
วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว วัคซีน  239วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

 ปจจุบันอุบัติการณโรคโปลิโอลดลงอยางมาก

เน��องจากการมีวัคซีนปองกัน เดิม World Health Assembly 

ต้ังเปากวาดลางโปลิโอใหส้ินสุดไปจากโลกภายในป พ.ศ. 

25431 โดยกําหนดใหทุกประเทศจัดต้ังองคกรเพ่ือดําเนิน

มาตรการในการกวาดลางโปลิโอ ซึ�งนอกจากระบบการเฝา

ระวัง Acute Flaccid Paralysis ( AFP surveillance) แลว 

วัคซีนปองกันโปลิโอชนิดกิน (Oral Poliovirus (OPV) vac-

cine) ถือเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จได 

 อยางไรก็ตาม ขณะน�้ (ป พ.ศ. 2554) เรายังไม

ประสบความสําเร็จดังกลาว และยังคงเปนโรคที่ทั�วโลก

ตองมีการเฝาระวังอยางใกลชิด โดยเฉพาะในปจจุบัน

ที่ถือเปน pre eradication era ปญหาที่สําคัญคือ เมื่อ

โปลิโอที่เกิดจากการติดเชื้อตามธรรมชาติเริ�มลดลงไป

อยางมาก ความเสี่ยงตอการเปนอัมพาตจากเชื้อในวัคซีน

OPV จะมากกวาติดเชื้อโดยทางธรรมชาติ (Wild 

type pol iovirus, WPV)2 มาตรการการใชวัคซีน

ปองกันโปลิโอ ในชวงเวลาผานเปลี่ยนน�้ จึงเปนสิ�ง

ที่สําคัญมากที่ทุกประเทศตองพิจารณาใหรอบคอบ

และเหมาะสมกับบริบทของประเทศของตน นอกจาก

น�้หลายประเทศที่ เคยกวาดลางโปลิโอไปแลวกลับมี

รายงานโปลิโอกลับขึ้นมาใหม ซึ�งเปน imported case

จากประเทศเพื่อนบานที่ยังคงมีเชื้อในสิ�งแวดลอม ที่

เนนใหเห็นความสําคัญของระบบการเฝาระวังโรค ลาสุด

องคการอนามยัโลกตัง้เปาหมายกวาดลางโปลโิอใหหมดไป

ภายในป 2013 (พ.ศ. 2556)3 ดังนั้นปจจุบันที่บานเรามี

วัคซีนปองกันโรคโปลิโออยูทั้ง 2 ชนิดคือ วัคซีนปองกัน

โรคโปลิโอชนิดกิน (OPV) และ ชนิดฉ�ด (Inactivated 

Poliovirus (IPV) vaccine) มาตรการในการใชวัคซีน

ดังกลาวจึงถือเปนประเด็นที่สําคัญอยางยิ�ง

 

