
วัคซีน  207วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

ยง ภูวรวรรณ

วัคซ�นป�องกันโรคตับอักเสบเอ

 โรคตับอักเสบเอ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับ

อักเสบเอ ผูปวยมีอาการแบบเฉ�ยบพลัน เริ�มดวยมีไข 

ออนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน ทองอืด และอาจมี

อาการตัวเหลืองตาเหลืองตามมาโดยปกติโรคน�้มัก

หายขาด และเมื่อหายแลวจะมีภูมิคุมกันเกิดขึ้น ในเด็ก

สวนมากจะเปนการติดเชื้อแบบไมมีอาการหรือมีอาการ

นอย อาการจะเปนมากขึ้นถา เปนในผูป วยที่อายุ

เพิ�มขึ้น มีสวนนอยที่อาจมีอาการรุนแรงและมีภาวะ

ตับวาย อัตราการตายของโรคนอยกวารอยละ 0.1 ใน

เด็กและจะเปน 0.1-0.4 ในเด็กโตหรือผู ใหญ และ

เพิ� ม เปนร อยละ 1 ในผู ที่ มี อายุมากกว า  40 ป  

ผู ที่ มี โ ร ค ตั บ เ รื้ อ รั ง อ ยู เ ดิ ม เ มื่ อ ติ ด เ ชื้ อ แ ล ะป ว ย

เปนโรคตับอักเสบเอ อาการจะรุนแรงกวาคนปกติ1 

โรคน�้ติดตอไดจากไวรัสที่ถูกขับถายออกมากับอุจจาระ

ของผูปวยและถายทอดไปยังผูอื่นโดยการรับประทาน

เอาเชื้ อที่ ปนเป อนมากับอาหารและน้ํ าดื่ ม เข า ไป

ในรางกาย ระยะฟกตัวหลังจากที่ไดรับเชื้อประมาณ

1 5 - 5 0  วั น  คว า ม ชุ ก ชุ ม ข อ ง โ ร ค น�้ ขึ้ น อ ยู กั บ

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสภาพสังคม สําหรับใน

ประ เทศที่ กํ าลั งพัฒนา การติด เชื้ อตับอัก เสบเอ

มักพบในวัยเด็กเล็ก ประเทศที่พัฒนาแลวหรือกําลัง

พัฒนาอยางรวดเร็ ว การติดเชื้ อ ในวัย เด็ก เล็กจะ

ลดน อยลง เน�� อ งจากการพัฒนาด านอนามั ยและ

สุขาภิบาล เด็กโตและผู ใหญที่ยังไมมีภูมิคุมกันโรค

จะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอไดบอยขึ้น สําหรับ

ประ เทศไทยจัดอยู ในกลุ มประ เทศที่ กํ าลั งพัฒนา

อยางรวดเร็ว เศรษฐกิจสังคม และสุขอนามัยดีขึ้น 

ทําใหความชุกของโรคลดลงอยางมาก2,3 จึงมีผูที่ไมมี

ภูมิคุมกันโรคเปนจํานวนมากและอาจเกิดการระบาด

ของโรคได 4,5

ชนิดของวัคซีน

 วัคซีนที่มีอยูในขณะน�้แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

 1. วัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) 

 2. วัคซีนชนิดเชื้อเปน (lived vaccine) 

 วัคซีนชนิดเชื้อตายเปนวัคซีนที่ เตรียมจาก

ไวรัสตับอักเสบเอที่เพาะเลี้ยงในเซลลเพาะเลี้ยงมนุษย

และทําใหหมดฤทธิ์ดวยฟอรมาลิน วัคซีนเตรียมมา

จากสายพันธุ ไวรัสตับอักเสบเอตางสายพันธุกัน แตมี

ประสิทธิภาพเหมือนกัน สวนวัคซีนชนิดเชื้อเปน, มีใช

อยู ใ นประ เทศจี น  เตรี ยมจากสายพันธุ  H2  มี

ประสิทธิภาพปองกันโรคไดดี6,7 ขณะน�้ในประเทศไทย

มีวัคซีนชนิดเชื้อตายเทานั้นและ ใชกันอยางแพรหลาย

มี 4 บริษัท 

สวนประกอบของวัคซีน

 วัคซีนอยู ในรูปน้ํายาแขวนตะกอนของไวรัส 

(virus suspension) จะมีไวรัสแอนติเจนที่มีหน�วย

แตกตางกันไปตามบริษัทผูผลิตเชน หน�วย ELISA, 

RIA หรือ unit และมีสวนผสมของอลูมิเน�ยมไฮดรอกไซด 

และมีสารกันเสียไดแก 2 phenoxyethanol และตัวทํา

ละลายเปนฟอสเฟตบัฟเฟอร
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ขนาดบรรจุ

