
ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  3ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น

 มนุษยรูจักการปองกันตนเองดวยการสรางเสริม

ภูมิคุมกันมาแตดึกดําบรรพอาทิเชน การกินพิษงูเพื่อให

เกิดภูมิคุมกันตองูพิษ การปองกันตนเองใหรอดพนจาก

การถูกวางยาพิษดวยการดื่มเลือดเปดที่เคยกินยาพิษมา

กอน การรักษาโรคพิษสุนัขบาดวยการใหผูปวยกินตับของ

สนุขับาเปนตน สาํหรบัการคนพบวคัซนีนัน้เริ�มตนจากการ

ทีม่ผีูสงัเกตวาเมือ่มกีารระบาดของโรคใดผูทีเ่คยเปนโรคนัน้

แลวมักจะไมปวยเปนโรคนั้นซ้ําอีก จึงเปนที่มาของความ

พยายามในการสรางภมูคิุมกนัของรางกายดวยวธิกีารตางๆ

เพื่อการปองกันโรคไวลวงหนา ประวัติศาสตรไดบันทึกไว

วาในราวศตวรรษที ่10 ชาวจนีไดพยายามหาวธิกีารในการ

สรางภมูคิุมกนัตอไขทรพษิ (smallpox) ดวยวธิกีารทีห่ลาก

หลายอาทเิชน นาํเอาสะเกด็จากผืน่ไปบดแลวเปาเขาไปใน

จมูกของผูที่ยังไมเคยเปนไขทรพิษมากอน ใชเข็มสะกิดที่

ตุมหนองฝของผูปวยแลวนาํไปสะกดิทีผ่วิหนงัของผูทีย่งัไม

เคยเปนไขทรพษิมากอน ตอมาภายหลงัจงึมผีูเรยีกวธิกีารน�้

วา การปลูกฝ (variolation)  วิธีการของชาวจีนดังกลาวใน

ยคุนัน้ไดถกูเผยแพรและนาํไปปฏบิตัิในประเทศตางๆหลาย

ประเทศและถูกนําเขาสูประเทศอังกฤษในป พ.ศ. 2264 

โดย Lady Mary Wortley Montagu ภริยาเอกอัครราชทูต

อังกฤษประจํากรุงคอนสแตนติโนเปลผูซึ�งไดเขียนบันทึก

เกี่ยวกับการแพรระบาดอยางหนักของไขทรพิษตลอดจน

วธิปีลกูฝเพือ่ปองกนัโรคทีเ่ธอเหน็ในกรงุคอนสแตนตโินเปล 

Lady Mary Wortley Montagu เองยังไดนําลูกๆของเธอไป

รบัการปลกูฝจากแพทยผูหนึ�งในกรงุคอนสแตนตโินเปลและ

ลูกๆของเธอก็ไมปวยเปนโรค ในระยะเวลาเดียวกันนั้นเอง

นักบวชชื่อ Cotton Mather ซึ�งเรียนรูวิธีปลูกฝเพื่อปองกัน

โรคดังกลาวจากทาสผิวดําชื่อ Onesimus ไดนําวิธีการดัง

กลาวไปปฏิบัติในประเทศสหรัฐอเมริกา

อุษา ทิสยากร

 ในป พ.ศ. 2337 นายแพทย Edward Jenner จาก

ประเทศอังกฤษไดเริ�มการคนควาเกี่ยวกับไขทรพิษที่กําลัง

แพรระบาดอยางหนกัอยูในทวปียโุรป มผีูคนทีต่องเสยีชวีติ

เปนจาํนวนมากโดยผูปวยสวนใหญเปนเดก็ Jenner สงัเกต

วาหญิงรีดนมวัวที่เคยติดโรคฝดาษวัว (cowpox) แลวจะ

ไมเปนไขทรพิษ Jenner จึงเกิดความคิดในการนําหนอง

จากแผลฝดาษวัวจากหญิงรีดนมวัวชื่อ Sarah Nelmes ไป

ทดลองกับสัตวหลายชนิดกอนที่จะทําการทดสอบทฤษฎี

ดังกลาวในคนรายแรกซึ�งเปนเด็กชายอายุ 8 ปชื่อ James 

Phipps เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2339  โดยการกรีด

ผิวหนังที่แขน ด.ช.James Phipps จนเปนแผลจากนั้น

จึงนําหนองฝดาษวัวใสลงไป ภายหลังปฏิบัติการดังกลาว 

ด.ช.James Phipps ปวยเปนไขเพียงเล็กนอยเทานั้น หลัง

จากนัน้อกีประมาณ 2 เดอืน Jenner นาํเอาหนองฝจากคน

ที่เปนไขทรพิษไปทดลองสะกิดที่ผิวหนังของ ด.ช.James 

Phipps ผลปรากฏวา ด.ช.James Phipps ไมติดโรค 

จากนั้น Jenner ยังไดทําการทดสอบวิธีการดังกลาวอีก

หลายครั้งตลอดจนไดปรับปรุงการเตรียมหนองฝใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นจนเกิดความมั�นใจวาวิธีการดังกลาว

สามารถปองกันไขทรพิษได Jenner จึงไดนํารายงานผล

การทดลองของเขาเสนอตอ Royal Society of London แต

นอกจากจะไมไดรบัความสนใจแลวยงัไดสงผลงานของเขา

กลับคืนดวย Jenner จึงตีพิมพผลงานดังกลาวดวยเงินทุน

สวนตัวและตั้งชื่อหนังสือวา “An Inquiry into the Causes 

and Effects of the Variolae Vaccine” ซึ�งมีจํานวน 75 

หนาประกอบดวยรายละเอยีดเกีย่วกบัการปองกนัไขทรพษิ

ดวยวิธีการที่เขาคนพบ เมื่อผลงานดังกลาวของ Jenner 

ถูกเผยแพรออกไปปรากฏวาถูกคัดคานจากวงการแพทย

และเห็นวาเปนเรื่องตลกหลอกลวงโดยไปโยงวิธีการของ 

ประวัติความเป�นมาของวัคซ�นโดยสังเขป 1



วัคซีน4 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 1 ประวัติความเป�นมาของวัคซ�นโดยสังเขป ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น

