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ประวัติและความสําคัญของโรคทัยฟอยด

 เชื่อวาทัยฟอยดมีการระบาดเมื่อ 430 ปกอน

ครสิตกาล เริ�มทีป่ระเทศ  Ethiopia ไป Egypt ไป Libya ไป 

Greece ขอมลูในประเทศ Greece ซึ�งขณะนัน้ปกครองโดย

กษตัรยิ Pericles กป็วยและเสยีชวีติเชนเดยีวกบัประชาชน

ในกรุง Athens ซึ�งมีอัตราการเสียชีวิตรอยละ 30 จึงทําให

หมดยุคเรืองอํานาจของ Athens ดังที่นักประวัติศาสตร

ชาว Athens ชื่อ Thucydides ที่รอดชีวิตจากการปวยได

บนัทกึรายละเอยีด และเชือ่วาเปน epidemic typhus จนใน

ป ค.ศ. 2006 Manolis Papagrigorakis จากมหาวิทยาลัย 

Athens สกัด DNA จากรากฟนของผูเสียชีวิตสมัยนั้น พบ

เชื้อแบคทีเรียที่มี DNA  sequence เหมือน Salmonella 

typhi ปจจุบัน และใหขอสรุปวา น�าจะเปนการระบาดของ

ทัยฟอยดที่มีหลักฐานเกาแกที่สุด

 ในป ค.ศ.1829 แพทยชาวฝรั�งเศสชื่อ Pierre 

Charles Alexandre Louise ศึกษาผูปวยลักษณะอาการ

เชนน�้ 138 ราย เสียชีวิต 50 ราย ไดตรวจศพเปรียบเทียบ

กับศพ 85 รายที่เสียชีวิตจากสาเหตุอื่น มีความแตกตาง

กัน และเสนอชื่อ ไขทัยฟอยด เปนชื่อของกลุมอาการน�้ 

ขณะเดียวกัน ค.ศ. 1808-1882  William Budd ก็พบการ

ระบาดของกลุมอาการในคนทีม่าพกัโรงแรมเลก็ ๆ  แลวดืม่

น้าํมะนาวซึ�งใชน้าํบอ ซึ�งมกีารปนเปอนน้าํเสยีของโรงแรม 

อธิบายการระบาดผานทางการรับประทาน ค.ศ.1885 

Theobald Smith ศึกษาโรคทองรวงในสัตวพบเชื้อ 

Salmonella cholerasuis และชื่อ genus Salmonella จึง

ตัง้เปนเกยีรตกิบั Daniel Elmer Salmon ผูบรหิารโครงการ

วิจัยในสมัยนั้น1 

นิรันดร วรรณประภา

 ในศตวรรษที่  19 มีรายงานการระบาดใน

สหรัฐอเมริกา ใหชื่อเปน Typhoid Mary ในป ค.ศ.1907  

โดยม ีMary Mallon เปนแมครวัทาํอาหาร เมอืง New York 

เปนพาหะของเชือ้ มกีารปวย 53 ราย ตาย 3 ราย ทางดาน

กระทรวงสาธารณสุข หามคุณ Mary ทําอาหาร และผาตัด

ถุงน้ําดีซึ�งเปนที่อาศัยของเชื้อ และควบคุม quarantine 

คณุMary อยู 26 ป จนคณุ Mary เสยีชวีติดวย Pneumonia2

 เมื่อโรคเริ�มเปนที่รูจักกันมากขึ้น ก็มีรายงาน

การระบาดไปทั� ว  อัตราการเสียชีวิตจากโรคก็สู ง 

เชน ใน Chicago จํานวน 65-174 รายตอแสนประชากร

ตอป บริเวณที่มีอุบัติการณสูงมากกวา 100 รายตอ 1 แสน

ประชากรตอป คือบริเวณเอเชียกลางตอนใต และเอเชีย

ตะวันออกเฉ�ยงใต  ที่มีอุบัติการณ 10 -100 รายตอ 1 แสน

ประชากรตอป คือ เอเชีย สวนที่อื่น ๆ  ไดแก แอฟริกา  

ลาตินอเมริกา คาริบเบียน รวมแลวมีผูปวย  21 ลานคน 

และเสียชีวิต 2 แสนคนในชวงป ค.ศ. 20003

 การดื้อยาตานจุลชีพหลายขนานของเชื้อ กอให

เกิดปญหาในการหายาใหม ๆ มาทําการรักษา ตั้งแต ป 

ค.ศ. 1989  เชื้อดื้อยา Chloramphenical, ampicillin, 

trimethoprim เปนสาเหตุการระบาดในเอเชียกลางตอน

ใต และเอเชียตะวันออกเฉ�ยงใต มีรายงานการดื้อ cipro-

floxacin บาง4