 มี 2 ขนาดคือ บรรจุขวดละ 0.5 มล สําหรับ

เด็กอายุนอยกวา 18 ป และ 1.0 มล. สําหรับผูใหญอายุ

มากกวา 18 ป โดยทั�วไปหน�วยขนาดของวัคซีนจะแตก

ตางกันตามบริษัทผูผลิต เชน มีหน�วยเปน ELISA, RIA 

หรือunit เปนตน ซึ�งไมสามารถเปรียบเทียบกันไดโดยตรง 

ใหถือเปนขนาด 1 immunizing dose สําหรับเด็ก (1-2 ป 

จนถึง 18 ป) (0.5 มล.) และ 1 มล. สําหรับผูใหญ (อายุ

มากกวา 18 ป) ตามกาํหนดของแตละบรษิทัผูผลติ ยกเวน

วัคซีนของบริษัทครูเซลล เปนวัคซีนในรูปแบบ virosome 

ที่ใชเปลือกนอกของไวรัสไขหวัดใหญในการรวมตัวกับ

แอนติเจนของไวรัสตับอักเสบเอ8

ขนาดและวิธีใช

 1. ชนดิทีม่ปีรมิาณของไวรสัแอนตเิจนขนาดเดก็ 

0.5 มล. สาํหรบัเดก็ (อาย ุ1-18 ป) ฉ�ดครัง้ละ 0.5 มล. ใชฉ�ด

เข ากล ามเน�้ อบริ เวณตนแขนหรือบริ เวณกึ� งกลาง

ตนขาดานหนาคอนไปดานนอก (ในเด็กเล็ก) 2 โดส 

หางกัน 6-12 เดือน

 2. ชนิดที่มีปริมาณของไวรัสแอนติเจนขนาด

ผูใหญ 1 มล. สําหรับผูใหญเทานั้น (อายุ 18 ปขึ้นไป) 