Jenner กบัเหตกุารณในป พ.ศ. 2264 ที ่Lady Mary Wort-

ley Montagu ไดนําเอาความรูเกี่ยวกับ variolation ไปเผย

แพรในประเทศอังกฤษและแพทยชาวอังกฤษผูหนึ�งในกรุง

ลอนดอนซึ�งเห็นดีดวยไดนําเชื้อไขทรพิษมาทําการปลูกฝ

แกคนดวยวธิกีารดงักลาวและมผีูที่ไดรบัการปลกูฝบางราย

ปวยเปนไขทรพิษและเสียชีวิต อยางไรก็ตามผลงานของ 

Jenner กลับไดรับความเชื่อถือจากประชาชนเน��องจากวิธี

การของเขาสามารถปองกันไขทรพิษไดจริงและขยายวง

ของการยอมรับออกไปเรื่อยๆจนวิธีการของ Jenner ก็เปน

ที่ยอมรับโดยทั�วไป ในที่สุดรัฐสภาของประเทศอังกฤษได

รับรองผลงานของ Jenner ในป พ.ศ. 2343 Jenner ได

เรยีกชือ่หนองฝววันัน้วา vaccine ซึ�งเปนคาํทีม่าจากภาษา

ลาตินวา vacca ซึ�งแปลวาวัว และเรียกวิธีการปองกันโรค

ดังกลาววา vaccination ซึ�งเปนคําที่ใชกันอยางแพรหลาย

มาจนถึงปจจุบัน 

 จากนั้นเปนตนมาไดมีการพัฒนาวัคซีนดวยวิธี

การตางๆมาโดยลําดับ ในป พ.ศ. 2420 Louis Pasteur 

ไดคนพบวิธีการทําใหเชื้อออนฤทธิ์ (attenuation) และได

นําเชื้อที่ยังมีชีวิตอยูมาทําใหออนฤทธิ์และใชเปนวัคซีน

เปนครั้งแรก Joseph Lister ผูเริ�มตนนํา antiseptic มา

ใชในทางการแพทยทําใหนําไปสูที่มาของการผลิตวัคซีน

ชนิดเชื้อตายในระยะเวลาตอมา การคนพบท็อกซินของ

เชื้อ diphtheria, tetanus ไดนําไปสูการเตรียม diphtheria 

antitoxin, tetanus antitoxin และยังนําไปสูการคนพบ 

ท็อกซอยดของ diphtheria และ  ท็อกซอยดของ tetanus 

โดยการใชฟอรมาลนิทาํลายพษิของทอ็กซนิ การคนพบดงั

กลาวไดนําไปสูการใชคําวา immunization ซึ�งหมายถึงวิธี

การทําใหเกิดภูมิคุมกันตอโรคและคําดังกลาวไดถูกนํามา

ใชโดยทั�วไปนับแตบัดนั้นเปนตนมา  Paul Ehrich เปนผู

ที่นําคําวา active และ passive immunization มาใชซึ�ง

บงบอกถึงการใชวัคซีนและ antiserum ในการปองกันโรค 

ในปพ.ศ.2469 Alexander Glenny พบวา alum เปนสาร

เสริมฤทธิ์ (adjuvant) ที่ทําใหแอนติเจนกระตุนภูมิคุมกัน

ไดเพิ�มขึ้นมากและเปนที่มาของการพัฒนา adjuvant เพื่อ

ชวยทาํใหเกดิภมูคิุมกนัไดดขีึน้ Glenny ยงัพบวา second-

ary immune response ในแงการสรางภูมิคุมกันจากการ

ไดวัคซีนมากอน จะมีความแตกตางและใหผลในการสราง

ภูมิคุมกันมากกวา primary immune response การคน