เชื้อกอโรค

 เชื้อ Salmonella มีมากกวา 2,460 ซีโรทัยพ ซึ�ง

แบงโดยแอนติเจนชนิด  O-somatic ที่กอโรคในคนแบง

เปน 5 กรุป คือ  A ถึง E ที่กอโรคทัยฟอยดเปน group D 

วัคซ�นป�องกันโรคทัยฟอยด� 20

บทนํา

โรคทัยฟอยด
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เรยีกชือ่ Salmonella subspecies enterica serotype typhi 

เชือ้แบคทเีรยีทรงแทงน�ต้ดิสกีรมัลบเคลือ่นไหวได และเปน 

facultative anaerobe เจริญไดดีใน MacConkey agar 

เปน Non lactose fermentor ไมสรางกาซ ไมสรางสปอร  

 ไมพบ reservoir ในธรรมชาต ิพบแตในคนเทานัน้ 

เชื้อสราง endotoxin เชนเดียวกับเชื้อกรัมลบอื่น ๆ มี 

Vi antigen ซึ�งทําใหมีความรุนแรง (virulence) ขึ้น และ

สามารถสรางสาร invasin ผานเขา non phagocytic cell 

ของคนได และยงัยบัยัง้ oxidative burst ในการทาํลายเชือ้

ทั�ว ๆ  ไปของเมด็เลอืดขาว รางกายจงึกาํจดัเชือ้ Salmonella 

เองไดยาก เชื้ออาศัยอยูในเซลลได ยาที่จะทําลายเชื้อ จึง

ตองผานเขาไปในเซลลไดดี

 เชือ้มคีวามสามารถพเิศษเลอืกทีจ่ะกระตุนใหมกีาร

อบัเสบ หรอืยบัยัง้การอกัเสบในบรเิวณหรอือวยัวะทีต่ดิเชือ้ 

ขึ้นกับภาวะการณที่จะเอื้อตอการดํารงชีวิตของเชื้อ 

 เชื้อสามารถปรับเปลี่ยน DNA โดยอิทธิพลของ 

plasmids หรือ bacteriophage ของ bacteria อื่น ทําให

ตัว Salmonella เอง มีความรุนแรงมากขึ้นได 

 ความรูเกี่ยวกับ Salmonella typhi ในปจจุบัน

คอนขางมีจํากัด เพราะกอโรคในคนเทานั้น การศึกษาที่

ผานมาจาก animal model เชน การติดเชื้อ Salmonella 

typhimurium ในหนู ก็ไมเหมือนการติดเชื้อ Salmonella 

typhi ในคน การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันก็ตางกัน 

 ไมนานมาน�้ Stephen J Libby5 ไดเสนอรายงาน

ใน Proceeding of the National Academy of Sciences 

เรื่อง Humanized Mouse Model โดยเอา Stem cell จาก

สายสะดือของทารก (คน) ปลูกถายใหหนู แลวใสเชื้อ 

Salmonella typhi ใหกับหนู ก็สามารถพบการแบงตัวกอ

โรคในหนูที่ไดรับการปลูกถาย Stem cell ของคน จึงทําให

มีการศึกษาเรื่อง virulence factor โดย Professor David 

Holden6,7 แหง Imperial College London รายงานการ

สราง tract ซึ�งอยูตรง bacterial membrane เปน transport 

channel แทงผานเขา host cell แลวเชื้อสราง virulence 

factor ผานเขาสู host cell ทําลาย defense mechanism 

ของ host cell และปลอยใหเชื้อ Salmonella แบงตัวใน 

host cell ได 

 ดังน้ัน ความพยายามหาสาร หรือยา มารบกวน

กระบวนการน�้ตั้งแตแรกเริ�มได ก็จะยับยั้งการติดเชื้อ 

Salmonella ได

ระบาดวิทยา8

 จากรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา ผูปวย

ไขเอนเทอริค ป พ.ศ. 2552 จํานวน 6,486 ราย คิดเปน

อัตราปวย 10.26 ตอประชากรหนึ�งแสนคน ไมมีรายงานผู

ปวยเสียชีวิต เปนไขทัยฟอยด 3,624 ราย (รอยละ 55.87) 