เชื้อกอโรค 

 สาเหตุของโปลิโอเกิดจากเชื้อ Poliovirus ซึ�ง

เปน human enterovirus, family Picornaviridae ซึ�ง

เปน single - stranded, positive sense RNA genome 

และมี protein capsid มี 3 ซีโรทัยพ ไดแก 1, 2 และ 3 

สาเหตุการแพรระบาด อาจเกิดไดทั้งจาก fecal to oral 

transmission หรือ oral to oral transmission หรือทั้ง

สองทางรวมกัน4 

ระบาดวิทยา 

 การตดิเชือ้ poliovirus เกดิเฉพาะในคนเทานัน้ และ

พบบอยในเดก็โดยเฉพาะในสถานทีท่ีอ่ยูกนัอยางแออดั และ

อนามัยสิ�งแวดลอมไมดี การแพรระบาดของเชื้อสวนใหญ

ทาง fecal - oral ปจจุบันโรคโปลิโอมีอุบัติการณลดลงมาก 

(รูปที่ 1)5 และบางประเทศไมมีรายงานผูปวยแลว 

 อยางไรก็ตาม ลาสุดในป พ.ศ. 2552 - มีนาคม 

2554 มีรายงานผูปวยจากกวา 20 ประเทศ โดย 4 ประเทศ

ถือเปน endemic countries ไดแก Afghanistan, India, 

Nigeria และ Pakistan เน��องจากยังคงมี รายงานผูปวย

โปลิโอจาก WPV 1 และ 3 อยางตอเน��อง สวนที่เหลือเปน

ประเทศทีเ่คยรายงานวาไมมโีปลโิอแลว แตกลบัมผีูปวยขึน้

ใหม ที่ประเมินวาสวนหนึ�งอาจเปนจาก Imported cases 

22
จุไร วงศสวัสดิ์ 

วัคซ�นป�องกันโรคโปลิโอ

บทนํา

โรคโปลิโอ
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จากเพือ่นบานใกลเคยีง ประเทศเหลาน�อ้ยูในทวปีแอฟรกิา

และเอเชียซึ�งยังถือเปนดินแดนเสี่ยงตอการระบาดของ

โปลิโอ จากการเปรียบเทียบขอมูลผูปวยในป พ.ศ. 2552 

และ 2553 พบวามีรายงานผูปวย ดังในตารางที่ 1

 โดยประเทศใหมที่เดิมไมมีรายงานผูปวยในป 

2552 แตกลับมีรายงานผูปวยในป 2553 ไดแก Russis, 

Nepal, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan และ 

Senegal สําหรับประเทศที่เปน endemic อยูแลวนั้น 

พบวา Pakistan มีจํานวนผูปวยมากที่สุดและยังคงมีการ

ระบาดอยางตอเน��อง จากตารางเปนที่น�าสังเกตวา ในป 

พ.ศ. 2553 รายงานผูปวยสวนใหญมาจากประเทศที่เปน 

nonendemic ซึ�งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการเฝา

ระวัง โดยเฉพาะถาเปนประเทศอยูในภูมิภาคเดียวกันกับ

ประเทศที่มีการระบาด นอกจากน�้รูปแบบการระบาดยังมี

บางประเด็นที่น�าสนใจไดแก การระบาดในประเทศคองโก

ซึ�งไดรายงาน ผูปวยรายสดุทายเมือ่ 10 ปกอน การระบาด

ในประเทศคองโก ตั้งแตเดือน ต.ค. - พ.ย. 2553 มีจํานวน

ผูปวยที่เปน AFP 409 ราย ในจํานวนน�้สวนหนึ�งพบการ

ติดเชื้อ Enterovirus 109 รวมดวย เขาใจวาเปนผลจาก 

imported cases ผูปวยที่พบในการระบาดในประเทศ

คองโกครั้งน�้ เปนกลุมที่มีอายุมากขึ้น คืออยูระหวาง 15 

- 72 ป7 และเสียชีวิต 169 รายจากจํานวน 409 ราย ของ 

AFP (รอยละ 41.3 ) ซึ�งคอนขางสูงผิดปกติ 

 กลาวโดยสรุปในดานระบาดวิทยา ขอมูลลาสุด 

(มีนาคม 2554) ประเทศที่ยังมีการระบาดของโปลิโอ อาจ

แบงไดเปน 3 กลุม8 คือ 

 1. Endemic countries คอื มกีารระบาดอยางตอ

เน��อง ไดแก Afghanistan, India, Nigeria และ Pakistan

 2. Countries with re-established transmission 

คอื เกดิมกีารระบาดขึน้ใหมจาก imported cases และยงัคง

มีการระบาดตอเน��องมานานกวา 12 เดือน ไดแก Angola, 

Chad, Democratic Republic of the Congo และ Sudan

 3. Countries with imported poliovirus คือ 

เริ�มเกิดมีการระบาดขึ้นใหมจาก imported cases ไดแก 

Kazakhstan, Liberia, Mali, Mauritania, Nepal, Niger, 

Russian Federation, Senegal, Sierra Leone, Tajikistan, 

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 6)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ จํานวนผูปวย โปลิโอ (WPV)6