พบดงักลาวเปนหลกัการทีส่าํคญัของการใหวคัซนีมาจนถงึ

ในยคุปจจบุนั ความสาํเรจ็ในการใชเซลลเพาะเลีย้งไวรสัใน

ระยะเวลาตอมาไดเปลี่ยนโฉมหนาการผลิตวัคซีนปองกัน

โรคตดิเชือ้ไวรสัตางๆอยางมากมาย การพฒันาในการผลติ

วัคซีนยังคงรุดหนาตอไปอยางรวดเร็ว อาทิเชน การผลิต

วัคซีนจาก protein, polysaccharide การผลิตวัคซีนดวย

เทคโนโลยตีดัตอยนี (recombinant technology) ตลอดจน

ใชวิธีการทางพันธุวิศวกรรมในการผลิตวัคซีน ดังที่ไดสรุป

พัฒนาการของการผลิตวัคซีนไวในตารางที่ 11-3 

 สํ าหรับประวัติ ความเปนมาของวัคซีน ใน

ประเทศไทยเริ�มตนในป พ.ศ. 2378 ซึ�งตรงกับรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระนั�งเกลาเจาอยูหัว มีการปลูกฝ

ปองกันไขทรพิษเปนครั้งแรกเมื่อวันที่  2 ธันวาคม 

พ.ศ. 2378 โดยหมอบลัดเลย (Dr. Dan Beach Bradley) 

เปนผูนําเขามาเผยแพร เมื่อความทราบเกลาฯพระบาท

สมเด็จพระนั�งเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯใหหมอหลวงมาฝกปลูกฝกับหมอบลัดเลย และได

พระราชทานเงินรางวัลใหกับหมอบลัดเลยและหมอหลวง

ที่มาฝกปลูกฝในครั้งนั้นคนละ 200 ถึง 400 บาท ตาม

ลําดับหมอเล็กหมอใหญ เน��องจากการขนสงพันธุหนองฝ

ทีจ่ะนาํมาใชปลกูฝจากประเทศสหรฐัอเมรกิาในชวงทีห่มอ

บลัดเลยทํางานอยูในประเทศสยามนั้นตองใชเวลานาน

ถึง 9 เดือนหมอบลัดเลยจึงไดใชการปลูกฝดวยวิธีการ 

variolation โดยการนําเอาหนองฝจากผูปวยไขทรพิษมา

ทําการปลูกฝซึ�งเปนวิธีการที่ชาวจีนคนพบดังกลาวมาแลว 

ตอมาเมื่อพบวาการปลูกฝดวยวิธีการ variolation ยังมี

อนัตรายจงึไดนาํพนัธุหนองฝววัจากประเทศสหรฐัอเมรกิา

มาใชแทน โดยคิดเงินคาปลูกฝจากคนที่มาปลูกฝคนละ 

1 บาทและใหกลบัมาตดิตามตรวจดผูลการปลกูฝหากขึน้ดี

ก็จะคืนเงินใหครึ�งหนึ�ง เงินที่ไดมาก็นําไปซื้อพันธุหนอง

ฝววัจากประเทศสหรฐัอเมรกิามาใชตอไป แมวาปฏบิตักิาร

ดังกลาวจะประสบความสําเร็จแตยังคงมีปญหาวาพันธุ

หนองฝวัวตองนําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางที่

ตองรอพันธุหนองฝวัวที่นําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  5บทที่ 1 ประวัติความเป�นมาของวัคซ�นโดยสังเขป ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น

