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          เชื้อนิวโมคอคคัส (Streptococcus pneumoniae) 

กอโรคไดบอยทั้งในเด็ก ผูสูงอายุ และบุคคลที่มีโรคประจํา

ตัวหรือมีภูมิคุมกันบกพรอง1,2 เชื้อแบคทีเรียชนิดน�้ติดสี

กรัมบวก มีแคปซูลหุม ลักษณะทรงกลมอยูเปนคู มีรูปราง

เปน lancet เชือ้น�ส้ราง pneumolysin ซึ�งสามารถสลายฮโีม

โกลบินบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็งชนิดเสริมเลือดแบบ alpha 

หรอื partial hemolysis การเจรญิเตบิโตของเชือ้จะถกูยบัยัง้

ดวย ethyl hydrocupreine (optochin) และถกูสลายไดดวย 

bile salts เชื้อดัง กลาวไมสามารถสรางเอนไซม catalase 

ได ปจจบุนัใชความแตกตางของโพลแีซคคาไรดบนแคปซลู

จึงสามารถจําแนกชนิดของเชื้อไดมากกวา 90 ซีโรทัยพ3 

           มรีายงานเชือ้นวิโมคอคคสัดือ้ตอยา penicillin และ

ยาตานจลุชพีอืน่มากขึน้เรือ่ยๆทั�วโลก กอ ใหเกดิปญหาใน

แงการรกัษาเปนอยางมาก การเสรมิสรางภมูคิุมกนัโรคโดย

การใชวัคซีนจึงไดรับความนิยมเพิ�มขึ้น นอกจากจะชวย

ปองกันโรคแลว ยังชวยลดการใชยาตานจุลชีพซึ�งอาจสง

ผลใหปญหาการดื้อยาลดลงในอนาคต4

ระบาดวิทยา

        โดยทั�วไปสามารถพบเชื้อน�้อาศัยอยูที่โพรงจมูก

และคอหอยโดยไมกอใหเกิดอาการใดๆ (asymptomatic 

carriers) อัตราการเปนพาหะในเด็กสูงมากกวาผูใหญ ใน

เด็กกอนวัยเรียนพบรอยละ 35 ผูใหญพบประมาณรอยละ 

2-95 

 การติดเชื้อนิวโมคอคคัสพบไดบอยและมีความ

รุนแรงในผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง โดยเฉพาะผูติดเชื้อ

เอชไอวี ผูปวยธาลัสซีเมีย ไมมีมาม ผูที่ใสประสาทหูเทียม 

(cochlear implants) กลุมอาการเนโฟรตกิ โรคไตวายเรือ้รงั 

โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ ผูปลูกถายอวัยวะ 

และผูที่มีการรั�วซึมของน้ําไขสันหลังจากความผิดปกติแต

กําเนิด กะโหลกศีรษะแตก และจากการผาตัดทางระบบ

ประสาท1

 อุบัติการณของการติดเชื้อนิวโมคอคคัสใน

ประเทศไทย จากการศึกษาแบบ population-based sur-

veillance ในเด็กอายุต่ํากวา 5 ปที่เขารับการรักษาในโรง

พยาบาลและมีอาการเขาไดกับการติดเชื้อในกระแสเลือด

หรอืสงสยัภาวะปอดอกัเสบในจงัหวดัสระแกวและนครพนม 

ระหวางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2550 โดยทําการตรวจเพาะเชื้อในเลือดทั้งสิ้น 7,319 

ราย พบอุบัติการณของการติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อ

นิวโมคอคคัสจํานวน 10.6-28.9 ตอ 100,000 ประชากร

ในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป (ทั้งน�้นับรวมที่เพาะเชื้อขึ้นนิวโม

คอคคัสและจากการทดสอบนิวโมคอคคัสแอนติเจนใหผล

บวก) แตถาตัดรายที่วินิจฉัยจากการทดสอบนิวโมคอคคัส

แอนติเจนออกแลว อุบัติการณของการติดเชื้อในกระแส

เลือดจะเหลือจํานวน 7.5-14.0 ตอ 100,000 ประชากรใน

เด็กอายุต่ํากวา 5 ป6

 จากการศกึษาสาเหตขุองโรคเยือ่หุมสมองอกัเสบ

ในเด็กจากเชื้อแบคทีเรียที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ

มหาราชนิ�ระหวางป พ.ศ. 2523-2533 พบเชือ้นวิโมคอคคสั

เปนสาเหตุอันดับที่ 2 (22.2%) รองจากเชื้อ Hemophilus 

influenzae type b (42.3%)7 และจากการศึกษาที่โรง
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วัคซ�นป�องกันโรคติดเช�้อนิวโมคอคคัส

บทนํา

 โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส
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พยาบาลจฬุาลงกรณระหวางป พ.ศ. 2530-2540 พบวาเชือ้

นิวโมคอคคัสเปนสาเหตุอันดับหนึ�งของโรคเยื่อหุมสมอง

อักเสบในเด็ก (42.5%)8   

 ปจจุบันเชื้อนิวโมคอคคัสมีมากกวา 90 ซีโรทัยพ 

และกําลังเปนปญหาที่สําคัญทั�วโลกรวมทั้งประเทศไทยใน

แงของการรักษา เน��องจากพบเชื้อดื้อตอยา penicillin ซึ�ง

ถือเปนยามาตราฐานในการรักษารวมทั้งยาตานจุลชีพอื่น

เพิ�มมากขึ้นเรื่อยๆ พบวาซีโรทัยพ 4, 6B, 9V, 14, 18C, 

19F และ 23F เปนสาเหตุของการติดเชื้อนิวโมคอคคัส

ชนิดรุนแรงในสหรัฐอเมริกา และซีโรทัยพ 6A, 6B, 9V, 

14, 19A 19F และ 23F มักดื้อตอยา penicillin ไดบอย 

นอกจากน�้ยังพบวาซีโรทัยพ 19A มักกอใหเกิดการติดเชื้อ

นิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงในเด็กที่เคยไดรับวัคซีนปองกัน

โรคชนิดคอนจูเกตแบบ 7-valent มากอน9

 วนทัปรยีา พงษสามารถ และคณะ ศกึษาซโีรทยัพ

ของเชื้อนิวโมคอคคัสที่แยกไดจากสิ�งสงตรวจชนิด sterile 

site ในเดก็อายนุอยกวา 5 ป ระหวางวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 

2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จากโรงพยาบาล

เครอืขายในกรงุเทพมหานคร พบซโีรทยัพ 6B มากทีส่ดุถงึ

รอยละ 27.8 รองลงมาไดแก 23F รอยละ 20.0 ซีโรทัยพ 

14 รอยละ 10.4 และซีโรทัยพ 19F รอยละ 9.610 เชนเดียว

กับการศึกษาของ เดชวิจิตร สุวรรณภักดี และคณะ ที่พบ

ซีโรทัยพ 6B มากที่สุดในผูปวยติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด

รุนแรง11 

 จากการสาํรวจในประเทศไทยพบเชือ้นวิโมคอคคสั

ดื้อตอยา penicillin (MIC > 0.1 มคก./ มล.) รอยละ 6.7 

ในป พ.ศ. 2521 เพิ�มเปนรอยละ 10.6 ในป พ.ศ. 2530 

และจากการสํารวจในป พ.ศ. 2535-2537 พบเชื้อดื้อยา

ดังกลาวสูงถึงรอยละ 37.2 และเมื่อศึกษาลึกลงไปถึงระดับ

โมเลกุลพบวาซีโรทัยพ 23F และ 9V เปนสาเหตุสําคัญ

ของเชื้อดื้อยาหลายขนานในประเทศไทย12 จากการศึกษา

อัตราความชุกของเชื้อนิวโมคอคคัสดื้อยาในประเทศไทย

ระหวางป พ.ศ. 2535-2542 พบวามีคาอยูระหวางรอยละ 

10.5-69.2 จําแนกเปนเชื้อดื้อยาในระดับปานกลางรอยละ 

10.5-51.3 และเชื้อดื้อยาในระดับสูงรอยละ 0-28.013 การ

ศึกษาของ ANSORP จาก 11 ประเทศในทวีปเอเชียเกี่ยว 

กบัเชือ้นวิโมคอคคสัดือ้ยาระหวางป พ.ศ. 2543-2544 พบ

วาเชื้อที่ไดจากประเทศไทยเปนเชื้อดื้อยา penicillin ใน

ระดบัปานกลางรอยละ 26.9 และดือ้ในระดบัสงูรอยละ 26.9 

เชนกัน14 

 สมพร ศรีเฟองฟุง และคณะ ศึกษาความชุกและ

ความไวของเชื้อนิวโมคอคคัสตอยาตานจุลชีพซึ�งแยกได

จากผูปวยทีร่บัไวรกัษาในโรงพยาบาลศริริาช ระหวางเดอืน

มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2551 จากสิ�งสงตรวจทั้ง sterile 

