้ ง แต ใน

ครรภมารดา จากเหตุผลน�้มีการศึกษา HBV-DNA 

ในเน�้อ เยื่อตับในเด็กที่แทงจากมารดาที่ เปนพาหะ

ในประเทศจีน และสามารถตรวจพบ HBV-DNA ได

ในเน�้อเยื่อตับ พบในอัตราที่คอนขางต่ํา การพบดังกลาว

แสดงวามกีารตดิเชือ้ตัง้แตอยูในครรภมารดา วธิกีารพสิจูน

อีกอยางหนึ�งวามีการติดเชื้อมากอนไดรับวัคซีนสามารถ

ทําไดโดยการตรวจหา HBV-DNA ในเน�้อเยื่อของทารก

ที่คลอดออกมาแลว ขณะน�้ทางหน�วยปฏิบัติการวิจัย

ไวรัสตับอักเสบ ไดดําเนินการวิจัยอยูคือ การตรวจหา 

HBV-DNA ใน mononuclear cells ของทารก จาก

การศึกษาในอดีตพบวา สามารถตรวจ HBV-DNA ใน 

mononuclear cells ไดในผูที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแลว

เชนเดียวกับการตรวจในเน�้อเยื่อตับ ดังนั้นจึงสามารถ

ตรวจ HBV-DNA ใน mononuclear cellas แทน

เน�อ้เยือ่ตบั การตรวจพบ HBV-DNA ใน mononuclear cells 

ในทารกแรกเกิดจะเปนวิธีหนึ�งในการบอกถึงการติดเชื้อ

ชนิด intrauterine infection

 2. Escape mutant มีการศึกษากันมากใน

ทารกที่ไมสามารถปองกันไดดวยวัคซีน โดยตรวจพบวามี

การกลายพันธุในสวนของยีน S ทําใหวัคซีนไมสามารถ

ปองกันได ขณะน�้กําลังมีการศึกษากันมาก

ความพยายามในการลดความลมเหลวในการปองกัน

ไวรัสตับอักเสบบีดวยวัคซีน22,23

 มีการศึกษาเพื่อลดความลมเหลวจากการ

ไดรบัวคัซนีโดยเฉพาะการใหวคัซนีในทารกแรกเกดิทีค่ลอด
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จากมารดาเปนพาหะ มีรายละเอียดทดังน�้