14 ตัวอยางที่สงตรวจดูความไวตอยาตานจุลชีพ ยังไมพบ

การดื้อ ampicillin, tetracycline, nalidixic acid, trimeth-

oprim-sulfamethoxazole,  cefotaxime,  ciprofloxacin 

และ chloramphenicol เด็กอายุต่ํากวา 4 ป มีแนวโนมลด

ลงจาก 5 ปทีผ่านมา คอืมอีตัราปวยจาก 15-20 ราย เหลือ 

12.28 ราย ตอประชากรหนึ�งแสนคน เดก็อาย ุ5-9 ป อตัรา

ปวยเหลือประมาณ 12-15 รายตอหนึ�งแสนของประชากร   

เดือน พฤษภาคม   มิถุนายน  กรกฎาคม   และสิงหาคม  

จะมีการรายงานมาก (600-800 ราย) เมื่อเทียบกับเดือน

อืน่ ๆ   ภาคเหน�อ  ภาคใต  ภาคตะวนัออกเฉ�ยงเหน�อ  ภาคกลาง

 มีอัตราการปวยเรียงจากมากไปหานอยคือ 22.80, 14.36, 

9.40 และ 2.32 ตอประชากรหนึ�งแสนคน ตามลําดับ

 เมื่อเปรียบเทียบอัตราปวยไขเอนเทอริค ตั้งแต

ป พ.ศ. 2521 จะพบอัตราลดลงจาก 20-40 เหลือ 10 ตอ

ประชากรหนึ�งแสนคน     

พยาธิกําเนิด

 เชื้อ Salmonella typhi เขาสูรางกายโดยการรับ

ประทาน (เชื้อมีเฉพาะในคน ซึ�งถายอุจจาระแลวปนเปอน

น้ําดื่ม) จํานวนเชื้อมากกวา 1000-1 ลานตัว9 ความเปน

กรดในกระเพาะของคนทั�วไปจะทําลายเชื้อไมหมด ผูปวย

ที่ติดเชื้อ helicobacter pylori10 ผูที่รับประทานยาลดกรด  

รกัษาโรคกระเพาะ จะมคีวามเสีย่งตอการตดิเชือ้สงูขึน้ เมือ่

เชื้อผานเขาสู duodenum ซึ�งมีภาวะเปนดาง ก็จะแบงตัว

เพิ�มจํานวนเขาสูเซลลน้ําเหลืองในลําไส (Peyer’s Patch) 
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และหลุดเขาสูกระแสเลือดไปตามอวัยวะภายใน ที่ตับ และ