และ non-sterile site ซึ�งสามารถแยกเชื้อนิวโมคอคคัส

ได 170 สายพันธุจากผูปวย 170 รายที่มีอายุระหวาง 3 

เดือนถึง 94 ป โดยแยกเชื้อไดบอยที่สุดจากผูปวยที่มีอายุ

มากกวา 60 ป (29.4%) รองลงมาคือผูปวยที่มีอายุตั้งแต 

2-5 ป (20.0%) และอายุนอยกวา 2 ป (12.4%) ตามลําดับ 

ผลการศึกษาความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพดวยวิธี disk 

diffusion พบวาเชื้อทั้งหมดมีความไวตอยา chloram-

phenicol, linezolid, oflaxacin และ vancomycin รอยละ 

71.8, 100, 100 และ 100 ตามลําดับ แตมีความไวตอยา 

erythromycin, penicillin, tetracycline และ trimethoprim/

sulfamethoxazole เพียงรอยละ 35.5, 31.1, 28.8 และ 

24.1 เทานั้น เมื่อพิจารณาถึงคา minimal inhibitory con-

centration (MIC) ดวยวิธี broth  microdilution เฉพาะเชื้อ

ทีแ่ยกไดจาก sterile site พบวาเชือ้ไวตอยา penicillin รอย

ละ 92.0 ไวตอยา cefotaxime รอยละ 90.0 สวนเชื้อที่แยก

ไดจาก non-sterile site จะมีความไวตอยา penicillin และ 

cefotaxime เพยีงรอยละ 26.9 และ 76.9 เทานัน้15 จากการ

ศึกษาของชาญวิทย ตรีพุทธรัตน และคณะ พบวาเชื้อนิว

โมคอคคัสสายพันธุที่ดื้อตอยา penicillin หรือ cefotaxime 

ซึ�งแยกไดในประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงของยนี pbp2b 

เชนเดียวกับสายพันธุในคนเอเชีย16 

 สมพร ศรีเฟองฟุง และคณะ ศึกษาหาความไว

ของเชื้อนิวโมคอคคัสจํานวน 170 สายพันธุ ซึ�งแยกได

จากผูปวยในโรงพยาบาลศิริราชระหวางเดือนมกราคมถึง

ธันวาคม พ.ศ. 2551 ตอยา ofloxacin พบวาเชื้อมีความไว

รอยละ 93.5 และเมื่อศึกษาถึงการกลายพันธุของยีน gyrA 
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และ parC ที่ทําใหเกิดการดื้อยากลุม fluoroquinolone ใน

เชื้อจํานวน 4 สายพันธุพบวา ยีน gyrA มีการเปลี่ยนแปลง

กรดอะมิโนที่ตําแหน�ง Ser81Phe และ Glu85Gly สวนใน

ยีน parC มีการเปล่ียน แปลงกรดอะมิโนท่ีตําแหน�ง Ser79Tyr 

และมี 3 สายพันธุที่มีการกลายพันธุทั้งสองยีน เชื้อจํานวน 

4 สายพันธุที่นํามาศึกษาเปนเช้ือซีโรทัยพ 6B จํานวน 2 

สายพันธุ และ nonvaccine type จํานวน 2 สายพันธุ17

พยาธิกําเนิด9

 การตดิตอจากบคุคลหนึ�งไปยงัอกีบคุคลหนึ�งผาน

ทางการสัมผัสสิ�งคัดหลั�งเชน น้ํามูก น้ํา ลาย และเสมหะ

ของผูปวย เชือ้ทีอ่าศยัอยูบรเิวณโพรงจมกูและคอหอยของ

ผูที่เปนพาหะ อาจเปนสาเหตุสําคัญของการติดเชื้อชนิด

รุนแรงและแพรกระจายได ทั้งน�้เพราะเมื่อมีการทําลาย

ผนังเยื่อบุบริเวณดังกลาว เชื้อสามารถเขาสูกระแสเลือด

และกอใหเกดิโรคชนดิรนุแรงได นอกจากน�้โรคตดิเชือ้นวิโม

คอคคสัอาจเกดิตามหลงัการตดิเชือ้ไวรสัของระบบทางเดนิ

หายใจสวนบนไดเชน ไวรัสไขหวัดใหญ เน��องจากการติด

เชือ้ไวรสัของระบบทางเดนิหายใจสวนบนจะทาํใหเยือ่บทุาง

เดินหาย ใจถูกทําลาย อีกทั้งเซลลพัดโบกและมาโครฟาจ

ทาํงานไดลดลง เชือ้นวิโมคอคคสัทีอ่าศยัอยูบรเิวณดงักลาว

จะเพิ�มจาํนวนและอาจเขาสูอวยัวะขางเคยีงโดยตรงหรอืเขา

สูกระแสเลือดได

อาการทางคลินิก18-20

 การตดิเชือ้นวิโมคอคคสัสามารถกอใหเกดิโรคแบง

ไดเปน 3 กลุมใหญคือ

 1. โรคติดเชื้อชนิดรุนแรงหรือชนิดแพรกระจาย 

(invasive pneumococcal disease, IPD) ไดแก โรคตดิเชือ้

ในกระแสเลือด (bacteremia) และโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ 

(meningitis) ซึ�งบางครัง้เชือ้นวิโมคอคคสัยงัอาจกอใหเกดิ

การอกัเสบตดิเชือ้ของเยือ่บลุิน้หวัใจ (endocarditis) เยือ่หุม

หวัใจ (pericarditis) เยือ่บชุองทอง (peritonitis) กระดกูและ

ขออักเสบ (osteomyelitis, arthritis) เปนตน          

         2. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนลาง (lower 

respiratory tract infection) ไดแก โรคปอดอักเสบ (pneu-

monia)

         3. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน (upper res-

piratory tract infection) ไดแก โรคไซนสัอกัเสบ (sinusitis) 

และโรคหูชั้นกลางอักเสบ (otitis media)

 ชษิณ ุพนัธุเจรญิ และคณะ ศกึษาผูปวยเดก็ทีไ่ดรบั

ไวรักษาในโรงพยาบาลและสามารถแยกเชื้อนิวโมคอคคัส

ไดจากเลือด น้ําไขสันหลัง น้ําในชองเยื่อหุมปอด และน้ํา

ในชองทอง ระหวางป พ.ศ. 2529-2540 จํานวน 61 ราย 

เปนผูปวยโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ 24 ราย ปอดอักเสบ 19 

ราย เยื่อบุชองทองอักเสบ 10 ราย และติดเชื้อในกระแส

เลือด 8 ราย ในจํานวนน�้เกิดจากเชื้อดื้อยา 6 รายคิดเปน

รอยละ 10.221 สยมพร ศิรินาวิน และคณะ ศึกษาผูปวย

เดก็โรคตดิเชือ้นวิโมคอคคสัชนดิรนุแรงทีร่บัไวรกัษาในโรง

พยาบาล ระหวางป พ.ศ. 2514-2543 พบจํานวนการติด

เชื้อทั้งหมด 138 ครั้งจากจํานวนผูปวย 137 ราย เปนโรค

ติดเชื้อในกระแสเลือด 51 ครั้ง ปอดอักเสบ 38 ครั้ง เยื่อ

หุมสมองอักเสบ 35 ครั้ง เยื่อบุชองทองอักเสบ 13 ครั้ง 

และโรคกระดูก/ขออักเสบ 2 ครั้ง รอยละ 66 ของผูปวยมี

โรคประจาํตวัอยูเดมิ พบเชือ้ทีด่ือ้ตอยาเพนนซิลินิครัง้แรก

เมื่อป พ.ศ. 2531 และพบมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั�งในชวง

ระหวางป พ.ศ. 2539-2543 พบถึงรอยละ 7122

 จากการศึกษาของ ณฐวรรณ ศิริพงศปรีดา และ

คณะ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติใน

เรื่องลักษณะทางคลินิกของโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด

รุนแรงที่เกิดจากเชื้อที่ดื้อและไวตอยา penicillin23 

ภาวะแทรกซอน13

         ภาวะแทรกซอนของโรคหูชั้นกลางอักเสบที่สําคัญ

คือ เกิดการอักเสบเรื้อรัง หูชั้นในอักเสบ โพรงกระดูก

มาสตอยดอักเสบ อัมพาตของใบหนาครึ�งซีก หูหนวก 

เยื่อหุมสมองอักเสบ และฝในสมอง ภาวะแทรกซอนของ

โรคไซนสัอกัเสบทีส่าํคญัไดแก เกดิความผดิปกตขิองระบบ

ทางเดินหายใจสวนบนและสวนลางเชน หูชั้นกลางอักเสบ 

ริดสีดวงจมูก กลองเสียงอักเสบเรื้อรัง หลอดลมอักเสบ
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เรือ้รงั ฝในเบาตา กระดกูและไขกระดกูบรเิวณไซนสัอกัเสบ 