 1. การใหยา lamivudine (3TC) ในมารดาที่

เปนพาหะในชวงกอนคลอดเพื่อลดระดับของ HBV-

DNA ในมารดากอนคลอด และเมื่อทารกคลอดแลว

ใหวัคซีนรวมกับ HBIG โดยมีการศึกษาในประเทศ

เนเธอรแลนดและเปรียบเทียบกับผูปวยในอดีตที่พบวา

การลด HBV-DNA กอนคลอดน�าจะเปนวิธีหนึ�งใน

การปองกัน อยางไรก็ตามขอมูลที่มีอยูยังเปนเพียง

รายงานผูปวย จําเปนตองมีขอมูลสนับสนุนที่มาก

เพียงพอ และในปจจุบันวัคซีนมีประสิทธิภาพสูง 

(มากกวารอยละ 90) การที่จะไดคําตอบดังกลาวจําเปน

ตองมีการศึกษาขอมูลจํานวนมากเพราะพบไดนอย

และการใช 3TC ในหญิงตั้งครรภอาจจะตองคํานึงถึง

ผลระยะยาวในมารดาและทารก 

 2. การให HBIG ในมารดาในชวงไตรมาสสดุทาย

หรือกอนคลอด มีการศึกษาในประเทศ จีน ขอมูลที่ได

ยังตองมีการศึกษาเพิ�มเติมถึงผลไดและผลเสีย

การใหวัคซีนในหญิงตั้งครรภ24

 ใ น ท า ง ปฏิ บั ติ ทั� ว ไ ป  ใ น หญิ ง ตั้ ง ค ร ร ภ

เราจะพยายามหลีกเลี่ยงการใหวัคซีนโดยไมจําเปน 

วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบีที่ ใชกันอยู ในปจจุบัน

เป นวั คซี น เ ชื้ อ ตายมี  a l um i n i um hyd r o x i d e 

เปน ad juvan t  เชน เดี ยวกับ te tanus toxo id 

ซึ� ง ส าม า รถ ให ไ ด ใ นหญิ ง ตั้ ง ค ร รภ ใ น ร ะ ย ะท า ย 

ดังนั้นในทางทฤษฎีแลวน�าจะใหไดในหญิงตั้งครรภ 

แต เน�� องจากวัคซีนดั งกล าว เปนวัคซีนที่ ใช กันมา

ในช ว ง ร ะย ะ เ วลาสิ บป ที่ ผ า นมา  ยั ง ไม มี ข อมู ล

การฉ�ดวัคซีนดังกลาวในหญิงตั้งครรภมากเพียงพอ

จึ ง ยั ง ไม แน ะนํ า ให ฉ� ด ในหญิ งตั้ ง ค ร รภ  ยก เ ว น

ผู นั้ น จ ะ เสี่ ย งต อการติ ด เชื้ อ สู ง ถ า จํ า เป นต อ ง ให

วัคซีนปองกัน ก็อนุ โลมใหได  ในกรณ�ที่ฉ�ดวัคซีน

โดสแรกหรือโดส 2 แลวตั้งครรภ ก็ควรจะหยุดฉ�ดวัคซีน

โดสตอไปกอน เมื่อคลอดแลวจึงคอยฉ�ดโดสตอไป 

โดยไมจําเปนตองเริ�มตนใหม และในการฉ�ดวัคซีนชนิดน�้ 

ไมมีความจําเปนตองปองกันการตั้งครรภแตอยางใด

การใหวัคซีนขณะใหนมบุตร

 วัคซีนปองกันโรคตับอัก เสบบี เปนโปรตีน 

ขอมูลการขับทางน้ํ านมยังไม เปนที่ยืนยันแน�นอน 

อยางไรก็ตามโดยหลักทฤษฎีแลว ปริมาณแอนติเจน

ที่ ใ ช ใ นวั คซี นน อยมาก และแอนติ เ จนดั งกล า ว

ก็สามารถใชเปนวัคซีนในทารกไดอยูแลว จึงไมน�าจะเปน

ขอหามในการใหวัคซีน

การใหนมมารดาในทารกคลอดจากมารดาซึ�งเปนพาหะ

ไวรัสตับอักเสบบี 25

 จากการศึกษาในประเทศไตหวัน ทารกที่คลอด

จากมารดาที่เปนพาหะไมวาจะกินนมแมหรือนมผสม 

โอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาไมตางกัน 

(ประมาณรอยละ 50) และเมื่อใหวัคซีนแลว ไมวาจะกิน

นมแมหรือนมผสม อัตราการติดเชื้อไวรสตับอักเสบบีไม

แตกตางกัน จึงไมมีขอหามในการกินนมแม

ความเสี่ยงตอการติดเชื้อของทารกในครรภที่คลอดจาก

มารดาซึ�งเปนพาหะและทําการเจาะน้ําคร่ํา

 ไดมีการศึกษาถึงผลในทารกที่มารดาตรวจ

พบ HBsAg และทําการเจาะน้ําคร่ําจํานวน 15 รายที่

มารดาตรวจไมพบ HBeAg ทารกคลอดออกมาปกติและ

ตอบสนองตอวัคซีนเปนอยางดี26 อยางไรก็ตามขอมูล

ดังกลาวยังไมมีการศึกษาในมารดาที่ตรวจพบ HBeAg 

ซึ�งถือวามีความเสี่ยงสูง จําเปนตองมีการศึกษาตอ

เพื่อจะไดทราบถึงโอกาสเสี่ยงในกรณ�ดังกลาว

การใหวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีในทารกคลอดจาก

มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี 

 วัคซีนชนิดน�้สามารถใหไดกับทารกที่คลอด

จากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีโดยปลอดภัย แตระดับของ

ภูมิคุมกันในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจะต่ํากวา โดยมีความ

สัมพันธกับจํานวน CD4 ดังนั้นอาจตองพิจารณาเพิ�ม
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จาํนวนโดสของการใหวคัซนีในทารกดงักลาวเชน เพิ�มเปน 