ก็ใชหนองฝจากคนที่ปลูกฝขึ้นดีแลวมาใชตอไป และหมอ

บลัดเลยยังไดพยายามหาวิธีการที่จะทําใหมีพันธุหนองฝ

ไวใชไดตลอด จึงไดทําการทดลองผลิตพันธุหนองฝเอง

ในปลายป พ.ศ. 2385 โดยการฉ�ดหนองฝจากผูปวยไข

ทรพิษเขาไปในวัว  การปลูกฝที่เปนผลสําเร็จดังกลาวมาน�้

ทาํใหเกดิเปนภารกจิหลกัของบรรดามชิชนันารคีอืการเดนิ

ทางออกไปปลกูฝตามทีต่างๆเปนเวลาอกีหลายสบิปตอมา  

 เน��องจากการปลูกฝปองกันไขทรพิษในประเทศไทย

ในสมัยนั้นตองใชหนองฝที่สั�งมาจากตางประเทศและใช

เวลานานกวาจะไดรับหนองฝ ทําใหหนองฝเหลานั้นเสื่อม

คุณภาพ ใชไมไดผล การทําหนองฝขึ้นเองน�าจะไดผลดี

กวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระ

ราชดําริวาสมควรที่จะคิดทําหนองฝขึ้นใชเอง จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯใหเสนาบดีกระทรวงธรรมการรับ

ธุระไปจัดการโดยไดจัดสงนายแพทย 2 นายคือ นายเอช  

อาดัมสัน (พระบําบัดสรรพโรค) กับนายอัด หสิตะเวช 

(พ.ต. อัด หสิตะเวช) ออกไปศึกษาวิชาการน�้ ณ เมือง

มะนิลา เกาะฟลิปปนส เมื่อนายแพทยทั้ง 2 ไดศึกษาวิชา

สําเร็จตามความมุงหมายแลว กลับเขามาดําเนินการทํา

พันธุหนองฝขึ้นเปนครั้งแรก ณ ตําบลสี่กั๊กพระยาศรี ใน

พระมหานคร เมือ่ พ.ศ. 2444 วธิกีารทีท่าํใชปลกูเพาะหนอง

ฝแกโค ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2446 ยายที่ทําการปลูกเพาะพันธุ

หนองฝไปตั้ง ณ ตําบลหวยจระเข จังหวัดนครปฐม และ

ขยายกิจการใหกวางขวางยิ�งขึ้นกวาเดิม คือ เพิ�มการทํา

เซรุมสําหรับรักษาโรคของสัตวพาหนะตาง ๆ กับจัดตั้ง

หองตรวจแยกธาตุและตรวจเชื้อโรค ตลอดทั้งจัดหาเซรุม

สาํหรบัรกัษาโรคมนษุยเตรยีมไวอกีดวยพอสมควร ป พ.ศ. 

2453 ไดโอนกิจการทําพันธุหนองฝและเซรุมซึ�งตั้งอยู 

ณ จังหวัดนครปฐมนั้นไปสังกัดอยูในความปกครองของ

กระทรวงมหาดไทย และ เริ�มใชกระบอืปลกูเพาะพนัธุหนอง

ฝแทนโคซึ�งปรากฏวา พันธุหนองฝที่ใชปลูกแกกระบือได

ผลเปนที่พอใจ จนกระทั�งในป พ.ศ. 2456 เมื่อรัฐบาลไทย

Live, Attenuated Killed Whole Organism Protein or Polysaccharide Genetically Engineered

Smallpox (1798)

Rabies (1885) Typhoid (1896)

  Cholera (1896)

   Plaque (1897)