รวม

Endemic countries

Nonendemic countries

จํานวนผูปวย ป 2552

     (23 ประเทศ)

        1,604

        1,256

         348

จํานวนผูปวยป 2553 

    (20 ประเทศ)

       1,294

        232

       1,062

รูปที่ 1 อุบัติการณโรคโปลิโอและความครอบคลุมการใหวัคซีน 

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 5)



วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว วัคซีน  241บทที่ 22 วัคซ�นป�องกันโรคโปลิโอวัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

Turkmenistan, Uganda ประเทศดังกลาว ยังคงใช OPV 

เปนมาตรการหลักในการควบคุมการระบาด

 สําหรับประเทศไทย มีรายงานผูปวย WPV ราย

สุดทายในเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2540 แตเน��องจากยัง

มีประเทศที่อยูในทวีปเดียวกับเรายังคงมี WPV อยู (Af-

ghanistan, India, Pakistan) ทําใหประเทศไทยยังคงตอง

มีมาตรการการเฝาระวังโรคน�้ (AFP surveillance) อยาง

ตอเน��อง และ OPV ยังเปนวัคซีนและ มาตรการหลักใน

การควบคุมการระบาด อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 25469 

ประเทศไทยมีรายงานผูปวยเด็ก AFP อายุ 18 เดือน โดย

เปนเชื้อโปลิโอสายพันธุวัคซีนที่มีการกลายพันธุใหมีความ

รุนแรง ( Vaccine Derived Poliovirus, VDPV) ซึ�งเปน

อีกประเด็นปญหาที่พบในการใช OPV โดยมักพบในกลุม

ประชากรที่มีความครอบคลุมวัคซีนต่ํา ผูปวยรายน�้มีภาวะ

ภมูคิุมกนับกพรอง (Hypogammaglobulinemia) รวมดวย 

 ในสหรัฐอเมริกา มีผูปวยรายสุดทายในป พ.ศ. 

2522 ซึ�งเปนจาก ซีโรทัยพ 1 (WPV 1) หลังจากนั้น มี

รายงานผูปวยเปนรายๆ แตเปน imported cases และ 

vaccine associated paralytic poliomyelitis (VAPP) 