ระบบน้ําดี ที่มี reticulo endothelial system11 ที่พยายาม

ควบคุมการติดเชื้อ  ซึ�งถาไมสําเร็จ เชื้อก็จะอาศัยอยูใน

เซลล แบงตัว และกระจายสูอวัยวะอื่น เชน สมอง เยื่อหุม

สมอง ไขกระดูก หัวใจ ปอด ผูที่มีความผิดปกติของระบบ 

reticulo endothelial system เชน โรคธาลัสซีเมีย โรคตับ

แข็ง หรือความผิดปกติของ T cell ที่จะกําจัดควบคุมเชื้อ 

จึงมีความเสี่ยงตอการปวยเพิ�มขึ้น 

 ระยะฟกตัวของโรคตั้งแต 3-60 วัน แตโดยเฉลี่ย

ประมาณ 2 สปัดาห และเชือ้จะอยูในทางเดนิอาหารปนออก

มากบัอจุจาระ ยิ�งเดก็อายนุอยกวา 5 ป รอยละ 45  จะแพร

เชื้อไดนานถึง 12 สัปดาห ในขณะที่มีรอยละ 5 ในเด็กอายุ

มากกวา 5 ป ที่ยังแพรเชื้ออยูถึง 12 สัปดาห 

อาการทางคลินิก

 ผูปวยจะ มไีข และอาการของระบบทางเดนิอาหาร

ไดแก ปวดทอง  อาเจียน  เบื่ออาหาร ทองผูกหรือทอง

เสียซึ�งอาการจะไมจําเพาะเจาะจง คลํามามได รอยละ 10 

-20 พบ Rose spot รอยละ 5 -1012-15

 การศึกษาที่เปนการเปรียบเทียบผูปวยทัยฟอยด  

59 คน และพาราทัยฟอยด 23 คน กับผูปวยที่ไมใชโรค

ทั้งสอง (259 คน) อายุ 1 -75 ป มีไขเกินกวา 3 วัน

ทกุคน เพือ่ตดัสนิการรกัษาดวยยาตานจลุชพี พบวาอาการ

หนาวสั�นโดยที่ไมไอ และปวดทอง (ทองผูกหรือทองเสีย) 

และ/หรือ ซึม (delirium) มีความจําเพาะมากกวารอยละ 

90  ความไวนอยกวารอยละ 10   ถาอาการมีไมครบความ

จําเพาะจะลดลง 

 ดังนั้นในอินโดน�เซีย มีอุบัติการณของทัยฟอยด 

และพาราทัยฟอยดอยูที่รอยละ 10 (ถามีไขมานอยกวา 7 

วนั)  ถาเพิ�มประวตัอิาการและการตรวจพบลกัษณะอาการ

ทางคลินิกดังกลาว จะเพิ�มโอกาสปวยเปนทัยฟอยด และ

พาราทัยฟอยดเพิ�ม เปนรอยละ 50 ขึ้นไป16

ภาวะแทรกซอน

 โดยเฉลีย่ภาวะแทรกซอนของโรคทยัฟอยด จะพบ

ในผูทีไ่ดรบัยาตานจลุชพีชา มอีาการมามากกวา   2 สปัดาห

พบประมาณรอยละ 10–15   ที่สําคัญไดแก ภาวะลําไส

ทะล ุประมาณรอยละ 70 ทะลตุาํแหน�งเดยีวเปนสวนใหญ17  

ภาวะอื่น ๆ เชน  ฝในตับ หรือฝในมาม18

 ภาวะแทรกซอนอื่นๆ ไดแก ภาวะแทรกซอนทาง

ระบบประสาทกลาง (รอยละ 3 - 35) ระบบหัวใจและหลอด

เลือด (รอยละ 1-5)    ระบบทางเดินหายใจ (รอยละ 1-86)   