BCG (1927) Pertussis (1926) Diphtheria toxoid (1923)

  Influenza (1936)

Yellow fever (1935) Typhus (1938) Tetanus toxoid (1926)

OPV IPV Pneumococcal polysaccharide HBV                                               

Measles Rabies (cell culture) Meningococcal polysaccharide Lyme OspA

Mumps JE Hib polysaccharide Cholera

Rubella Tick-borne encephalitis Meningococcal conjugate   

Adenovirus                  HAV Hib conjugate

Typhoid (Ty21a)  HBV

Varicella  Typhoid (Vi)

Rotavirus  Acellular pertussis

Cholera  Anthrax

Cold-Adapted Influenza (2003)  PCV (2000) HPV (2006)

Rotavirus  Meningococcal quadrivalent

(new reassortants) (2006)  conjugates (2005) 

Zoster (2006)

ตารางที่ 1 พัฒนาการของวัคซีน



วัคซีน6 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 1 ประวัติความเป�นมาของวัคซ�นโดยสังเขป ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น

ไดออกกฏหมายบงัคบัใหประชาชนทกุคนปลกูฝปองกนัโรค

ไขทรพิษในป พ.ศ. 2456  การปลูกฝโดยพวกมิชชันนารี

จึงคอยๆลดความสําคัญลง (รูปที่ 1)4  

 ป พ.ศ. 2454 หมอมเจาหญิงบันลุศิริสาร 

ดิสกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพ ถูกสุนัขบากัด ความทราบถึงพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ ใหสงไปรักษา ณ เมืองไซงอน แตไมเปนผลสําเร็จ

ตามพระราชประสงคเพราะคลาดเวลาเรือออกเดินทาง จึง

จัดการรักษาตามแผนโบราณ มีอาการแสดงของโรคพิษ

สุนัขบาและพระอาการกําเริบจนถึงสิ้นชีพิตักษัย สมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยไดนาํความขึน้กราบบงัคมทลูพระกรณุา

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเพื่อจัดตั้งสถานที่ดําเนินการฉ�ด

วัคซีนปองกันโรคกลัวน้ําขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทย 

โดยอาศยัเงนิอดุหนนุที่ไดรบัพระราชทานเปนปฐมฤกษจาก

สมเดจ็พระราชชนน�พนัปหลวงสวนหนึ�งกบัเงนิทีป่ระชาชน

รวมใจกันบริจาคใหอีกสวนหนึ�ง รวมกันแลวเปนจํานวน

เงินที่เพียงพอแกการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในทางการ

แพทยเพือ่การนัน้ ยงัขาดอยูแตเพยีงสถานทีส่าํหรบัดาํเนนิ

การ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัจงึพระราชทานพระบรม

ราชานุญาตใหอาศัยตึกหลวงที่ถนนบํารุงเมืองเปนสถาน

ที่ทําการชั�วคราว พรอมกับทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให

ยายกจิการทาํพนัธุหนองฝและทาํวคัซนีอืน่ทีอ่ยูทางจงัหวดั

นครปฐม มาดําเนินการอยูดวยกันในสถานที่ดังกลาวโดย

ขนานนามสถานที่นั้นวา “ปาสตุระสภา” เปดดําเนินการ

อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2456 อยู

ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย และมีดร.เลโอโปลด โร

แบรต ชาวฝรั�งเศส เปนผูอํานวยการ ทั้งน�้ดวยความชวย

เหลอืสนบัสนนุจากสถานปาสเตอรแหงประเทศฝรั�งเศส ใน

เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2460 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา

เจาอยูหวัทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหเปลีย่นชือ่ “ปาสตรุะ