สหรัฐอเมริกาใช IPV ตั้งแตป พ.ศ. 2540 ในตารางการ

ฉ�ดแบบผสม (IPV-OPV) และฉ�ดแบบ IPV ทั้งหมดตั้งแต

ป พ.ศ. 254310

พยาธิกําเนิด11 

 เช้ือโปลิโอเขาสูรางกายทางระบบทางเดินอาหาร 

และเพิ�มจํานวน ท่ี mucosa หรือ lymphatic tissue ของทาง

เดินอาหาร โดยจะพบเช้ือในกระแสเลือดในชวงส้ันๆ การท่ี

รางกายมีระดับภูมิคุมกันในเลือดจะสามารถปองกันโรคได 

อยางไรก็ตามผูปวยอาจมี paralytic poliomyelitis ไดจาก

การท่ี motor neurons ท่ีติดเช้ือไวรัสโดยตรงและมักเปน

ท่ี anterior horn cell ของไขสันหลังอยางไรก็ตาม ในรายท่ี

เปนรุนแรงพบวา intermediate gray ganglia และ posterior 

horn และ dorsal root ganglia อาจมีความผิดปกติดวย ใน

สมองอาจพบมีความผิดปกติท่ี reticular formation, vestibular 

nuclei, cerebellar vermis และ deep cerebellar nuclei เช้ือ

อาจทําลาย myocardium ได 

อาการทางคลินิก11,12 

 เช้ือโปลิโอเม่ือเขาสูรางกายคน ประมาณรอยละ

 95 ของผูท่ีติดเช้ือโปลิโอ จะไมแสดงอาการระยะฟกตัว

ของผู ท่ีติดเ ช้ือโปลิโอท่ีไมแสดงอาการหรือมีอาการ

เพียงเล็กนอย ประมาณ 3-6 วัน ผูท่ีมีอาการอาจจะมี

ไขตํ่าๆ เจ็บคอ และอาการดีข้ึนใน 2-3 วัน (abortive

poliomyelitis) ประมาณรอยละ 1-5 ของผูท่ีแสดงอาการ 

อาจมีอาการ aseptic meningitis ตามมาไดในชวงหลังโดย

ระยะเวลาปวยประมาณ 2-10 วัน และหายเปนปกติ ผูปวย

กลุมท่ีมีอาการแขน ขา ออนแรงเฉ�ยบพลัน (asymmetric 

flaccid paralysis with areflexia) พบไดประมาณรอยละ 

0.1 - 2 ของการติดเช้ือท้ังหมด โดยผูปวยกลุมน�จ้ะมีระยะ

ฟกตัวนานกวา คือ ประมาณ 7 - 21 วันหลังรับเช้ือและอาจ

มีอาการสมองอักเสบได โอกาสท่ีผูปวยจะมี แขน ขา

ออนแรงเฉ�ยบพลันจะเพิ�มข้ึนถาติดเช้ือในอายุท่ีมากข้ึน 

ในผูท่ีมีอาการแขนขาออนแรงเฉ�ยบพลันน�้ พบวารอยละ 

80 จะมีอาการคงเหลืออยูในระยะยาวรอยละ 10 จะ

สามารถฟนตัวได และรอยละ 2-10 อาจเสียชีวิต10 

ผูปวยกลุมน�้อาจมีความผิดปกติท่ีเสนประสาทสมองและ

กลามเน�อ้ท่ีชวยในการหายใจรวมดวย การตรวจนํ้าไขสันหลัง

จะมีความผิดปกติแบบ aseptic meningitis ผูปวยจะ

สามารถแพรเ ช้ือได ต้ังแตเริ�มมีอาการไปจนถึงหลาย

สัปดาห เน��องจากมีเช้ืออยูเปนจํานวนมากท่ีลําคอและใน

อุจจาระ เช้ือสามารถตรวจพบในลําคอประมาณ 1-2 สัปดาห 

และตรวจพบในอุจจาระไดประมาณหลายสัปดาหหลังจาก

เริ�มมีอาการปวย ผูปวยท่ีมีภูมิคุมกันบกพรองสามารถตรวจ

พบเช้ือไดนานกวาน�้ อัตราสวนของการติดเช้ือแบบไมมี

อาการตอ paralytic disease ประมาณ 100 : 1 ถึง 1,000 : 110

การวินิจฉัย 

 โดยการเพาะเชื้อ (cell culture) จากสิ�งสงตรวจ

จากอุจจาระ (โอกาสพบเชื้อมากที่สุด) คอหอย ปสสาวะ 

และอาจพบเชื้อไดแตไมบอยในน้ําไขสันหลังของผูปวย 
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ควรมีการเก็บสิ�งสงตรวจดังกลาวโดยเร็วที่สุด ในชวงแรก

ที่ผูปวยเริ�มแสดงอาการ (ภายใน 14 วัน) และควรสงอยาง

นอย 2 ครั้ง หางกัน 24 ชั�วโมง การตรวจทางน้ําเหลือง 

อาจจะมีปญหาในการแปลผล 

การรักษา 

 ไมมยีารกัษาเฉพาะ เปนการรกัษาประคบัประคอง

ตามอาการ 

การควบคุมการระบาด 

 นอกจาก standard precaution แลว ควรมีการแยก

ผูปวย และใชมาตรการ contact precaution ตลอดชวงท่ีผู

ปวยอยูในโรงพยาบาล ในกรณ�ท่ีเกิดเปน Outbreak มาตรการ

ควบคุมท่ีสําคัญคือการให mass immunization ดวย OPV 

อยางไรก็ตาม ผูสัมผัสโรคท่ีมีภูมิคุมกันบกพรองควรไดรับ

วัคซีนปองกันชนิด IPV

 วัคซีนที่ใชปองกันโรคมี 2 ชนิด คือ 

 1. ชนิดรับประทาน (OPV, Sabin) 