ระบบกระดกูและขอ (นอยกวารอยละ 1)  ระบบตบัและน้าํด ี

(รอยละ 1-26)19

การวินิจฉัย

 การเพาะเชื้อขึ้น Salmonella typhi ในเลือด 

ไขกระดกู หรอืปสสาวะในผูปวย เปนการยนืยนัการวนิจิฉยั

แตก็ยังเปนที่ถกเถียงวาถาลักษณะอาการและอาการแสดง 

ไมอาจยืนยันวา ใชหรือไมใชทัยฟอยด หรือผูปวยไดยา

ตานจุลชีพมากอน ซึ�งอาจทําใหเพาะเชื้อในเลือดไมขึ้นได 

ถึงรอยละ 40-80 

 การตรวจทางน้ําเหลือง Widal test เพื่อดู

แอนติบอดีตอแอนติเจน O-somatic และ เอช แฟลกเจล

ลาแอนติเจน เริ�มพัฒนาตั้งแต ป ค.ศ.1896  โรงพยาบาล

ศิริราชเคยใช Widal test มาชวยในการวินิจฉัย โดยอาศัย 

cut off point มากกวาที่ O 1 : 80  และ H  1 : 200  เปน

ผลบวก มีความไวมากกวารอยละ 50 สวนความจําเพาะ

เน��องจากเปนการใชน้าํเหลอืงของนกัศกึษาแพทยและถอืวา

เปนผูปกติ โดยแจกแจงตามโคงปกติ (normal curve dis-

tribution) รอยละ 97.5 อยูต่ํากวา cut off point น�้เปนคา

ความจําเพาะ ไมมีคาของผูปวยที่มีอาการคลายทัยฟอยด 

แตผลพสิจูนเพาะเชือ้วา ไมใชทยัฟอยดรวมอยูดวย ซึ�งตาม

ทฤษฏ ีถานาํกลุมน�ม้ารวมกบันกัศกึษาแพทย ควรจะทาํให

คาจําเพาะต่ําลงมาอีก ถึงจะนํา Widal test มาใชทางเวช

ปฎิบัติจริง ๆ  ไมใชเปนแค screening  ดังนั้น คา positive 

predictive value และ negative predictive value ในการ

ทํานายทัยฟอยด หรือ ไมใชทัยฟอยด ยังไมเพียงพอที่จะ

ชวยในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่จะเริ�มยา หรือ ไม

เริ�มยาตานจุลชีพของแพทย 
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 10 ปกอน มีการใช indirect name linked 