สภา” เปน “สถานปาสเตอร” ตามชื่อของหลุยส ปาสเตอร 

(Louis Pasteur) ชาวฝรั�งเศส ผูแรกพบวัคซีนปองกันโรค

กลัวน้ําและทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหโอนกิจการสถาน

ปาสเตอรใหสภากาชาดไทยเปนผูดําเนินการทั้งหมด โดย

อาศัยสถานที่เดิมเปนที่ทําการตอไปชั�วคราว

 เน��องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม

ศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชิน�นาถ พระบรมราช

ชนน�พันปหลวง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงคํานึงถึง

พระคุณูปการของสมเด็จพระราชชนน� ไดทรงปรารถนา

ใครจะสรางสิ�งซึ�งเปนสาธารณประโยชนอันยั�งยืนอยูใน

ประเทศไทย เพื่อใหเปนที่เชิดชูพระเกียรติยศสมเด็จพระ

ราชชนน�เคียงคูกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ อันเปนสถาน

ที่เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมชนกาธิราชอยูกอน

แลว จึงทรงอุทิศที่ดินตรงบริเวณมุมถนนสนามมาตัดกับ

ถนนพระราม 4 จังหวัดพระนครซึ�งอยูใกลกับโรงพยาบาล

จฬุาลงกรณมจีาํนวนเน�อ้ที ่46 ไร 3 งาน 71 ตารางวา พรอม

กับพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคอีกจํานวน 

258,000 บาท มอบใหสภากาชาดไทยนําไปใชอํานวยการ

สรางอาคารใหญขึ้นหลังหนึ�งบนที่ดินดังกลาว เพื่อใชเปน

ทีท่าํการแหงใหมของ สถานปาสเตอร พระบรมวงศานวุงศ

และขาทูลละอองธุลีพระบาททั้งฝายหนาฝายใน ตางได

ทรงบริจาคและบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลไดเงินอีก

จาํนวนหนึ�ง เปนคาใชจายในการจดัหาเครือ่งตกแตงอาคาร

และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ อาคารน�้เปนอาคารทรงยุโรป

ที่ไดดัดแปลงสําหรับเมืองรอน เปนอาคารที่งดงามและมี

คุณคาทางสถาปตยกรรม และเปนอาคารอนุรักษ โดยมติ

ของสมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ (รปูที ่2)

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี องคสภานายิกา

รูปที่ 1 การปลูกฝในประเทศสยามเมื่อป พ.ศ. 2445



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  7บทที่ 1 ประวัติความเป�นมาของวัคซ�นโดยสังเขป ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น

รูปที่ 2 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยไดทรงบริจาคเงินเพื่อสรางตึกขึ้นหลังหนึ�ง

ทางทศิตะวนัออกเฉ�ยงเหน�อของตกึใหญขนานนามวา “ตกึ

สภานายิกา” เพื่อใหใชเปนที่ทําพันธุหนองฝและเลี้ยงสัตว 

สภากาชาดไทยเองจึงไดลงทุนสรางตึกอีกหลังหนึ�ง เปน

ตึกบริวารในลักษณะเดียวกันทางทิศตะวันตกเฉ�ยงเหน�อ 

เพือ่ใหดสูงางาม โดยหวงัวาจะมผีูเลือ่มใสศรทัธามาบรจิาค

เงนิทนุสวนน�ค้นืใหภายหลงัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา

เจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานสถาน

ที่แหงใหมน�้วา “สถานเสาวภา” และเสด็จพระราชดําเนิน

ทรงประกอบพิธีเปดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2465 

กิจการทั้งหมดของกองวิทยาศาสตรที่สถานปาสเตอร 

ถนนบํารุงเมือง จึงไดยายมาดําเนินการอยางถาวร ณ 

สถาบันใหมน�้และมีความเจริญรุงเรืองมากอยางมากมา

โดยลําดับในการผลิต การวิจัยและการบริการที่มีคุณภาพ

โดยครอบคลุมการผลิตเซรุมแกพิษงู เซรุมปองกันโรคพิษ

สุนัขบา และวัคซีนปองกันโรคตางๆ อยางกวางขวางโดย

การผลิตในปจจุบันเนนหนักดานคุณภาพมาตรฐานสากล

ตามหลักเกณฑ GMP (Good manufacturing practice) 