 2. ชนิดฉ�ด (IPV, Salk) 

Oral Poliovirus Vaccine (OPV) 

 เปนวัคซีนท่ีเตรียมจากเช้ือไวรัสโปลิโอท่ีมีชีวิต 

โดยทั�วไปประกอบดวยเช้ือท้ัง 3 ซีโรทัยพ แลวนํามาผาน

กระบวนการท่ีทําใหเช้ือออนฤทธ์ิลง เพ่ือไมกอใหเกิดโรคใน

ผูรับวัคซีนท่ีมีภูมิคุมกันปกติ และเน��องจากเปนวัคซีนท่ีกระตุน

ภูมิคุมกันโดยการเลียนแบบการติดเช้ือทางธรรมชาติ คือ

เปนวัคซีนท่ีบริหารโดยการรับประทาน ทําใหมีภูมิคุมกันท้ัง

ในลําไสและในเลือด จึงเปนวัคซีนหลักท่ีทั�วโลกใชในการ

กวาดลางโปลิโอ อยางไรก็ตามขอเสียของวัคซีนคือผลขาง

เคียงจากการท่ีเปนเช้ือไวรัสท่ีมีชีวิตถึงแมจะออนฤทธ์ิลง 

แตอาจมีการกลายพันธุและกอใหเกิดโรคได ในประเทศท่ี

กวาดลางโปลิโอหมดไปแลว จึงตองมาพิจารณาทบทวน

มาตรการการใหวัคซีนดังกลาว เพ่ือไมใหความเส่ียง

จากการใชวัคซีนมีมากกวาประโยชนท่ีไดรับจากวัคซีน

Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV)

 เปนวัคซีนท่ีทําจากเช้ือไวรัสโปลิโอท่ีตายแลว 

ประกอบดวยเชือ้ทัง้ 3 ซโีรทยัพ เปนวคัซนีชนดิฉ�ด โดยหลกั

การแลวจึงมีความปลอดภัยกวา OPV ทําใหมีภูมิคุมกันสูง

เฉพาะในกระแสเลือด ปจจุบันจะอยูในรูปวัคซีนรวมเปน

หลกั และเปนวคัซนีทีห่ลายประเทศทีก่วาดลางโปลโิอหมด

แลวใชเปนวัคซีนหลักแทน OPV เน��องจากปลอดภัยกวา 

แตวัคซีนยังมีราคาสูง

ประวัติและความเปนมาของการพัฒนาวัคซีน13

 OPV มีการพัฒนามาตั้งแตป พ.ศ. 2493 เปน

วัคซีนเชื้อเปนที่ถูกทําใหออนฤทธิ์ เพาะเลี้ยงใน MRC 5 

หรือ vero cell โดยการผาน serial passage จนไดไวรัส

ที่ไมมี neurotropic character โดยสายพันธุ Sabin 

เปนสายพันธุที่ไดรับการขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และ 

WHO ใชเปนวคัซนีหลกัในการปองกนัโปลโิอ ตัง้แตป พ.ศ. 