immunosorbent assay ตรวจหาแอนตเิจนในปสสาวะของ

ผูปวย มีความไวรอยละ 6520 แตถาเก็บปสสาวะตรวจเปน 

serial ความไวจะเพิ�มขึ้น อยางไรก็ตามราคาตรวจแพง

กวา Widal test และปญหา positive predictive value และ 

negative predictive value ก็เชนเดียวกับ Widal test ไม

เพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงการรักษา ปจจุบันในประเทศ

ที่อุบัติการณของทัยฟอยดยังสูงก็ยังคงใช Widal test แต

ก็ยังพบปญหาวา Widal test ของแตละบริษัทผูผลิตใหผล

ไมตรงกันอีก21

 การตรวจหา IgM โดยเปน commercial test ผล

การศึกษายังไมแน�นอน Typhidot ซึ�งมีความไวรอยละ 67-

90 ความจาํเพาะรอยละ 54-100 ขึน้กบัแตละการศกึษา22,23 

สวน Tubex มคีวามไวรอยละ 60 ความจาํเพาะรอยละ 5822

 Real Time PCR ตรวจหา Specific DNA sequence 

ที่  fli C gene ก็ยังเปนการศึกษาที่ดูมีแนวโนมวาความไว

จะสูงขึ้น24 

 อยางไรก็ตามเครื่องมือที่จะชวยในการวินิจฉัย

และมีประโยชนในทางปฏิบัติ ควรมีความไวและความ

จําเพาะใกลรอยละ 100 ซึ�งขอจํากัดของการพัฒนา

ดานน�้คือ ไมมี model ในสัตว และลักษณะของโรคที่เชื้อ

ออกมาในเลอืดนอย ไมเพยีงการเพาะเชือ้ในเลอืดไมสาํเรจ็ 

แมแตแอนติเจนเองก็ไมแน�วามากพอจะตรวจจับไดใน

ระยะแรก ๆ ของโรค การตอบสนองทางซีโรโลยีก็มีความ

แปรปรวนจนทําใหความน�าเชื่อถือต่ํา (reliability) ปญหา

ในการวนิจิฉยัเพือ่การดแูล จงึยงัคงเปดกวางตอการพฒันา 

การรักษา

 การรักษาใหเร็วที่สุด ก็จะตอบสนองดีและเร็ว ถา

สามารถทราบถึงการดื้อยา ควรเลือกยาตานจุลชีพที่เขา

เซลลและไวตอเชื้อ Salmonella typhi

 ในป 200325 องคการอนามัยโลกแนะนําการใช 

fluoroquinolone เชน nalidixic acid ซึ�งในสหรัฐอเมริกา

มีขอมูลการดื้อยารอยละ 38 และถาดื้อยากลุม ampicillin  

chloramphenicol หรือ trimethoprim  sulfamethoxazole 

รวมดวย จดัเปน MDR S.typhi (multidrug resistance) ซึ�ง

มีถึงรอยละ 13

 chloramphenicol มีใชตั้งแตป ค.ศ. 1948 แตไม

สามารถกาํจดัการเปนพาหะของโรคได จนป ค.ศ. 1960 มี

การดื้อยาผานทาง plasmids จึงหันไปใชยาอื่น

 amoxicillin รับประทานขนาด 20-50 มก./กก./

ครั้ง วันละ 3-4 ครั้ง นาน 14 วัน 

 trimethoprim - sulfamethoxazole ขนาด 15-20 

มก./กก./ครั้ง วันละ 3-4 ครั้ง นาน 14 วัน

 ciprofloxacin รับประทานขนาด 20-30 มก./กก./

ครั้ง วันละ 2 ครั้ง นาน 14 วัน ผูเชี่ยวชาญบางทานให 5-7 

วัน ใน uncomplicated  typhoid fever 

 azithromycin รับประทานขนาด 10 มก./กก. วัน

แรก 5 มก./กก. ในวนัที ่2 -5  ผูเชีย่วชาญบางทานให 7 วนั 

ขนาด 8-10 มก./กก. ใน uncomplicated  typhoid fever

 ceftriaxone ฉ�ดขนาด 50 -75 มก./กก. /วัน แบง

ใหทุก 12 ชั�วโมง มากกวา 7 วัน 

 ยาตานจุลชีพตัวหนึ�งตัวใดก็ตาม ถามีความไวตอ

เชื้อ อาการตาง ๆ จะดีขึ้นในวันที่ 3-5 หลังเริ�มใหยาตาน

จุลชีพมีประมาณรอยละ 10 ที่กลับเปนอีกภายหลังหยุดยา

ตานจุลชีพและรอยละ 6 เปนพาหะแพรเชื้อได

 สําหรับยาอื่น เชน dexamethasone มีทั้งขอมูล

สนับสนุนในทัยฟอยดที่รุนแรง แตก็มีขอมูลคัดคานวา ไม

แตกตางกันกับกลุมที่ไมไดรับ dexamethasone ยังไมมี

ขอมูลการศึกษาในเด็ก ขอมูลเปนการรายงานผูปวยลําไส

ทะลแุลวใชสเตยีรอยดไดผลด ีกบัเปนรายงานในภาวะเซพ

สิสที่มีทัยฟอยดรวมอยูดวย26

ประวัติความเปนมาของการพัฒนาวัคซีน

 เมือ่ตนครสิตศตวรรษ ที ่18 มกีารรายงานผูปวยมา

เรื่อย ๆ  มีการระบาดทางการรับประทาน โดยเฉพาะน้ําดื่ม 

ปนเปอนเชื้อ Salmonella typhi ซึ�งกอโรคเฉพาะ

ในคน จงึเปนการยากทีจ่ะมสีตัวทดลองใหศกึษาลกัษณะโรค 

วัคซีนปองกันโรคทัยฟอยด
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หรอืพฒันาวคัซนี จน ค.ศ. 1897  Almroth Edward Wright 