เยื่อหุมสมองอักเสบ และฝในสมอง ภาวะแทรกซอนของ

โรคปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียไดแก ภาวะน้ําหรือ

หนองในชองเยื่อหุมปอด ภาวะเซพสิส ภาวะช็อก ภาวะ

แทรกซอนของโรคตดิเชือ้ในกระแสเลอืดจากเชือ้แบคทเีรยี

เชน โรคกระดูกและขออักเสบ โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ 

โรคเยื่อบุชองทองอักเสบ ภาวะเซพสิส ภาวะช็อก ภาวะ

แทรกซอนของโรคเยื่อหุมสมองอักเสบที่พบไดเชน ภาวะ

น้ําหรือหนองในชองใตดูรา การอักเสบของโพรงสมอง ฝ

ในสมอง เปนตน 

 

การวินิจฉัย9,24

          นอกจากอาศัยประวัติและการตรวจ

รางกายแลว สามารถใหการวินิจฉัยเพื่อยืนยันไดโดยเก็บ

สิ�งตรวจจากตําแหน�งที่มีการติดเชื้อเชน น้ําไขสันหลัง น้ํา

ในชองเยื่อหุมปอด น้ําในชองทอง น้ําในขอ นํามายอม

สีกรัมและสงเพาะเชื้อ ควรสงเลือดเพื่อเพาะเชื้อในรายที่

สงสัยการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงหรือชนิดแพร

กระจาย นอกจากน�ย้งัมวีธิทีีช่วยในการวนิจิฉยัอืน่ๆอกีเชน 

การตรวจแอนตเิจนทีจ่าํเพาะตอเชือ้นวิโมคอคคสั การตรวจ

ดวยวิธี polymerase chain reaction (PCR) การเลือกสง

ตรวจดวยวธิเีหลาน� ้ควรพจิารณาถงึความเหมาะสม ความ

ไว และความจํา เพาะของแตละวิธีดวย สําหรับโรคหูชั้น

กลางและไซนัสอักเสบ การเจาะตรวจหนองจากหูชั้นกลาง

และโพรงไซนัสอาจชวยในการบอกเชื้อกอโรคได นอกจาก

น�้พึงระลึกเสมอวา การเพาะเชื้อขึ้นนิวโมคอคคัสในเสมหะ

ไมไดบงบอกวาเชือ้นัน้เปนสาเหตขุองโรคปอดอกัเสบเสมอ

ไป ทัง้น�ต้องพจิารณาคณุภาพของเสมหะทีเ่กบ็ อาการทาง

คลินิก การยอมสีกรัม และภาพรังสีทรวงอกรวมดวยเสมอ

 การทดสอบความไวของเชือ้ตอยาตานจลุชพีชนดิ

ตางๆ อาจมสีวนชวยในการเปลีย่นยาตานจลุชพีโดยเฉพาะ

ในรายที่มีอาการหนัก มีภูมิคุมกันบกพรองหรือไมตอบ

สนองตอยาตานจลุชพีที่ใชรกัษาในเบือ้งตน โดยทั�วไปกรณ�

ทีแ่ยกเชือ้นวิโมคอคคสัไดจากสิ�งสงตรวจ ใหทาํการทดสอบ

ความไวตอยา penicillin ดวย oxacillin disk ขนาด 1 มคก. 

ถา zone of inhibition เทากับ 20 มม. หรือมากกวา ถือวา

เชือ้นัน้ไวตอยา penicillin ไมมคีวามจาํเปนตองทาํ MIC แต

ถา zone of inhibition นอยกวา 20 มม. ใหทํา MIC ตอยา 

penicillin โดยเฉพาะเชือ้นวิโมคอคคสัทีแ่ยกไดจาก sterile 

sites เชื้อที่แยกไดจาก sterile sites ควรทําการทดสอบ

ความไวเพื่อหาคา MIC ตอยา penicillin และ cefotaxime 

หรือ ceftriaxone โดยแปลผลดังตารางที่ 1

 สําหรับน้ําไขสันหลัง ควรทําการทดสอบความไว

ของเชื้อตอยา vancomycin และ meropenem เพิ�มดวย 

สําหรับผูปวยโรคเยื่อหุมสมองอักเสบที่มีผลการทดสอบ

ความไวของเชื้อไมไว (nonsusceptible) ตอยา penicillin 

ควรทําการทดสอบความไวของเชื้อตอยา rifampin ดวย 

 การทดสอบความไวเพื่อหาคา MIC ของเชื้อตอ

ยาตานจุลชีพ ควรใชวิธีทดสอบที่เชื่อถือไดเชน วิธี broth 

microdilution หรือใช antimicrobial gradient strips

Penicillin (oral) ≤ 0.06 0.12-1.0 ≥ 2.0  

Penicillin (intravenous)

    - Nonmeningeal ≤ 2.0 4.0 ≥ 8.0

    - Meningeal ≤ 0.06 None ≥ 0.12

Cefotaxime or ceftriaxone

    - Nonmeningeal ≤ 1.0 2.0 ≥ 4.0

    - Meningeal ≤ 0.5 1.0 ≥ 2.0

ตารางที่ 1 แนวทางการแปลผลคา MIC ของเชื้อนิวโมคอคคัสตอยาตานจุลชีพ 

ยาตานจุลชีพ

และตําแหน�งที่มีการติดเชื้อ

ไวตอยาตานจุลชีพ

มคก./มล.
ไมไวตอยาตานจุลชีพ

ระดับปานกลาง

(มคก./มล.)

ระดับสูง

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 9)
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การรักษา

         โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉ�ยบพลันจากเชื้อแบคทีเรีย 

ยาตานจุลชีพเบื้องตนที่แนะนําใหใชคือ amoxicillin ขนาด 

30-40 มก./กก./วนั แบงให 2-3 ครัง้ นาน 5-7 วนั สาํหรบัผู

ปวยที่ไมมปีจจยัเสีย่งและมอีาการไมรนุแรง แตถาเปนเดก็

เลก็หรอืมโีรคประจาํตวัอยูเดมิ มคีวามผดิปกตขิองใบ หนา

และกระโหลกศรีษะ (craniofacial abnormalities) มปีระวตัิ

หชูัน้กลางอกัเสบเรือ้รงัหรอืกลบัเปนซ้าํ และในรายทีม่เียือ่

แกวหูทะลุ ควรใหการรักษานาน 10 วัน ในรายที่อาเจียน

หรอืรบัประ ทานยาไมได แนะนาํใหฉ�ด ceftriaxone ขนาด 

50 มก./กก./ครั้ง จํานวน 1 เข็ม

 สําหรับผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ Drug 

resistant Streptococcus pneumoniae (DRSP) ซึ�งไดแก 

เด็กอายุนอยกวา 2 ป เคยไดรับยาตานจุลชีพภายใน 3 

เดอืนทีผ่านมา มปีระวตัหิชูัน้กลางอกัเสบกลบัเปนซ้าํบอยๆ 

หรอืเปนผูปวยทีม่าจากสถานรบัเลีย้งเดก็ แนะนาํใหเริ�มยา 

amoxicillin ขนาด 80-90 มก./กก./วัน ตั้งแตแรก

 ถาผูปวยแพยาเพนนิซิลินซึ�งไมใช type I hyper-

sensitivity แนะนําใหใช cefdinir,  cefpodoxime หรือ 

cefuroxime แทนได แตถาแพแบบ type I hypersensi-

tivity แนะนําใหใช azithromycin หรือ clarithromycin ใน

รายที่ทราบหรือสงสัยวาจะเปนเชื้อ penicillin-resistant 

S.pneumoniae สามารถใช clindamycin รักษาได 

 หลงัใหการรกัษาเบือ้งตนแลว ควรทาํการประเมนิ

ผลการรักษาภายใน 3 วัน ถายังคงมีอา การไขสูง ปวดหู

มาก เยือ่แกวหบูวมแดง อาจพจิารณาทาํการเจาะเยือ่แกวหู

เพื่อตรวจเพาะเชื้อ และหรือพิจารณาเปลี่ยนยาตานจุลชีพ

เพื่อใหครอบคลุมเชื้อ DRSP และเชื้อแบคทีเรียอื่นที่สราง

เอนไซมเบตาแลคแทมเมส ยาที่แนะนําไดแก amoxicillin/ 

clavulanate (โดยให amoxicillin ขนาดสูง 80-90 มก./

กก./วัน เพื่อใหครอบคลุมเชื้อ DRSP) หรือใหรับประทาน

ยาในกลุม cephalosporins เชน cefdinir, cefuroxime, 

cefpodoxime หรือจะฉ�ดยา ceftriaxone เขากลามขนาด 

50 มก./กก. วันละครั้ง เปนเวลา 3 วันก็ได25      

 สําหรับโรคไซนัสอักเสบเฉ�ยบพลันจากเชื้อ

แบคทีเรีย สามารถนํายาตานจุลชีพที่ใชรักษาโรคหูน้ํา

หนวกอกัเสบเฉ�ยบพลนัดงัทีก่ลาวมาแลวขางตนมาใชรกัษา

ได26

 โรคปอดอักเสบ การเลือกใชยาตานจุลชีพสําหรับ

ผูปวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ไดรับจาก

ชุมชน กรณ�รักษาแบบผูปวยนอก สามารถเลือกใชยา

amoxicillin, amoxicillin-clavulanate หรือยากลุม 

macrolides กรณ�รักษาแบบผูปวยใน ใหเลือกใชยา 

ampicillin ขนาดปกติหรือขนาดสองเทาของปกติเพื่อ

ครอบคลุมเชื้อ DRSP ผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรองหรือ

เคยไดรบัยาตานจลุชพีมากอน อาจเลอืกใหยา cefotaxime

หรือ ceftr iaxone27 สวนการรักษาผูปวยติดเชื้อใน

กระแสเลือด มีหลักการเลือกใชยาตานจุลชีพเชนเดียวกับ

ผูปวยปอดอักเสบที่มีอาการรุนแรง13 

 โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ การเลือกใชยาตาน

จุลชีพใหพิจารณาจากอัตราความชุกของเชื้อ DRSP ใน

แตละพื้นที่27 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศ

ในยุโรป แนะนําใหใชยา cefotaxime หรือ ceftriaxone 

รวมกับ vancomycin เปนยาเบื้องตนในการรักษาผูปวย

ที่สงสัยหรือพิสูจนแลววาเปนโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจาก

เชื้อนิวโมคอคคัส9 เน��องจากปจจุบันพบวาเชื้อดังกลาวดื้อ

ตอยา penicillin, cefotaxime และ ceftriaxone เพิ�มมาก

ขึ้น สําหรับประเทศไทยแนะนําใหใชยา cefotaxime หรือ 

ceftriaxone ขนาดสูงเปนยาเบื้องตน และอาจพิจารณา

ใหยา vancomycin รวมดวยในกรณ�ที่ยอมสีกรัมจากน้ํา

ไขสนัหลงัพบเชือ้แบคทเีรยีรปูรางทรงกลมอยูเปนคูและตดิ

สกีรมับวก27 การตรวจแอนตเิจนในน้าํไขสนัหลงัไดผลบวก

ตอเชือ้นวิโมคอคคสั หรอืกรณ�ผูปวยมาจากพืน้ทีซ่ึ�งมคีวาม

ชกุของเชือ้ DRSP ในระดบัสงู แตเมือ่ทราบผลการทดสอบ

วาเชื้อไวตอยา penicillin, cefotaxime หรือ ceftriaxone 

ใหหยุดยา vancomycin ได แลวพิจารณาใหการรักษาตอ

ดังตารางที่ 29 

 ในรายที่แพยากลุมเบตาแลคแตม สามารถเลือก

ใชยา vancomycin รวมกับ rifampin ในการรักษาได ยา

อื่นที่สามารถใชรักษาโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อ
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นวิโมคอคคสัไดอกีเชน meropenem หรอื chlorampheni-

col สาํหรบัยา chloramphenicol คา MIC ของเชือ้ตอยาจะ

ตองไมเกิน 4 มคก./มล. จึงจะสามารถใชรักษาได 9

 ผู เชี่ยวชาญบางทานแนะนําใหใชยา dexa-

methasone ในการรักษาโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อ

นิวโมคอคคัสในเด็กที่อายุมากกวา 6 สัปดาหขึ้นไป ทั้งน�้

จะตองพิจารณาแลววาไดประโยชนมากกวากอใหเกิดผล

เสีย เน��องจากประเด็นดังกลาวยังเปนที่ถกเถียงกันอยูและ

มีขอมูลรองรับไมเพียงพอที่จะกําหนดใหเปนคําแนะนําใน

การรักษา แตมีขอแมวาถาจะใหยา dexamethasone จะ

ตองใหกอนหรือพรอมกับยาตานจุลชีพโดสแรก9

 แนะนําใหตรวจน้ําไขสันหลงัซ้าํภายใน 48 ชั�วโมง

หลงัเริ�มใหการรกัษาในกรณ�ที ่1. เชือ้นวิโมคอคคสัไมไวตอ

ยา penicillin จากการทดสอบดวยวิธี oxacillin disk หรือ 

MIC และยังไมทราบผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยา 

cefotaxime หรือ ceftriaxone 2. อาการของผูปวยยังไมดี

ขึ้นหรือแยลงไปจากเดิม 3. ในกรณ�ที่ให dexamethasone 

รวมดวยในการรักษา เน��องจากยาดังกลาวอาจรบกวนการ

แปลผลการตอบสนองทางคลนิกิของผูปวยวาดขีึน้หรอืไม9

         

 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสแบงเปน 2 

ชนิดไดแก วัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด และชนิดคอนจูเกต

รายละเอียดและสวนประกอบ

 1. วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด

โพลีแซคคาไรด (23-valent pneumococcal polysaccha-

ride vaccine, PS-23) เปน polyvalent polysaccharide 

ที่ประกอบดวยเชื้อนิวโมคอคคัสจํานวน 23 ซีโรทัยพไดแก 

1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 

15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F และ 33F โดย

มีปริมาณแอนติเจนของแตละซีโรทัยพชนิดละ 25 มคก. 

ที่มีจําหน�ายในปจจุบันคือ Pneumo 23 ผลิตโดยบริษัท 

ซาโนฟ ปาสเตอร28

 2. วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด

คอนจูเกต (Pneumococcal conjugate vaccine, PCV)19 

ปจจุบันที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยมี 3 ชนิดไดแก

  2.1 PCV7 ประกอบดวยแอนตเิจนทีเ่ปน

โพลีแซคคาไรดของแคปซูลของเชื้อนิวโมคอคคัสจํานวน 

7 ซีโรทัยพ ไดแก 4, 9V, 14, 18C, 19F, 23F ชนิดละ 2 

มคก. และซโีรทยัพ 6B จาํนวน 4 มคก. นาํมาจบักบัโปรตนี

พาหะของเชื้อคอตีบ CRM 197 (a nontoxic mutant of 

diphtheria toxin) ปรมิาณ 20 มคก. นอกจากน�ย้งัม ีalumi-

num phosphate ปริมาณ 0.125 มก. เปน adjuvant และ

มีน้ําเกลือเปนตัวทําละลาย แตไมมี thimerosal เปนสวน

ประกอบ ผลติโดยบรษิทั ไฟเซอร มชีือ่การ คาวา Prevnar

  2.2 PCV10 (PHiD-CV) วัคซีนประกอบ

ดวยแอนติเจนที่เปนโพลีแซคคาไรดของแคปซูลของเชื้อ

• ไวตอยา penicillin • หยุดยา vancomycin และใหยา cefotaxime หรือ ceftriaxone ตอ 

   หรอืเปลีย่นเปนยา penicillin และใหหยดุยา vancomycin + cephalosporin

• ไมไวตอยา penicillin แตไวตอยา cefotaxime  • หยุดยา vancomycin และใหยา cefotaxime หรือ ceftriaxone ตอ

 และ ceftriaxone   

• ไมไวตอยา penicillin, cefotaxime และ ceftriaxone  • ใหยา vancomycin และ cefotaxime หรือ ceftriaxone ตอ หรือ

 แตไวตอยา rifampin  พิจารณาใหยา rifampin เพิ�มรวมกับ vancomycin หลังจาก ใหการรักษา

   ไป 24-48 ชั�วโมงแลวคนไขไมดีขึ้นหรือยังเพาะเชื้อนิวโมคอคคัสไดใน

   น้ําไขสันหลัง

ตารางที่ 2 แนวทางการรักษาโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส
หลังทราบผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ

 ผลการทดสอบความไว ยาตานจุลชีพ

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 9)

วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส
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นิวโมคอคคัสจํานวน 10 ซีโรทัยพไดแก 1, 5, 6B, 7F, 9V, 

14, 23F ชนิดละ 1 มคก. และซี โรทัยพ 4 จํานวน 3 มคก. 