4 โดส เปนตน

การฉ�ดวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีตางชนิดกัน27

 จากการศึกษาที่ผานมาพบวา การฉ�ดวัคซีน

เบื้องตนดวยวัคซีนชนิดหนึ�งแลวสามารถกระตุนดวย

วัคซีนตางชนิดกันได หรือในทํานองกลับกัน การใหวัคซีน

ตางชนิดกัน ก็สามารถใหตอไปไดโดยมีภูมิคุมกันเกิดขึ้นดี

มกีารศกึษาโดยใชวคัซนีตางบรษิทักนัโดยใหวคัซนีดเีอน็เอ

แลวกระตุนดวยวัคซีนของ GSK พบวาไดผลดี ดังนั้น

ในกรณ�ที่ไมทราบชนดิของวคัซนีมากอน สามารถใหวคัซนี

ตอไดโดยไมตองคํานึงถึงชนิดของวัคซีนที่ไดรับมากอน 

ในกรณ�ที่ไมทราบชนิดของวัคซีนมากอน ปริมาณของ

วัคซีนที่ใชจะถือเปน immunizing dose จะไมคํานึงถึง

ปริมาณแอนติเจน

การตรวจเลือดหลังฉ�ดวัคซีน

 โดยทั�วไปการตรวจเลือด 1 เดือน หลังการฉ�ด

วัคซีนครบตามกําหนด ไมมีความจําเปน จะทําการตรวจ

เมื่อผูนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรคไดงายหรือตองการ

ทราบวาเปนผูที่ไมตอบสนองตอวัคซีน ประโยชนอีกขอ

หนึ�งในการทราบภูมิคุมกันหลังฉ�ดวัคซีนครบแลวคือ 

ใชเปนแนวทางที่จะบอกถึงความจําเปนในการกระตุน

และคาดคะเนระยะเวลาในการกระตุนดวยวัคซีน

การใหวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีในผูที่เปนพาหะ

 การใหวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีในผูท่ีเปน

พาหะไมสามารถทําใหผู น้ันหายจากการเปนพาหะได

และไมสามารถสรางภูมิคุมกันเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน

ปฏิกิริยาจากวัคซีนพบได เชนเดียวกับบุคลทั�วไปที่

ไดรับวัคซีนไมพบปฏิกิริยาที่รุนแรง ดังนั้นในผู เปน

พาหะ ไม มี ความจํ า เป นต อ ง ได รั บ วั คซี นป อ งกั น

โรคตับอักเสบบี 

ถาใหวัคซีนไมครบตามกําหนดจะทําอยางไร

 ในทางปฏบิตักิารใหวคัซนีปองกนัโรคตบัอกัเสบบี

จะให 3-4 โดส ดังนั้นถาใหไมครบพยายามถามประวัติวา

ไดไปแลวกีค่รัง้และพยายามใหตอไปโดยเรว็ทีส่ดุ ใหจาํนวน

โดสรวมเปน 3 หรือ 4 โดส โดยเร็ว และเชื่อวาการ

ใหแตละโดสรางกายจะมีสวนความจําที่เก็บไวและสราง

ภมูคิุมกนัขึน้เปนบางสวน เมือ่ใหเพิ�มเตมิ จะเปนการกระตุน

ภูมิคุมกันซึ�งจะตอบสนองอยางรวดเร็ว และน�าจะเพียงพอ

ในการปองกันโรค 

จําเปนหรือไมที่จะตองมีการกระตุนครั้งที่ 2

 การให วั คซีนครบตามกํ าหนด 3-4 โด ส 

โดยทั�วไปโดสสุดทายเราจะถือวาเปนการกระตุนโดสที่ 

1 ซึ�งจะใหหลังไดรับวัคซีนโดสแรก 6-12 เดือน มีการ

แนะนําการกระตุนโดสตอไปทุก 5 ป การศึกษาที่ผานมา

พบวากรณ�ที่ใหครบตามกําหนดแลวไมมีความจําเปนตอง

กระตุนโดสที่ 2 ทั้งน�้เพราะถึงแมวาจะตรวจวัดภูมิคุมกัน

ไมได แตเมื่อรางกายไดรับแอนติเจน ภูมิคุมกันจะตอบ

สนองอยางรวดเร็ว และสามารถปองกันการติดเชื้อไดทัน

จึงไมแนะนําใหฉ�ดกระตุนยกเวนในบุคคลกลุมเสี่ยงที่

อาจเกิดการติดเชื้อไดงาย และตรวจไมพบภูมิคุมกันตอ

ไวรัสตับอักเสบบีหลังจากใหวัคซีนครบ 3-4 ครั้งแลว อาจ

อนุโลมใหกระตุนเพิ�มเพื่อความมั�นใจในการปองกันโรค 

องคการอนามัยโลกและจากการประชุมในยุโรปเมื่อป 

ค.ศ. 2000 ไมแนะนําใหมีการกระตุนเมื่อไดรับวัคซีน

ครบตามกําหนด

ความคงทนของวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี

 โ ดยทั� ว ไปวั คซี นป อ งกั น โ รคตั บอั ก เ สบบี

มีความคงทนที่อุณหภูมิ 37 ํซ. เปนเวลาหลายสัปดาห 

โดยไมไดสูญเสียคุณภาพในการกระตุนใหสรางภูมิคุมกัน 

แตอยางไรก็ตามการเก็บและการสงวัคซีนไปใชแมใน

แผนการสรางเสรมิภมูคิุมกนัโรคแหงชาตกิข็อใหดาํเนนิการ

เชนเดียวกับวัคซีนปองกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน 
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ผลกระทบของการใหวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี

 การให วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีจํานวน

มาก โดยเฉพาะการใหกับทารกทุกคนทําใหสามารถลด

อุบัติการณการเปนพาหะในประชากร การปวยจาก

โรคตับอักเสบแบบเฉ�ยบพลัน การปวยจากโรคตับเรื้อรัง 

ตับแข็ง และ ลดการเกิดมะเร็งตับปฐมภูมิ

 การใหวัคซีนจะประสบผลสําเร็จตองอาศัยวัคซีน

ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนความรูและการยอมรับตอวัคซีน

ผลของการใหวัคซีนในประชากรไทย 

 กระทรวงสาธารณสุขเริ�มโครงการนํารอง

ที่จังหวัดชลบุรีและเชียงใหม โดยในโครงการนํารอง

ไดมีการศึกษาหลังครบกําหนด 4 ปพบวา สามารถ

ครอบคลุมการใหวัคซีนทารกแรกเกิดไดถึงรอยละ 90.4 

และสามารถลดอัตราการเปนพาหะในเด็กที่มีอายุ

นอยกวา 5 ปได เหลอืนอยกวารอยละ 1 โดยมปีระสทิธภิาพ

ในการปองกันไดเปนอยางดี

 จากการศึกษาดานระบาดวิทยาในป พ.ศ. 2541 

ในจังหวัดสงขลา ซึ�งเปนจังหวัดที่ไดรับการใหวัคซีน

ในทารกตั้งแตป พ.ศ. 2533 เปนตนมาพบวา ทารกได

รับวัคซีนถึงรอยละ 85 และพบวาในปจจุบันเด็กที่มีอายุ

นอยกวา 15 ป มีอัตราการเปนพาหะเพียงรอยละ 0.5 

แสดงใหเห็นวา ผลดังกลาวเกิดขึ้นจากการใหวัคซีน

ในทารกแรกเกิด เปนการลดอุบัติการณการติดตอ

ของโรคทั้งทาง verticalและ horzontal ทําใหพาหะ

ของโรคลดลง การติดเชื้อระหวางเด็กสูเด็กจึงลดลง

ตามไปดวย

 ในป  พ .ศ .  2542 หน�วยปฏิบัติ การวิ จั ย

ไวรัสตับอักเสบ ไดศึกษาผลกระทบการใหวัคซีนปองกัน

โรคตับอักเสบบีในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

แหงชาติในประชากรอายุ 6 เดือน 18 ปใน 5 จังหวัด

ซึ�งเปนตัวแทนภาคตางๆ ไดแก จังหวัดลําปาง อุดรธาน�

ลพบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช จํานวน 2229 คน พบ

วาอัตราครอบคลุมของวัคซีนครบ 3 ครั้ งคิดเปน

รอยละ 82.5 เด็กอายุ 6 เดือน 10 ป มีอัตราเปน

พาหะ (ตรวจพบHBsAg) รอยละ 0.7 เด็กอายุ 10-18 ป

(เกิดกอนการบรรจุวัคซีนในแผนฯ) เปนพาหะรอยละ

3.5 โดยเฉลี่ยอายุต่ํากวา 18 ปเปนพาหะเพียงรอยละ

 2.527,28

การลดลงของโรคตับอักเสบบีแบบเฉ�ยบพลัน29

 ขอมูลจากประเทศสิงค โปร หลังจากที่มีการ

นําวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีมาใชพบวาโรคตับ

อั ก เสบบี แบบ เฉ� ยบพลันลดลงอย า งน อยร อยละ

80 จากในป พ.ศ. 2528 มีอุบัติการณ 10.4 ตอ

ประชากร 100,000 คน ลดลงเปน 4.5 ตอประชากร

100,000 คน ในป พ.ศ. 2538 และขอมูลเชนเดียวกัน

ในอลาสกา พบวาลดลงจาก 215 ตอประชากร 100,000 คน

กอนที่จะมีการนําวัคซีนมาใชเหลือเพียง 14 ตอประชากร 

100,000 คน ขอมูลดังกลาวในประเทศไทยก็เชื่อวาลดลง

อยางมากเชนเดียวกัน

วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีกับการปองกันมะเร็งตับ