ครั้งละ 1.0 มล. ใชฉ�ดเขากลามเน�้อบริเวณตนแขน 

2 โดส หางกัน 6-12 เดือน เพื่อกระตุนใหรางกายมี

ภมูคิุมกนัในระยะยาว ไมควรใหวคัซนีในเดก็เลก็โดยเฉพาะ

อายุนอยกวา 1 ป เพราะภูมิคุมกันที่สงตอจากมารดา

จะรบกวนการสรางภูมิคุมกันของวัคซีน

ประสิทธิภาพ

 วคัซนีปองกนัโรคไวรสัตบัอกัเสบเอมปีระสทิธภิาพ

สูง กระตุนการสรางภูมิคุมกันไดดีมาก9,10 สามารถปองกัน

โรคไดรอยละ 94-100 โดยเฉพาะหลังใหไปแลว 2-4 

สัปดาหจะสามารถปองกันไดเกือบรอยละ 10011-13

การใหวัคซีนตางชนิดของบริษัทผูผลิต

 ไวรัสตับอักเสบเอมีเพียงซีโรทัยพเดียว ผูที่ไดรับ

วัคซีนของผูผลิตหนึ�งมาแลว สามารถใหโดสที่ 2 ของตาง

บริษัทผูผลิตได

ปฏิกิริยา

 พบเพียงเล็กนอย อาการที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ที่พบ

บอยไดแก ปวดบริเวณที่ฉ�ด (นอยกวารอยละ 0.5 ที่มี

รายงานวารุนแรง) และจะหายเปนปกติไดเอง บวมและ

แดงเล็กนอย พบประมาณรอยละ 4 ของผูที่ไดรับวัคซีน 

ปฏิกิริยาทั�วไป (systemic adverse events) ไมรุนแรง

และหายไดภายใน 24 ชั�วโมง ไดแกอาการปวดศีรษะ 

ครั�นเน�้อตัว ออนเพลีย มีไข คลื่นไส เบื่ออาหาร อาการ

เหลาน�้พบประมาณรอยละ 1-13.9 ของผูที่ไดรับวัคซีน

ทั้งหมด 

 วัคซีนน�้สามารถปองกันการติดเชื้อจากไวรัส

ตับอักเสบเอไดภายใน 2-4 สัปดาหหลังไดรับวัคซีน 1 

โดส รางกายจะสามารถสรางภูมิคุมกันไดอยางนอย 1 ป

การฉ�ดกระตุนในระยะ 6-12 เดือน หลังจากครั้งแรก

จะกระตุนใหรางกายมีภูมิคุมกันในระยะยาวอยางนอย

 20 ป

การใหวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอรวมกับ

อิมมูโนโกลบุลิน 

 วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอสามารถให

พรอมกับอิมมู โนโกลบุลินแตตองใหคนละตําแหน�ง 

จากการศึกษาในการปองกันเปรียบเทียบระหวางการ

ใหวัคซีนกับการใหกับอิมมูโนโกลบุลินหลังสัมผัสโรค

พบวาการปองกันไดผลไมแตกตางกันมาก กลาวคือ

ในกลุมที่ใหวัคซีนมีอาการทางคลินิกและ subclinical 

รอยละ8.6 เปรียบเทียบกับกลุมที่ใหอิมมูโนโกลบุลิน 

มีอาการและ subclinical รอยละ 6.714 ในทางปฏิบัติ

อิมมูโนโกลบุลินหาไดยาก ดังนั้นโดยทั�วไปจะใชวัคซีน

ในการปองกันหลังสัมผัสโรค 

การปองกันและควบคุมไวรัสตับอักเสบเอ

 ในเชิงนโยบายขึ้นอยูกับวาเราจะมีนโยบาย
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กวาดลางไวรัสตับอักเสบเอ หรือควบคุมปองกันโรคไวรัส