มีกระบวนการผลิตที่เขมงวด มีการพัฒนาบุคลากร สถาน

ที่ ดานการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ สถานเสาวภาไดรับ

การรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จาก 

ilac MRA DMSc สวนดานการวิจัยเปนการวิจัยเพื่อการ

ผลติและการศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตรและการแพทย แต

ก็ใหความสาํคญัตอการวจิยัระดบัพืน้ฐาน และการวจิยัทาง

คลินิก สถานเสาวภาไดรับการยอมรับโดยองคการอนามัย

โลกใหเปน WHO Collaborating Center for Research 

on Rabies Pathogenesis and Prevention และWHO 

Collaborating Center for Venomous Snake Toxicology 

and Research5

 ในป พ.ศ. 2520 ไดมกีารจดัตัง้โครงการสรางเสรมิ

ภูมิคุมกันโรค (Expanded Program on Immunization, 

EPI)  สําหรับระบบการใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

ของประเทศในขณะน�้มีจุดประสานงานอยูที่กรมควบคุม

โรค  กระทรวงสาธารณสุขซึ�งมีบทบาทในการกําหนด

นโยบายและมาตรฐานการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคโดย

ดําเนินการภายใตกรรมการวัคซีนแหงชาติ  ในปจจุบันมี

วัคซีนพื้นฐาน (Compulsory vaccines) ที่อยูในแผนการ

สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 10 โรคไดแก วัณโรค คอตีบ ไอ

กรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ตับอัก

เสบบี และไขสมองอักเสบเจอี อยางไรก็ตามเน��องจากการ

พัฒนาของวัคซีนเปนไปอยางรวดเร็วจึงยังมีวัคซีนอื่นที่

อยูนอกเหน�อจากกําหนดการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของ

กระทรวงสาธารณสุขอีกมากมายไดแก6

 วัคซีนเผื่อเลือก (Optional vaccines) ซึ�งหลาย

ชนดิไดรบัการขึน้ทะเบยีนในประเทศไทยแลว แตสวนใหญ

ยังไมไดมีการศึกษาถึงความคุมทุนของการบรรจุวัคซีนดัง

กลาวลงในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศ

หากตองการฉ�ดวัคซีนเหลาน�้ตองเสียคาใชจายเอง เชน 

วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อ Hemophilus influenzae type b   

วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอ  

Acellular Pertussis Vaccine, Inactivated Poliomyelitis 

Vaccine (IPV), Pneumococcal Conjugate Vaccine 

(PCV), Influenza Vaccine, Rotavirus Vaccine, Human 

Papillomavirus Vaccine และ Live attenuated Japanese 

Encephalitis Vaccine เน��องจากการฉ�ด Optional vaccine 

ในประเทศไทยในปจจุบันตองเสียคาใชจายเอง จึงควร

พิจารณาแนะนําวัคซีนดังกลาวดวยขอมูลทุกดานและให

ผูปกครองเด็กเปนผูตัดสินใจที่จะเลือกใชเอง ภาครัฐก็ควร

ศึกษาถึงความคุมทุนของการบรรจุ Optional vaccine 

ลงในแผนการสรางภูมิคุมกันโรคของประเทศตลอดจน

พจิารณาใหวคัซนีดงักลาวในผูทีม่คีวามเสีย่งในการเกดิโรค

สูงไปกอน 

 วัคซีนที่ใชในสถานการณพิเศษ (Vaccine for 

special situation) เชน  Rabies Vaccine, Meningococcal 



วัคซีน8 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 1 ประวัติความเป�นมาของวัคซ�นโดยสังเขป ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น