ผลติวคัซนีปองกนัทยัฟอยด  ค.ศ. 1909  Frederick F Russel 

ซึ�งเปนแพทยในกองทพัสหรฐัฯ พฒันาวคัซนีแลวน้าํมาฉ�ด

ใหกลุมทหารเปนครั้งแรกจนควบคุมการระบาดได 

 Whole cell vaccine ไดพัฒนาและมี field trial 

ตัง้แต ค.ศ. 1960 ในโปแลนด  ยูโกสลาเวยี  รสัเซยี  กฮีานา 

พบวาวคัซนีมปีระสทิธภิาพในการปองกนัโรค รอยละ 58-81 

แตกม็ปีวด บวม บรเิวณทีฉ่�ด และมอีาการทองเสยี มปีฏกิรยิา

ทั�วไปจากวัคซีนรอยละ 25-50 จึงใชกันอยู 12 ป ก็เลิกใช27

 Field trial ของ Ty21a วัคซีน live attenuated 

รับประทานเปนแคปซูลใหในเด็กอายุมากกวา 6 ป มี

ประสิทธิภาพในการปองกันโรค ที่หลากหลาย จากรอยละ 

96 ใน 3 ปที่ อียิปต28  67-96 ที่ 5 ป ในชิลี และ 42 -53 

ที่ 2.5 ป ในอินโดน�เซีย29 การศึกษาในเด็กไทยที่กรุงเทพ 

634 ราย อายุ 2-6 ป รับประทานวัคซีนชนิดผงละลายน้ํา 

ม ีseroconversion รอยละ 69 ในเดก็ที่ไดวคัซนี แตรอยละ

14 ที่ไดยาหลอก ถาสมมุติใหผูที่มี seroconversion 

ไมปวย จะคาดคะเนประสิทธิภาพในการปองกันโรคได

ประมาณรอยละ 6930 การศกึษาแทนการศกึษาแบบ meta- 

analysis จาก 5 การศกึษา พบประสทิธภิาพในการปองกนั

โรคที่ 2.5 - 3 ป รอยละ 4831  ทางบริษัทแนะนําฉ�ดกระตุน

ทุก 5 ป และไมแนะนําในผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง

เพราะเปนเชื้อที่มีชีวิต แตสายพันธุน�้ขาดเอนไซม UDP-

galactose 4-epimerase ซึ�งเชื้อตายไดเมื่อถูกความรอน

หรอืภาวะกรด เชน น้าํผลไม จงึมปีญหาของการเกบ็วคัซนี 

กับการรับประทานซึ�งทําใหเชื้อตาย buffer ที่เปนดาง ซึ�ง

เด็ก ๆ รับประทานยาก แมเปนผงละลายน้ํา เด็กเล็กรับ

ประทานแคปซูล (enteric coated) ก็ยาก ตองรับประทาน

กับน้ํา (อุณหภูมิไมเกิน 37๐ ซ.) จึงยังไมเปนที่นิยมใช 

 วัคซีนฉ�ดเขากลาม Vi capsular polysaccharide 

ใชในเดก็อายมุากกวา 2 ป ครัง้เดยีว 0.5 มล. (25 ไมโครกรมั) 

ฉ�ดกระตุนทุก 3 ป เก็บในตูเย็น 2-8๐ ซ. หามแชแข็ง 

มีประสิทธิภาพในการปองกันโรครอยละ 72 ที่ 17 เดือน

ใน Nepal32 และ 64 ที่ 21 เดือน ใน South Africa33 

ประสิทธิภาพของวัคซีนสรุปโดยการศึกษาแบบ meta- 

analysis32  จาก 4 การศกึษา มปีระสทิธภิาพในการปองกนั

โรคโดยรวมที่ 3 ป รอยละ 55  ในประเทศไทย บริษัท 

ซาโนฟ ปาสเตอร นํามาจําหน�าย ในราคา 428 บาท ชื่อ 

Typhim Vi มีปฏิกิริยาจากวัคซีนนอย ปวด บวมบริเวณที่

ฉ�ดประมาณรอยละ 1-10 ภายใน 48 ชั�วโมงก็หาย 

ขอบงชี้

 ผูที่อาศัยในพื้นที่ที่เปนแหลงโรค เชน อินเดีย  

ปากสีถาน  เอเชยีตะวนัออกเฉ�ยงใต  แอฟรกิา  อเมรกิาใต  

หรือผูที่จะเดินทางไปบริเวณดังกลาว (แมไมมีขอมูลการ

ศึกษาในผูที่ไมอยูในพื้นที่ที่เปนแหลงโรค) นอกจากน�้เจา

หนาที่หองปฏิบัติการที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรค ก็ควรไดรับ

วัคซีน

ขอหามใช

 คือ ผูที่เคยแพองคประกอบที่อยูในวัคซีน

 ประเทศไทยมีอุบัติการณของโรคทัยฟอยดลดลง 

ยังพบผูปวยไดตามชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน 

สขุอนามยัทีด่เีปนสาเหตหุลกัของการลดลงของโรค วคัซนี

ยังมีราคาแพง ประสิทธิภาพยังต่ํา และปองกันไดระยะสั้น 

ในแงนโยบาย รฐับาลไมรณรงคใหฉ�ดหรอืรบัประทานวคัซนี 

ใครมีกําลังทรัพยก็แนะนําใหซื้อเอง

 มีอยู 2 แบบ 

 1. Vi-CRM 197 เปน Violence Capsular 

Polysaccharide S.typhi ที่ recombinant กับ mutant 

ของ Pseudomonas aeruginosa exoprotein A หรือ 

Vi-rEPA  ของบรษิทั Novartis ให 2 โดส ในเดก็อาย ุ2-5 ป 

มีประสิทธิภาพในการปองกันโรคปที่ 1 และ 2  เทากับรอย

ละ 94 และ 87 ตามลําดับ โดยประสิทธิภาพในการปองกัน

ขอพิจารณาดานสาธารณสุข 

วัคซีนในอนาคต 
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