ตับอักเสบเอ ถากวาดลางไวรัสตับอักเสบเอ เราจะตอง

ปองกันการติดเชื้อทั้งในเด็กเล็กและในผูใหญ ในเด็กเล็ก

สวนใหญจะไมมีอาการแตสามารถแพรกระจายโรค ดังนั้น

การกวาดลางจึงจําเปนตองปองกันในเด็กเล็กดวยการให

วคัซนี สาํหรบัการควบคมุและการปองกนัโรค จดุมุงหมาย

การเกิดโรคจะอยูในเด็กโตหรือผูใหญ เพราะเมื่อติดเชื้อจะ

มีโอกาสปวยเปนตับอักเสบไดมากกวา ในการปองกันโรค

ควรมุงเนนในกลุมเด็กและเด็กวัยรุน

Maternal passive antibody

 แอนติบอดีที่ไดรับจากมารดามีผลตอการสราง

แอนติบอดีจากวัคซีน ดังนั้นจึงไมควรใหวัคซีนกอนอายุ 

1 ป ทั้งน�้เพราะแอนติบอดีตอไวรัสตับอักเสบเอที่ผานจาก

มารดามายังลูกสามารถอยูไดนาน 6-12 เดือน และจะ

รบกวนการสรางภูมิคุมกันของวัคซีน ในกรณ�ที่ฉ�ดวัคซีน

ในเด็กเล็กอายุต่ํากวา 1 ป (ปฏิกิริยาจากวัคซีนไมไดเพิ�ม

ขึ้น) แตภูมิคุมกันที่ไดจะต่ํากวา ดังนั้นวัคซีนที่ใหเราจะไม

นับเข็มที่ฉ�ดกอนอายุ 1 ป15

จําเปนตองตรวจภูมิคุมกันหลังฉ�ดวัคซีนหรือไม

 วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอมีประสิทธิภาพสูง

ในการปองกันโรค โดยทั�วไปไมมีความจําเปนตองตรวจวัด

ระดับภูมิคุมกันหลังฉ�ดวัคซีน

ประสิทธิภาพระยะยาวของวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอ

 วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอเมื่อใหครบ 2 โดส

แลวจะมีประสิทธิภาพในการปองกันยาวนานกวา 30 ป 

จากการคํานวณทางคณิตศาสตร วัคซีนน�าจะมีผลปองกัน

ในระยะยาว ดังนั้นในปจจุบันจึงยังไมไดแนะนําใหฉ�ด

กระตุนโดสที่ 36,16 

วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอกับหญิงตั้งครรภ7

 ถงึแมวาวคัซนีปองกนัโรคตบัอกัเสบเอจะเปนชนดิ

เชื้อตายเชนเดียวกับวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก ในทาง

ทฤษฎีน�าจะใหไดกับหญิงตั้งครรภ แตในทางปฏิบัติไม

แนะนําใหในหญิงตั้งครรภ ยกเวนหญิงตั้งครรภรายนั้น

เสี่ยงตอการเกิดโรคสูง ควรพิจารณาถึงผลดีและผลเสียใน

การใหวัคซีนแกหญิงตั้งครรภ และควรบอกขอมูลทั้งหมด

ใหกับหญิงตั้งครรภรับทราบ

การใหวัคซีนในผูปวยโรคตับอักเสบเรื้อรัง

 เปนทีท่ราบกนัดแีลววาผูปวยโรคตบัอกัเสบเรือ้รงั

ที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี เมื่อติดเชื้อ

ไวรัสตับอักเสบเอจะมีความรุนแรงเพิ�มขึ้น จึงเปนขอ

แนะนําวาผูปวยโรคตับอักเสบเรื้อรังควรจะไดรับวัคซีน

ปองกันโรคตับอักเสบเอ จากการศึกษาที่ผานมา การ

ตอบสนองของภูมิคุมกันตอวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบ

เอในผูปวยไวรัสตับอักเสบซี ตอบสนองไดนอยกวาผูปวย

ไวรัสตับอับเสบบี และคนปกติ17 แตระดับภูมิคุมกันก็ยัง

เพียงพอในการปองกันโรค 

การใหวัคซีนรวมกับวัคซีนชนิดอื่น 

 วคัซนีปองกนัโรคตบัอกัเสบเอสามารถใหพรอมกบั

วัคซีนชนิดอื่นๆ ได เชนวัคซีนปองกันโรคคอตีบ โปลิโอ 

บาดทะยัก ไขเหลือง พิษสุนัขบา ไขสมองอักเสบเจอี 

โดยไมมีผลตอการสรางภูมิคุมกันและไมมีปฏิกิริยาจาก

วัคซีนเพิ�มขึ้น18,19

ความยืดหยุนของตารางการใหวัคซีนปองกัน

โรคตับอักเสบเอ 

 วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอมีกําหนดการ

ให 2 โดส หางกัน 6 เดือน ในบางกรณ�เชนใหวัคซีนน�้

ร วมกับวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี  ชนิดที่ เปน

วัคซีนรวมก็สามารถให 3 โดสคือที่ 0, 1 และ 6 เดือนได

ในกรณ�ที่ ใหวัคซีนโดสที่ 1 ไปแลวไมไดมารับวัคซีน

โดสที่ 2 สามารถใหไดทันทีถึงแมจะเกิน 24 เดือน ก็

ยังพบวาภูมิคุมกันจะขึ้นสูงอยางรวดเร็ว ไมจําเปนตอง

เริ�มตนใหม20
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ขอแนะนําสําหรับผูที่ควรไดรับวัคซีน

 ผูที่ควรไดรับวัคซีนไดแก เด็กที่อาศัยอยูรวมกัน

ในสถานรับเลี้ยงเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีความพิการทาง

สมองและระดับสติปญญาผิดปกติ ซึ�งอาจเกิดการ

ระบาดไดบอย21 เด็กหรือผูใหญที่มีโรคตับเรื้อรังอยู

กอนและไมมีภูมิคุมกันตอไวรัสตับอักเสบเอ เด็กหรือ

ผูใหญที่จะเดินทางไปทองเที่ยวหรือพํานักยังประเทศที่มี

อุบัติการณและความชุกของโรคสูง ควรไดรับวัคซีน

อยางนอย 2-4 สัปดาหกอนการเดินทาง

การใหวัคซีนในหมูมากในประเทศไทย

 จากการศึกษาความคุมทุนในประเทศไทย ใน

สถานการณที่มีอุบัติการณของโรค ณ ปจจุบันรวมทั้ง

คาใชจายในการรักษาพยาบาลและมูลคาวัคซีนใน

ปจจุบัน การใหวัคซีนกับประชากรทุกคนในประเทศไทย

ยังไมคุมทุน22 ยกเวนเสียแตมีการระบาดของโรคหรือมี

อุบัติการณของโรคในชุมชนสูงขึ้นมาก หรือราคาวัคซีน

ถูกลง

ขอควรระวังของการใหวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอ

 1. แมวาจะยงัไมมรีายงานผลการใชวคัซนีตอการ

พัฒนาของทารกในครรภก็ตาม ยังแนะนําในการฉ�ดให

กับหญิงตั้งครรภ

 2. ควรใชอยางระมัดระวังในผูที่มีเกร็ดเลือดต่ํา 

(thrombocytopenia) หรือผูที่มีความผิดปกติของการแข็ง

ตัวของเลือด 

 3. ผูที่แพสวนประกอบของวัคซีน

การเก็บและอายุของวัคซีน

 เก็บในตูเย็นอุณหภูมิ 2-8o ซ. หามเก็บในชอง

แชแข็ง ถาเก็บถูกตองตามคําแนะนําวัคซีนจะมีอายุอยูได
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