Vaccine และ

 วคัซนีทีก่าํลงัอยูในระหวางการพฒันา เชน วคัซนี

ปองกนัโรคไขเลอืดออก วคัซนีปองกนัโรคมาลาเรยี วคัซนี

ปองกันโรคเอดส                    

 วัคซีนรวม เน��องมาจากการพัฒนาวัคซีนมีความ

กาวหนาไปอยางรวดเรว็ทาํใหไดวคัซนีทีม่ปีระสทิธภิาพใน

การปองกนัโรคถกูบรรจไุวเปนวคัซนีพืน้ฐานในการปองกนั

โรคตางๆมากมาย ผลทีต่ามมากค็อื เดก็ถกูฉ�ดวคัซนีหลาย

เข็มในเวลาเดียวกัน จึงมีการพัฒนาในการนําวัคซีนตางๆ

ที่ใหในเวลาเดียวกันดังกลาวมารวมกันเพื่อลดจํานวนเข็ม

ของวัคซีนที่ตองฉ�ดใหเด็ก นอกจากนั้นการใชวัคซีนรวม

ยังทําใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ

ใหวัคซีนในเด็กอีกดวย ตัวอยางวัคซีนรวมที่มีผลิตขึ้นใช

กันอยางแพรหลายไดแก วัคซีนรวมสําหรับปองกันโรค 

6 ชนดิดงัตอไปน�ค้อื DPT, IPV, Hib, HBV อยางไรกต็ามมี

ขอทีค่วรคาํนงึในการทีจ่ะนาํวคัซนีตางๆมารวมเขาดวยกนั

ไดแก ประสทิธภิาพในการปองกนัโรค และ ความปลอดภยั

ของวัคซีนรวม

 ความปลอดภัยของวัคซีน  ปฏิกิริยาจากการได

รับวัคซีนโดยทั�วไปพบไดนอยมาก มักไมรุนแรง และมัก

เปนเฉพาะบริเวณที่ฉ�ดวัคซีนเพียงชั�วคราวไดแก อาการ

บวมแดงบริเวณที่ฉ�ดวัคซีนสําหรับปฏิกิริยาอยางรุนแรง

จากการไดรับวัคซีนเชน anaphylaxis ชัก hypotonic-

hyporesponsive episode พบไดนอยมากในอัตราตั้งแต 

1:1000 ถึง 1: 1,000,000 โดส สวนการเสียชีวิตจากการ

ไดรับวัคซีนนั้นเปนสิ�งที่แทบจะไมพบเลย

 การใหวัคซีนแกเด็กโดยทั�วไปเปนการลงทุนที่

คุมคาอยางยิ�งเพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพแกเด็กผูซึ�ง

เปนอนาคตที่สําคัญยิ�งของประเทศชาติ การดูแลเด็กให

มีสุขภาพแข็งแรงเทากับเปนการเตรียมอนาคตที่ดีของ

ประเทศชาติตอไปในวันขางหนา แมวาความครอบคลุม

ของการใหวัคซีนพื้นฐานในเด็กตามแผนการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยอยู

ในเกณฑทีน่�าพอใจแตการใหวคัซนีปองกนัโรคในวยัรุนและ

ผูใหญยงัมอีตัราต่าํอนัเกดิจากสาเหตหุลายประการซึ�งผูทีม่ี

สวนเกีย่วของทกุฝายควรรวมกนัหาแนวทางดาํเนนิการเพือ่

ใหเกดิประโยชนสงูสดุในการปองกนัโรคในวยัรุนและผูใหญ

ตอไปวัคซีนจึงจัดเปนความสําเร็จทางสาธารณสุขที่สําคัญ

ที่สุดแหงศตวรรษที่ 207,8

 สรปุ วคัซนีจดัเปนผลติภณัฑชวีภาพทีม่ปีระโยชน

เปนอยางมากตอมวลมนุษยชาติ วัคซีนมีสวนสําคัญยิ�ง

ในการกําจัดโรคไขทรพิษใหหมดไปจากโลกตั้งแตปพ.ศ.

2520 การไมพบผูปวยโรคโปลโิอในหลายทวปี หรอืการลด

ลงอยางมากของโรคติดตอหลายชนิดลวนเปนผลจากการ

ปองกนัโรคดวยวคัซนีทัง้สิน้ ผลประโยชนจากการใชวคัซนี

จะเกดิทัง้กบัผูไดรบัวคัซนีและกบัสงัคม ผูไดรบัวคัซนีจะได

รบัการปองกนัโรค สวนสงัคมจะไดรบัประโยชนจากการเกดิ

ภมูคิุมกนักลุม (herd immunity) ซึ�งเมือ่มผีูไดรบัวคัซนีมาก

พอก็จะปองกันการระบาดของโรคไดอันจะชวยลดภาระคา

ใชจายดานสาธารณสขุ ในปจจบุนัพฒันาการของวคัซนียงั

คงเปนไปอยางรวดเรว็ยงัประโยชนในการปองกนัโรคตางๆ

ไดอยางกวางขวาง เน��องจากทกุฝายเหน็พองตองกนัในการ

ที่จะหาทางปองกันโรคมากกวาการตั้งรับในการรักษาโรค

เพยีงถายเดยีว จงึมคีวามจาํเปนตองตดิตามความกาวหนา

ในการพัฒนาวัคซีนอยางใกลชิดเพื่อนําไปประยุกตใชให

เกิดประโยชนสูงสุดในการปองกันโรคโดยทั�วไป 
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