นาํมาจบักบัโปรตนีดขีองเชือ้ non-typeable Haemophilus  

influenzae ที่เหลืออีกสองซีโรทัยพไดแก 18C และ 19F 

ชนิดละ 3 มคก. นํามาจับกับ tetanus และ diphtheria 

toxoid ตามลาํดบั ผลติโดยบรษิทั แกลกโซสมทิไคลน มชีือ่

การคาวา Synflorix 

  2.3 PCV13 วคัซนีชนดิน�้ใชโปรตนีพาหะ

เชนเดียวกับ PCV7 วัคซีนประกอบดวยแอนติเจนที่เปน

โพลีแซคคาไรดของแคปซูลของเชื้อนิวโมคอคคัสจํานวน 

13 ซีโรทัยพโดยเพิ�มแอนติเจนอีก 6 ซีโรทัยพจาก PCV7 

ไดแก 1, 3, 5, 6A, 7F และ 19A วัคซีนแตละโดส ประกอบ

ดวยแอนติเจนของซีโรทัยพ 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 

18C, 19A, 19F และ 23F ชนิดละ 2.2 มคก. และซีโรทัยพ 

6B 4.4 มคก. โดยมี aluminum phosphate เปน adjuvant 

ผลิตโดยบริษัท ไฟเซอร มีชื่อการ คาวา Prevnar 13

 เดิมวัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรดนั้นเปน T-cell 

independent antigens ซึ�งสามารถกระตุน mature 

B-lymphocytes แตไมสามารถกระตุน T-lymphocytes 

ได ในกรณ�ที่ T-lymphocyte ไมถูกกระตุน B cells ที่ถูก

กระตุนดวยโพลีแซคคาไรดแอนติเจน จะทําหนาที่เปนตัว

หลกัในการสราง แอนตบิอดชีนดิ IgM แตไมทาํใหม ีaffinity 

maturation หรอืมกีารสราง memory B cells (anamnestic 

or booster response) จึงทําใหวัคซีนชนิดโพลีแซคคา

ไรดกระตุนการสรางภูมิคุมกันไดไมดีในเด็กอายุนอยกวา 

2 ป และไมสามารถกระตุน immunological memory ใน

ทุกอายุ ระดับภูมิคุมกันจะลดลงภายหลังการฉ�ดวัคซีน

ประมาณ 5-10 ป29 และการฉ�ดวคัซนีซ้าํจะไมทาํใหรางกาย

มภีมูคิุมกนัสงูขึน้แบบ boosting effect การนาํโพลแีซคคา

ไรดแอนตเิจนมาจบัรวมกบัโปรตนีพาหะทาํใหเปลีย่นวธิกีาร

ตอบสนองของการสรางแอนตบิอดจีาก T-cell independent

เปน T-cell dependent จึงสามารถกระตุนการสราง

ภูมิคุมกันไดดีในเด็กอายุนอยกวา 2 ป และเกิดการสราง 

B cell memory ทําใหเกิด booster response เมื่อมีการ

ฉ�ดกระตุนซ้ํา30

 

 วัคซีน PCV10 และ PCV13 เปนวัคซีนที่ผลิตขึ้น

ใหมหลังจากที่มี PCV7 ซึ�งใชกันอยางแพร หลายมานาน

แลว วัคซีนใหมเหลาน�้จะตองมีคุณสมบัติในการปองกัน

โรคไมดอยไปกวาวัคซีน PCV7 ที่มีอยูเดิม คุณสมบัติดัง

กลาวกําหนดโดยองคการอนามัยโลก31,32 ซึ�งไดกําหนดให

ระดับความเขมขนในซีรั�มของ IgG แอนติบอดีตอแคปซูล

แอนติเจนของเชื้อซึ�งวัดโดยวิธี enzyme-linked immuno-

sorbent assay (ELISA) ที่ระดับ 0.35 มคก./มล. ของทุก

ซโีรทยัพ เปนระดบัอางองิทีด่ทีีส่ดุทีส่มัพนัธกบัการปองกนั

โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง โดยวัดที่ 1 เดือน

หลังจากฉ�ดวัคซีนชุดปฐมภูมิครบแลว 3 เข็มในทารก คา

ดังกลาวไดมาจากการเอาขอมูลการศึกษาถึงประสิทธิภาพ

ของวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต

จํานวน 3 การศึกษานํามาวิเคราะหรวมกัน วัคซีนที่ผลิต

ขึ้นใหมจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับวัคซีน PCV7 ในหัวขอ

ดังตอไปน�้

 1. จํานวนรอยละของผูที่ไดรับวัคซีนแลวมีระดับ 

IgG แอนติบอดีตอแคปซูลแอนติเจนของเชื้อมากกวา 

0.35 มคก./มล. ซึ�งวัคซีนที่ผลิตขึ้นใหมจะตองมีจํานวน

รอยละของผูที่มีแอนติบอ ดีเกินคาดังกลาวแตกตางจาก

วัคซีน PCV7 ไมเกินรอยละ 10 จึงจะถือวายอมรับได 

เน��อง จากวัคซีน PCV10 (PHiD-CV; GSK’s ELISA with 

22F-inhibition assay) ถูกพัฒนามาดวยวิธีที่แตกตางจาก

วัคซีน PCV7 (non 22F-inhibition assay) ดังนั้นวัคซีน 

PCV10 จึงใชคา cut-off level ของแอนติบอดีที่แตกตาง

กนัในการเปรยีบเทยีบ โดยกาํหนดใหระดบั IgG แอนตบิอดี

ตอแคปซลูแอนตเิจนของเชือ้ที ่0.2 มคก./มล. เทยีบเทากบั

คา 0.35 มคก./มล. ที่กําหนดโดยองคการอนามัยโลก   

 2. ระดบัของแอนตบิอดทีีว่ดัเปน geometric mean 

concentration (GMCs)

 3. ระดับ functional antibodies (Opsonophago-

cytic activity) วัคซีน PCV ตัวใหมจะตองแสดงถึงความ

สามารถในการทําหนาที่ของแอนติบอดีที่เกิดขึ้นไดดวย 

เน��องจากกระบวน การ opsonophagocytosis คือการจับ

กินและทําลายเชื้อนิวโมคอคคัสโดยมีแอนติบอดีเปนตัว
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นาํพา ถอืเปนกลไกสาํคญัในการปองกนัการเกดิโรคตดิเชือ้

นิวโมคอคคัส การวัดระดับความสามารถของแอนติบอดีที่

เกิดขึ้นหลังจากไดรับวัคซีนสามารถทําไดในหลอดทดลอง

ดวยวิธี opsonophagocytosis activity assay (OPA) โดย

ไดกาํหนดใหระดบัความเขมขนในซรีั�มของ opsonic titer ที ่

1:8 เปน cut-off level ซึ�งหมายถึงระดับความเขมขนของ

แอนตบิอดทีีเ่หน��ยวนาํทาํใหเกดิการจบักนิเชือ้นวิโมคอคคสั

ไดรอยละ 50 ในการเปรยีบเทยีบนอกจากดรูะดบัความเขม

ขนของแอนตบิอดทีีเ่กดิขึน้แลว ยงัเปรยีบเทยีบจาํนวนรอย

ละของผูที่ไดรับวัคซนี PCV ชนิดใหมแลวมีระดับ opsonic 

titer ที่มากกวา 1:8 เทียบกับ PCV7 อีกดวย

 4. ระดับของแอนติบอดีภายหลังฉ�ดวัคซีนเข็ม

กระตุน เพื่อแสดงใหเห็นวาวัคซีนมีคุณสมบัติเหน��ยวนําให

เกิด immunologic memory

 ดงันัน้วคัซนี PCV ชนดิใหมจะไดรบัอนมุตัทิะเบยีน

ยาจากองคการอนามัยโลก ก็ตอเมื่อไดผานเกณฑตามที่

องคการอนามัยโลกกําหนดตามที่กลาวมาขางตน

วิธีเก็บ

 วัคซีนทั้งชนิดโพลีแซคคาไรดและชนิดคอนจูเกต

ใหเก็บในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2-8 o ซ. หามแชแข็ง

ขนาดและวิธีใช 9,33

 วคัซนี PS-23 อยูในรปูน้าํปรมิาณ 0.5 มล./โดส ใช

ในเดก็อายมุากกวา 2 ปและผูใหญเทานัน้ ฉ�ดเขาใตผวิหนงั

หรือฉ�ดเขากลามเน�้อเพียงครั้งเดียว ควรฉ�ดซ้ําอีกครั้งใน 

3-5 ปตอมา และควรฉ�ดกอนตัดมามอยางนอย 2 สัปดาห

 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด

คอนจเูกตทัง้สามชนดิ อยูในรปูยาน้าํแขวนตะกอนปรมิาณ 

0.5 มล./โดส ใชฉ�ดเขากลามเน�้อ จํานวนครั้งที่ฉ�ดขึ้นอยู

กับอายุและประวัติการไดรับวัคซีนชนิดน�้มากอนดังแสดง

ในตารางที่ 3

หมายเหตุ34:

 - เด็กเสี่ยง คือเด็กที่มีโอกาสติดเชื้อนิวโมคอคคัส

อยางรนุแรงมากกวาเดก็ปกตไิดแก เดก็ทีเ่ปนโรคภมูคิุมกนั

บกพรองจากสาเหตุตางๆ ไมมีมาม ธาลัสซีเมีย โรคเรื้อรัง

ของอวัยวะตางๆเชน โรคปอดโรคหัวใจ โรคตับ โรคไต 

เบาหวาน และภาวะที่เสี่ยงตอโรคเยื่อหุมสมองอักเสบเชน 

น้าํไขสนัหลงัรั�ว ผูที่ใสประสาทหเูทยีม (cochlear implants)

 - สามารถฉ�ดวัคซีน PCV13 แทน PCV7 ไดทุก

เข็ม และสามารถใช PCV10 แทน PCV7 ไดในเข็มกระตุน 

ยังไมมีการศึกษาการใช PCV10 แทน PCV7 ในเข็มที่ 2 

หรือ 3 อยางไรก็ตามมีการใชPCV10 แทน PCV7 ทุกเข็ม

ในบางประเทศ

 - กรณ�ที่ได PCV7 ครบ 4 เข็มแลว พิจารณาให

ฉ�ด PCV13 อีก 1 ครั้ง หางจาก PCV7 เข็มสุดทายอยาง

นอย 8 สัปดาห เพื่อสรางภูมิคุมกันตอซีโรทัยพที่เพิ�มเติม

ขึ้น

 - ในเด็กกลุมเสี่ยงทั้งหมด ควรไดรับ PCV เชน

เดียวกับเด็กปกติทุกคน และเด็กกลุมเสี่ยงที่อายุ 2- 18 ป 

ควรใหฉ�ดวัคซีน PS-23 ดวยเสมอ ไมวาจะสามารถฉ�ด 

  2-6 PCV 3 ครั้ง หางกัน 6-8 สัปดาห PCV 1 ครั้ง อายุ 12-15 เดือน

 7-11 PCV 2 ครั้ง หางกัน 6-8 สัปดาห PCV 1 ครั้ง อายุ 12-15 เดือน

  12-23 PCV 2 ครั้ง หางกัน 6-8 สัปดาห ไมตองฉ�ด

 24-59 (เด็กปกติ) PCV7 หรือ PCV13  1 ครั้ง ไมตองฉ�ด 

  24-71 (เด็กเสี่ยง) PCV7 หรือ PCV13  2 ครั้ง  ฉ�ดกระตุนดวย PS-23  1 เข็ม

  หางกัน 8 สัปดาห หางจาก PCV เข็มสุดทาย 8 สัปดาห

ตารางที่ 3 จํานวนครั้งและระยะหางในการฉ�ดวัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต

 อายุเมื่อเริ�มฉ�ด (เดือน) จํานวนครั้งที่ฉ�ด การฉ�ดกระตุน

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 33,34)
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PCV ไดหรือไมก็ตาม และหากเปน เด็กกลุมเสี่ยงประเภท

ภูมคิุมกันบกพรอง ไมมมีาม หรือธาลัสซเีมีย ควรฉ�ด PS-

23 ซ้ําอีก 1 ครั้งหางจากครั้งแรก 5 ป การฉ�ด PCV กอน

แลวตามดวย PS-23 จะใหผลการสรางภูมิคุมกันที่ดีกวา

การฉ�ด PS-23 เพียงอยางเดียวหรือฉ�ด PS-23 แลวตาม

ดวย PCV

 - ในเด็กปกติ อาจพิจารณาฉ�ดแบบ 2+1 คือฉ�ด

ที่อายุ 2, 4 เดือน และฉ�ดกระตุนที่อายุ 12-15 เดือน การ

ฉ�ดแบบน�้มีใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในหลาย

ประเทศแถบยุโรป35,36

 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอน

จูเกตสามารถใหพรอมกับวัคซีนชนิดอื่นไดเชน วัคซีน

ปองกนัโรคคอตบี-บาดทะยกั-ไอกรนทัง้ชนดิเตม็เซลลและ

ชนิดไมมีเซลล วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อฮิบ วัคซีนปองกัน

โรคโปลโิอทัง้ชนดิกนิและฉ�ด วคัซนีปองกนัโรคตบัอกัเสบบ ี

วัคซีนปองกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนปองกัน

โรคอีสุกอีใส เปนตน โดยไมรบกวนตอการสรางภูมิคุมกัน

โรค แตตองแยกเข็มและฉ�ดในตําแหน�งที่ตางกัน37,38

ประสิทธิภาพ

 วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด

โพลีแซคคาไรด จากการศึกษาในตางประเทศพบวา 

วัคซีนสามารถครอบคลุมซีโรทัยพที่ทําใหเกิดโรคติดเชื้อ

นิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงไดรอยละ 85-9039 และพบวา

วคัซนีน�ค้รอบคลมุไดประมาณรอยละ 68-85 ของซโีรทยัพ

ที่แยกไดในประเทศไทย40,41 โดยภาพรวมวัคซีนสามารถ

ปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงไดประมาณ

รอยละ 56-8142 ประสิทธภิาพในการปองกนัโรคในคนปกติ

จะดีกวาผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง42 วัคซีนชนิดน�้ไม

สามารถกระตุนการสรางภูมิคุมกันในเด็กอายุนอยกวา 2 

ป ไมมี boosting effect นอกจากน�้ยังไมสามารถลดการ

เปนพาหะของเชื้อที่โพรงจมูกและคอหอยได ไมสามารถ

ปองกนัโรคปอดอกัเสบจากเชือ้นวิโมคอคคสัชนดิที่ไมมกีาร

ติดเชื้อในกระแสเลือด43 และไมสามารถปองกันโรคซึ�งเกิด

จากซีโรทัยพอื่นๆที่ไมไดบรรจุอยูในวัคซีนได44

        วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด

คอนจเูกต จากการศกึษาพบวาวคัซนี PCV7 มปีระสทิธภิาพ

ในการปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงจาก

ซีโรทัยพที่บรรจุในวัคซีนไดรอยละ 97 มีประสิทธิภาพใน

การปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงจากทุก

ซีโรทัยพไดรอยละ 89.1 ปองกันโรคปอดอักเสบในรายที่

มีความผิดปกติของภาพถายรังสีทรวงอกรอยละ 3537,38,45 

ปองกันโรคหูชั้นกลางอักเสบจากซีโรทัยพที่บรรจุในวัคซีน

ไดรอยละ 57 สามารถลดการเกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบ

จากทุกซีโรทัยพไดรอยละ 34 ลดการเกิดโรคหูชั้นกลาง

อักเสบโดยรวมรอยละ 6-7 ลดการเปนซ้ําไดรอยละ 9-23 

และลดการใส tympanostomy tube ไดรอยละ 2037,45 

ขณะที่วัคซีนชนิด PS23 ไมสามารถลดอุบัติการณของ

การเกิดหูชั้นกลางอักเสบในเด็กได

 หลังจากที่มีการใชวัคซีน PCV7 อยางแพรหลาย

ในตางประเทศพบวา วัคซีนสามารถลดอุบัติการณของ

การเกิดโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงจากซีโรทัยพ

ที่บรรจุในวัคซีนในประเทศสหรัฐอเมริกาของเด็กอายุนอย

กวา 5 ปไดรอยละ 9846 ลดอุบัติการณของการเกิดโรคติด

เชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงจากซีโรทัยพที่บรรจุในวัคซีน

ในประเทศออสเตรเลียและคานาดาของเด็กอายุนอยกวา 

2 ปไดรอยละ 78 และ 93.4 ตามลําดับ47,48 ลดอุบัติการณ

ของการเกิดโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงจากเชื้อ

ที่ดื้อตอยา penicillin ในเด็กอายุนอยกวา 2 ปไดรอยละ 

81 และพบวาอุบัติการณลดลงในทุกกลุมอายุ49

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา วัคซีน PCV7 สามารถ

ลดอัตราการการนอนโรงพยาบาลจากโรคปอดอักเสบที่

มีสาเหตุจากเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กอายุนอยกวา 2 ป

ไดรอยละ 65 ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากโรคปอด

อักเสบจากทุกสาเหตุไดรอยละ 3950 ลดอัตราการเกิดโรคหู

ชัน้กลางอกัเสบเฉ�ยบพลนัและลดการเขยีนใบสั�งยาสาํหรบั

โรคหูชั้นกลางอักเสบในเด็กอายุนอยกวา 2 ปไดรอยละ 

4251 หลังจากที่มีการใชวัคซีน PCV7 ไปแลว 7 ปใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาอัตราการเกิดโรคติดเชื้อ

นิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงจากซีโรทัยพที่บรรจุในวัคซีน
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ของเด็กอายุนอยกวา 5 ปและผูใหญอายุมากกวา 65 ป

ลดลงรอยละ 100 และ 92 ตามลําดับ52 ซึ�งแสดงใหเห็นถึง

ผลทางออมของวัคซีน (indirect or herd effect) โดยพบ

วา อัตราการเกิดโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงใน

เด็กอายุนอยกวา 5 ปและในผูใหญที่ไมเคยไดรับวัคซีน

มากอนก็ลดลงดวยเชนกัน 

 เด็กที่ไดรับวัคซีน PCV7 พบการเปนพาหะของ

เชื้อที่อาศัยอยูที่โพรงจมูกและคอหอยจากซีโรทัยพที่บรรจุ

ในวัคซีนลดลงรอยละ 74 ในเด็กที่ไมไดรับวัคซีนอัตราการ

เปนพาหะก็ลดลงดวยเชนกัน (รอยละ 52) แสดงใหเห็นถึง

ผลทางตรงและทางออมของการฉ�ดวคัซนีตอการเปนพาหะ

ที่โพรงจมูกและคอหอย53

 หลงัจากทีม่กีารใชวคัซนี PCV7 อยางแพรหลายใน

หลายๆ ประเทศ มรีายงานพบอตัราการเกดิโรคนวิโมคอคคสั

ชนดิรนุแรงจากเชือ้ซโีรทยัพที่ไมไดบรรจใุนวคัซนีเพิ�มมาก

ขึน้ในประเทศองั กฤษและสหรฐัอเมรกิาโดยเฉพาะซโีรทยัพ

ที่กําลังเปนปญหาไดแก 19A แตอยางไรก็ตาม ปญหาดัง

กลาวเพิ�มขึ้นนอยกวาอัตราการลดลงของโรคติดเชื้อนิวโม

คอคคัสชนิดรุนแรงทั้งหมดและจากซีโรทัยพที่บรรจุอยูใน

วัคซีน54,55 สําหรับในประเทศเกาหลีใตพบซีโรทัยพ 19A 

ที่แยกไดจากเด็กอายุนอยกวา 5 ปที่ปวยเปนโรคติดเชื้อ

นิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงเพิ�มมากขึ้นกอนที่จะมีการเริ�มใช

วัคซีน PCV7 ในชวงปลายป ค.ศ. 2003 ซึ�งความสัมพันธ

ดังกลาวยังไมเปนที่ทราบสาเหตุแน�ชัด56 อยางไรก็ตาม

วัคซีน PCV13 สามารถครอบคลุมเชื้อซีโรทัยพ 19A ได

 สาํหรบัวคัซนี PCV10 จากการศกึษาเปรยีบเทยีบ

กับ PCV7 แบบ head-to-head comparative trial พบวา 

การตอบสนองของภูมิคุมกันตอทุกซีโรทัยพไมดอยกวา 

PCV7 ยกเวนซีโรทัยพ 6B และ 23F เมื่อตรวจวัดดวย

วิธี ELISA หลังการให PCV10 ที่อายุ 2, 3 และ 4 เดือน 

โดยมีจํานวนทารกที่มีระดับภูมิคุมกันสูงถึง cut-off level 

(0.2 มคก./มล.) ตอซีโรทัยพ 6B และ 23 F รอยละ 65.9 

และ 81.4 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับให PCV7 ครบ 3 โดส

มีจํานวนรอยละ 79 และ 94.1 ตามลําดับ แตยังไมทราบ

ผลทางคลินิกจากความแตกตางน�้ สําหรับซีโรทัยพ 1, 5 

และ 7F มีจํานวนของผูที่มีระดับภูมิคุมกันถึงเกณฑรอยละ 

97.3, 99.0 และ 99.5 ตามลําดับ32 

 จากการศกึษาในประเทศฟลปิปนส จาํนวนรอยละ

ของผูที่ฉ�ด PCV10 ครบสามโดสแลวมีระดับภูมิคุมกันสูง

ถงึ 0.2 มคก./มล. ไมมคีวามแตกตางจากเดก็ที่ไดรบั PCV7 

ตอทั้ง 7 ซีโรทัยพที่มีเหมือนกัน สําหรับซีโรทัยพ 1, 5 และ 

7F มีจํานวนรอยละ 99.6 ที่มีระดับภูมิคุมกันถึงเกณฑ

หลังได รับวัคซีน PCV10 ครบสามโดส และจากการศึกษา

เดียวกันในประเทศโปแลนด พบมีจํานวนรอยละของผูที่มี

ระดับภูมิคุมกันสูงถึงเกณฑตอซีโรทัยพ 6B และ 23F นอย

กวาในกลุมทีฉ่�ด PCV10 เมือ่เทยีบกบัการฉ�ดวคัซนี PCV7 

อาจจะอธิบายไดวา การตอบสนองทางภูมิคุมกันตอการ

ฉ�ดวัคซีนอาจมีความแตกตางกันในเด็กแตละเชื้อชาติ แต

สําหรับซีโรทัยพ 18C และ 19F จากการศึกษาของทั้งสอง

ประเทศพบวา ในกลุมทีฉ่�ดวคัซนี PCV10 จะมรีะดบัความ

เขมขนของภูมิคุมกันสูงกวาในเด็กที่ไดรับวัคซีน PCV757   

 จํานวนรอยละของผูที่ได PCV10 จํานวนสาม

โดสแลวมี opsonic titer ที่มากกวา 1:8 ตอ 7 ซีโรทัยพที่

เหมือนกันกับ PCV7 มีจํานวนตั้งแตรอยละ 87.7-100 ใน

ขณะผูที่ไดรับ PCV7 มีจํานวนรอยละ 92.1-100 สําหรับ

ซีโรทัยพ 1, 5 และ 7F มีจํานวนของผูที่มี opsonic titer 

ถึงเกณฑรอยละ 65.7, 90.9 และ 99.6 ตามลําดับภายหลัง

ไดรับวัคซีนครบสามโดส และมีจํานวนรอยละ 91.0, 96.3 

และ 100 ภายหลังไดรับวัคซีนเข็มกระตุน32

 ประสทิธภิาพของวคัซนี PCV10 ตอโรคหชูัน้กลาง

อักเสบเฉ�ยบพลัน ขอมูลอางอิงการศึกษาจาก Pneu-

mococcal Otitis Media Efficacy Trial (POET) ซึ�งใช

วัคซีนชนิดคอนจูเกตที่ประกอบดวยเชื้อนิวโมคอคคัส 

11 ซีโรทัยพ พบวาวัคซีนมีประสิทธิภาพในการปองกัน

โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉ�ยบพลันจากเชื้อนิวโมคอคคัส

ทุกซีโรทัยพไดรอยละ 51.5 มีประสิทธิภาพในการปองกัน

โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉ�ยบพลันจากทุกสาเหตุรอยละ 

33.6 มีประสิทธิภาพในการปองกันโรคหูชั้นกลางอักเสบ

เฉ�ยบพลนัทีม่สีาเหตจุากเชือ้ Haemophilus influenzae ได

รอยละ 35.6 ซึ�งเปนที่คาดวา PCV10 จะมีประสิทธิภาพใน
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การปองกันโรคหูชั้นกลางอักเสบเฉ�ยบพลันที่มีสาเหตุจาก