 การติด เชื้ อ ไวรัสตับอัก เสบบียั งผลให เกิด

โรคตับเรื้อรัง ตับแข็ง และมะเร็งตับ การใหวัคซีน

ปองกันจะลดอุบัติการณการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 

โรคตับเรื้อรัง ตับแข็ง และมะเร็งตับที่ เกี่ยวของกับ

ไวรัสตับอักเสบ บี จากการศึกษาในประเทศไตหวัน

พบวา หลังจากที่มีการนําวัคซีนมาใชอยางแพรหลาย

ตั้งแตป  2527 เปนตนมา อุบัติการณของการติดเชื้อ

ไวรัสตับอักเสบบีกอนการใหวัคซีนลดลงจาก 0.70 ตอ

ประชากร 100,000 คนเหลือ 0.57 ตอ 100,000 คนในชวง

ป พ.ศ. 2529 - 2532 และเปน 0.36 ตอประชากร 100,000 

คนในป พ.ศ. 2533 - 2537 

 เชนเดียวกันอุบัติการณมะเร็งตับในเด็กไดลด

ลงอยางเห็นไดชัด การใชวัคซีนในประเทศไตหวันทําให

มะเร็งตับในเด็กอายุ 6-19 ป ลดลงอยางชัดเจนจาก 

0.52 ตอประชากร 100,000 คน ในเด็กเกิดชวง

ป พ.ศ. 2517-2527 ลดลงเปน 0.13 ตอประชากร 100,000 

คนในเด็กเกิดชวงป พ.ศ. 2527-252930
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วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบซี และอี 

 โรคไวรัสตับอักเสบซี (HCV) เปนปญหาสําคัญ

ทางสาธารณสุขทั�วโลก ประมาณการวามีผูติดเชื้อ

เรื้อรัง 170 ลานคนหรือมากกวาการติดเชื้อเอชไอวี

ประมาณ 5 เทา แตความสําคัญของโรคตับอักเสบซี

ในสายตาของคนทั�วไปนอยกวาโรคติดเชื้อเอชไอวี

และมีการลงทุนศึกษาวิจัยนอยกวา ดังนั้นจึงเชื่อวา

วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบซีน�าจะมี ใชหลังวัคซีน

เอดส การศึกษาวัคซีนปองกันตับอักเสบซีเปนปญหา

มากเพราะการกําจัดไวรัสตองอาศัยระบบภูมิคุมกัน

ชนิดพึ�งเซลลเปนสําคัญไมใชแอนติบอดีเทานั้น ไวรัส

ตับอักเสบซีมีมากหลากหลายจีโนทัยพ การศึกษา

ปจจุบันมุ งไปที่ จี โนทัยพ 1 สําหรับวัคซีนปองกัน

โรคตับอักเสบอี อยู ในการศึกษาวิจัยในระยะที่  3 

ที่ประเทศเนปาล

การปองกันไวรัสตับอักเสบซีกรณ�อุบัติเหตุถูกเข็มตํา

 ในปจจุบันไมมี วีคซีนและเซรุม ใชปองกัน

ไวรัสตับอักเสบซีจากการถูกเข็มหรือของมีคมของผูปวย

ไวรสัตบัอกัเสบซทีิ�มตาํ ถาถกูของมคีมทิ�มตาํใหปฏบิตัดิงัน�้

 1. รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

 2. ตรวจเลือด และเก็บเลือดไวเปนหลักฐาน

วาเราไมไดเปนไวรัสตับอักเสบซี (anti-HCV ใหผลลบ)

 3. ตรวจเลือดทุก 2 สัปดาห โดยตรวจ anti-

HCV และ HCV-RNA โดยวิธี RT-PCR เปนระยะเวลา

อยางนอย 4 เดือน (ระยะฟกตัวของ HCV ประมาณ 

5-10 สัปดาห) ถาผล HCV-RNA ใหผลบวกจาก RT-PCR 

และตรวจยืนยันผลแลว ใหรีบรักษาโดยฉ�ด Interferon 

ทันทีตามกําหนด และติดตามการรักษา ผลการรักษา

ดังกลาวไดผลดีมาก
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