2504 อยางไรก็ตาม ตั้งแตป พ.ศ. 2512 WHO ไดเริ�ม

ตระหนักถึงขอเสียของ OPV ที่อาจทําใหเกิด VAPP 

 IPV มีการพัฒนามาในเวลาใกลเคียงกับ OPV 

และเปนวัคซีนปองกับโปลิโอชนิดแรกที่มีใช โดยวัคซีน

รุนแรก (1st generation IPV) มีการพัฒนาโดย Salk และ

คณะ และใช ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา 

เนเธอรแลนด สวีเดน ฝรั�งเศส และฟนแลนด ในชวง

ประมาณ ป พ.ศ. 2493 - 2495 เปนวัคซีนที่ ใช 

monkey kidney cells เพาะเลี้ยงไวรัส แตตอมาในป 

พ.ศ. 2498 เกิดผลขางเคียงคือ paralytic cases (Cut-

ter incidence) ในผูที่ไดรับวัคซีนและผูที่สัมผัสกับผูรับ

วัคซีน ซึ�งเปนผลมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ

ผลิต (ขั้นตอน inactivation) จึงทําใหประเทศสวน

ใหญหันมาใช Sabin’s oral poliovaccine แทน ตอมา

ไดมีการพัฒนาวัคซีนรุนที่ 2 (2nd generation หรือ 

enhanced potency IPV) ที่พัฒนากระบวนการผลิตให

 วัคซีนปองกันโรคโปลิโอ
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ปลอดภัยมากยิ�งขึ้น โดยใช well characterized cell line 

และมีประสิทธิภาพดียิ�งขึ้น ปจจุบันเตรียมจาก vero cells 

เพาะเลี้ยงโดยใช microcarriers ใน biogenerators ระบบ

อุตสาหกรรม ใชไวรัสโปลิโอ Mahoney strain สําหรับ 

type 1, Mef 1 strain สําหรับ type 2 และ Saukett strain 

สําหรับ type 3 ทําใหมีความเขมขนขึ้นโดยวิธี ultrafiltra-

tion และทําใหบริสุทธิ์ขึ้นโดยวิธี gel filtration หลังจากนั้น

นํามา inactivate ดวยความรอนและฟอรมาลิน (1:4,000) 

และตอมามีการพัฒนาเปนวัคซีนรวมกับวัคซีนอื่น ไดแก 

วคัซนีปองกนัคอตบี ไอกรน บาดทะยกั(DTP ) ตบัอกัเสบบ ี

(HBV) และเชื้อ Haemophilus influenza type b (Hib)

รายละเอียดและสวนประกอบ

 OPV ประกอบดวยเชื้อที่ทําใหออนฤทธิ์ ทั้ง 3 

ซีโรทัยพ (1, 2 และ 3) ในปริมาณ > 106, 105 และ105.8 

IU/ โดส ตามลําดับ ปจจุบันมีบรรจุในแบบหลายโดสรวม

กันนอกจาก trivalent แลว บางประเทศยังใช mono-

valent OPV (mOPV) และ bivalent OPV (bOPV) ซึ�ง

จะใชในชวงที่เกิดการระบาด โดยใหเปน mass im-

munization OPV ไมมีรูปแบบวัคซีนรวมอยางไรก็ตาม

สามารถใหรวมกับวัคซีนอื่นได ไดแก BCG, DTP, HBV, 

Measles, Hib และ Rota ไดอยางปลอดภัย 

 IPV ทีใ่ชในปจจบุนัเปนวคัซนีรุนที ่2 ประกอบดวย 3 

ซโีรทยัพ (1, 2 และ 3) ในปรมิาณ 40, 8 และ 32 D unit ตาม

ลําดับ ปจจุบันอยูในรูปแบบของวัคซีนรวม (ตารางที่ 2)

วิธีเก็บวัคซีน 

 OPV สามารถแชแข็งได แตหลังจากละลายแลว 

เก็บที่ 2-8° ซ. แบบที่บรรจุหลายโดสรวมกันเมื่อเปดแลว 

ควรใชใหหมดภายใน 1 วัน 

 IPV เก็บที่ 2-8° ซ. หามแชแข็ง

ขนาดและวิธีใช

 ปจจุบันประเทศไทยมีวัคซีนใชทั้ง 2 แบบ 

อยางไรก็ตาม วัคซีนที่อยูในตารางสรางเสริมภูมิคุมกัน

โรคของประเทศ ขณะน�้ยังคงเปน OPV สวน IPV มีที่ใช

มากขึ้นในปจจุบันทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ 

 OPV เปนวัคซีนที่อยู ในตารางสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคของประเทศไทย ใชหยอดทางปาก จํานวน 

2 หยดที่อายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และ 4 - 6 ป เด็กที่ไม