เชื้อนิวโมคอคคัสเทียบเคียงไดกับวัคซีนที่ใชในการศึกษา

ของ POET58

 สําหรับวัคซีน PCV13 จากการศึกษาพบวาการ

ตอบสนองทางภูมิคุมกันทั้งจํานวนรอยละของผูที่ไดรับ

วัคซีนแลวมีระดับภูมิคุมกันเกิน cut-off level, opsonic 

titer และ immunologic memory ไมดอยไปกวา PCV7 

ของทุกซีโรทัยพ59

 จากการศึกษาการติดเชื้อในนิวโมคอคคัสในเขต

ภาคกลางของประเทศไทยพบวาวัคซีน PCV7, PCV10 

และ PCV13 สามารถครอบคลุมเชื้อนิวโมคอคคัสที่ทําให

เกิดโรคในเด็กอายุนอยกวา 5 ปไดรอยละ 70.3, 70.3 และ 

81.2 ตามลําดับ60

 เน��องจากวัคซีนมิไดครอบคลุมเชื้อที่อาจกอโรค

ไดทุกซีโรทัยพ ดังนั้นจึงยังอาจปวยเปนโรคติดเชื้อนิวโม

คอคคัสชนิดรุนแรงได แมจะฉ�ดวัคซีนครบถวนแลวก็ตาม 

ปฏิกิริยา9,61

 ปฏิกิริยาจากวัคซีน PS23 อาจพบบริเวณที่ฉ�ดมี

อาการปวด บวมแดง และมไีข ปวดเมือ่ยกลามเน�อ้เลก็นอย 

ปฏกิริยิาบวมแดงเฉพาะทีอ่ยางมากพบบอยหลงัฉ�ดวคัซนี

ซ้าํภายใน 2 ปมากกวาหลงัการฉ�ดโดสแรก ปฏกิริยิารนุแรง

พบไดนอยมาก

 ปฏิกิริยาจากวัคซีนชนิดคอนจูเกต สวนใหญเปน

ปฏกิริยิาเฉพาะทีเ่ชน บวมแดงบรเิวณทีฉ่�ด อาจพบอาการ

ไข 1-2 วันหลังฉ�ดไดบาง นอกจากน�้อาจพบอาการคลื่นไส 

ถายเหลว ผื่น นอนไมหลับ กระสับกระสาย

ขอบงชี้

 สําหรับประเทศไทยยังไมมีการศึกษาถึงความคุม

คาของการใชวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็ก

ไทย จึงยังถือเปน optional vaccine 

 ขอบงชี้ของวัคซีน PS-23 ไดแก เด็กอายุ 2 ปขึ้น

ไปที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด

รุนแรงดังน�้

 1. เด็กที่ไมมีมาม หรือมามไมทํางาน เชน ธาลัส

ซีเมีย

 2. โรคเรื้อรังของอวัยวะตางๆ เชน โรคปอด โรค

หัวใจ โรคตับ โรคไต

 3. ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง กินยากดภูมิคุมกัน 

รวมทั้งการติดเชื้อเอชไอวี

 4. มีการรั�วของน้ําไขสันหลัง 

 ขอบงชี้ของวัคซีนชนิดคอนจูเกต

 1. เด็กปกติที่อายุนอยกวา 24 เดือน

 2. เด็กที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคติดเชื้อนิวโม

คอคคัสชนิดรุนแรงเชนเดียวกับขอบงชี้ของวัคซีน PS-23

ขอหามและขอควรระวัง

 ทั้งวัคซีน PS-23 และวัคซีนชนิดคอนจูเกตมีขอ

หามดังน�้

 1. ผูที่มีปฏิกิริยารุนแรงจากวัคซีนเข็มกอน หรือ

มีประวัติแพสวนประกอบตางๆของวัคซีน

 2. ผูที่เจ็บปวยเฉ�ยบพลัน

 3. หญิงตั้งครรภ

หมายเหตุ

 1. ควรฉ�ด PCV และหรือ PS-23 ใหครบกอนตัด

มาม (elective splenectomy) กอนใหยากดภมูคิุมกนั หรอื

กอนทํา cochlear implant อยางนอยเปนเวลา 2 สัปดาห

 2. PCV ไมสามารถปองกันโรคติดเชื้อนิวโม

คอคคัสที่เกิดจากซีโรทัยพอื่นที่ไมไดบรรจุในวัคซีน และ

ไมสามารถใชแทนการฉ�ดวัคซีนปองกันโรคคอตีบไดแมวา

จะรวมกับโปรตีน diphtheria CRM 197 ก็ตาม

 3. เดก็ทีเ่คยเจบ็ปวยดวยโรคตดิเชือ้นวิโมคอคคสั

ชนดิรนุแรงมากอน ควรไดรบัวคัซนี PCV และหรอื PS-23 

ใหครบตามกําหนด แมวาจะเกิดโรคระหวางที่ใหวัคซีนยัง

ไมครบก็ตามเพราะผูปวยยังคงเสี่ยงตอการเกิดโรคจาก

ซีโรทัยพอื่นๆ ซึ�งปองกันไดดวยวัคซีน

 4. ในรายที่เปนโรคธาลัสซีเมีย ไมมีมาม ตัดมาม 
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เอกสารอางอิง

หรือมามทํางานบกพรอง แมวาจะไดรับวัคซีนปองกัน

โรคแลวก็ตาม ยังมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคติดเชื้อนิวโม

คอคคัสชนิดรุนแรงจากซีโรทัยพไมไดบรรจุในวัคซีน จึงมี

ความจําเปนที่จะตองรับประทานยา penicillin เพื่อปองกัน

การติดเชื้อตอไป โดยแนะนําให penicillin V 125 มก. 

รับประทาน 2 ครั้งตอวันสําหรับเด็กอายุนอยกวา 5 ป 

และ 250 มก. 2 ครั้งตอวันในเด็กที่อายุมากกวา 5 ป

 คาดวาอุบัติการณของโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส

ชนดิรนุแรงในประเทศไทยมไีมมากเทาในตางประเทศ และ

ยงัไมเขาเกณฑขององคการอนามยัโลกทีจ่ะใหบรรจวุคัซนี

เขาในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศ อยางไร

ก็ตามประเทศไทยยังขาดขอมูลการติดเชื้อนิวโมคอคคัส

ในผูปวยกลุมเสี่ยงจึงทําใหยังไมทราบอุบัติการณที่แทจริง

           วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิด

คอนจูเกตมีใชในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2549 จัดเปน 

optional vaccine ที่ยังคงมีราคาสูง มีการใชวัคซีนชนิดน�้

นอยกวารอยละ 5 ในเด็กอายุนอยกวา 5 ป การประเมินวา

วัคซีนชนิดน�้มีความคุมคาหรือไมนั้น จะตองทําการศึกษา

ถงึ cost benefit เพิ�มเตมิในประเดน็ตางๆเหลาน�้ไดแก ชนดิ

ของวัคซีน (ความครอบคลุมของซีโรทัยพของเชื้อกอโรค

ที่พบบอย) ตารางการฉ�ด ผลทางออม (herd immunity) 

ของวัคซีน และผลกระทบจากที่มีการเพิ�มขึ้นของการติด

เชื้อจากซีโรทัยพที่ไมไดบรรจุในวัคซีน เปนตน

 จากปญหาของวัคซีนชนิดคอนจูเกตที่มีใชใน

ปจจุบันไดแก วัคซีนสามารถปองกันโรคติดเชื้อนิวโม

คอคคัสเฉพาะซีโรทัยพที่บรรจุในวัคซีน หลังจากใชไป

ระยะหนึ�งจะพบอุบัติการณของโรคติดเชื้อจากซีโรทัยพที่

ไมไดบรรจุในวัคซีนเพิ�มขึ้น ถาจะผลิตวัคซีนใหครอบคลุม

ไดหลายๆซีโรทัยพ การผลิตก็มีความยุงยากซับซอน

 1. Prommalikit O, Pengsaa K, Thisyakorn 

U. Pneumococcal infections in high-risk and im-

munocompromised hosts. J Med Assoc Thai. 

2010;93(Suppl.5):S61-S70.

 2. Prommalikit O, Mekmullica J, Pancharoen 

C, Thisyakorn U. Invasive pneumococcal infection in 

 ขอพจิารณาดานการสาธารณสขุ62

 วัคซีนในอนาคต63

มาก จึงมีผูพยายามทําการศึกษาทดลองเพื่อหาวัคซีน

ใหมๆที่มีคุณสมบัติสามารถกระตุนการสรางภูมิคุมกันได

ดี ครอบคลุมซีโรทัยพของเชื้อกอโรคไดหลายซีโรทัยพ

เชน มีการศึกษาในสัตวทดลองเพื่อหา adjuvants ใหมๆ 

นํามาผลิตวัคซีนที่สามารถใหการบริหารแบบ intranasal 

ได วตัถปุระสงคเพือ่กอใหเกดิภมูคิุมกนัทัง้ทีเ่ยือ่บทุางเดนิ
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immunogens ตางๆที่จะนํามาทําวัคซีนไดแก 

 1. วัคซีนชนิด whole-cell pneumococcal bac-

teria

 2. DNA vaccines

 3. Protein-based vaccines เชน pneumo-

coccal surface protein A (PspA),  pneumococcal sur-

face protein C (PspC), pneumococcal surface adhesion 

A (PsaA), pneumolysin (Ply), neuraminidase enzymes 
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ที่แตกตางกันขึ้นกับซีโรทัยพของเชื้อ ผลการทดลองพบ
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ปองกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสซีโรทัยพที่แสดงลักษณะ

ตอสวน PspA ในหนูทดลองได คาดวาในอนาคตน�าจะมี

การนําสวนของ capsular polysaccharide มาคอนจูเก

ตกับ pneumococcal protein ตางๆเพื่อใหไดวัคซีนที่มี

คุณสมบัติตามที่ตองการ
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