เคยไดมากอน ให 3 ครั้ง หางกัน 6-8 สัปดาห และครั้ง

ที่ 4 อีก 6 -12 เดือนหางจากครั้งที่ 3 หากครั้งที่ 4 ให

กอนอายุ 4 ป ควรใหครั้งที่ 5 เมื่ออายุประมาณ 4 - 6 ป 

 IPV ฉ�ดเขากลามเน�้อโดยฉ�ด 3 ครั้งเมื่อ

อายุ 2, 4, 6-18 เดือน และกระตุนเมื่ออายุ 4-6 ป 

สําหรับเด็กที่ ไมมีปญหาภูมิคุมกันบกพรอง แตมี

ความประสงคจะใช IPV เพื่อลดความเสี่ยงตอการ

เกิด VAPP อาจใช IPV เพียง 2 โดสแรกเมื่ออายุ 2, 4 

เดือน และใช OPV เมื่ออายุ 6-18 เดือน และ 4-6 ป 

(Sequential IPV - OPV) คาดวาการทําแบบน�้จะชวย

ลดอัตราการเกิด VAPP ลงไดอยางนอยรอยละ 5010 ใน

สหรัฐอเมริกาที่มีใชแต IPV แนะนําใหฉ�ด 4 ครั้ง โดยเริ�ม

ตารางที่ 2 รูปแบบ IPV แบบวัคซีนรวม

 วัคซีน บริษัท วัคซีนที่รวม

 Tetraxim Sanofi Pasteur DTaP, IPV

 Pentaxim, Pediacel  Sanofi Pasteur DTaP, IPV, Hib

 ADACEL - Polio  Sanofi Pasteur Tdap, IPV

 Infanrix IPV/Hib GlaxoSmithKline DTaP, IPV, Hib

 Infanrix Hexa GlaxoSmithKline DTaP, IPV, Hib, HBV

 Boostrix - Polio  GlaxoSmithKline Tdap, IPV
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ฉ�ดที่อายุประมาณ 2 เดือน ครั้งที่ 2 หางจากครั้งแรก 2 

เดือน ครั้งที่ 3 ใหฉ�ดที่อายุประมาณ 6-18 เดือน ครั้งที่ 

4 ใหฉ�ดที่อายุ 4-6 ป (ถาครั้งที่ 3 ฉ�ดที่อายุประมาณ 4 

ป ไมจําเปนตองฉ�ดครั้งที่ 4) 

ประสิทธิภาพ4 

 OPV เปนวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง กอให

เกิดภูมิคุมกันทั้งที่เยื่อบุลําไสและในกระแสเลือด หลาย

ประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลวเชน สหรัฐ

อเมริกา พบวาภายหลังไดรับ OPV 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง

มากกวารอยละ 90 และ 97 ของเด็กที่ไดรับวัคซีนมี

ภูมิคุมกันตอทั้ง 3 ซีโรทัยพ14 ทําใหสามารถกวาดลาง

โปลิโอใหหมดไปได อยางไรก็ตามในประเทศที่กําลัง

พฒันารวมทัง้ประเทศไทย15 พบวาประสทิธภิาพอาจดอย

กวา มเีพยีงรอยละ 73 และ 70 ทีม่ภีมูคิุมกนัตอ ซโีรทยัพ

1 และ 3 ตามลําดับ4,16 ซึ�งอาจมีหลายสาเหตุมา

เกี่ยวของ เชน การติดเชื้อในลําไสดวยเชื้อไวรัสอื่นๆ 

ระดับภูมิคุมกันจากมารดาที่สูง หรือมีทองเสียชวงที่

รับการหยอดวัคซีน เปนตน4 สวนประสิทธิภาพในระยะ

ยาวนั้นเชื่อวา ถึงแมระดับภูมิคุมกันจะลดลงตามเวลา

ที่ผานไป แตประสิทธิภาพในการปองกันโรคจะคงอยู

ตลอดชีวิต

 IPV หากได 2 เข็มจะมี seroconversion 

มากกวารอยละ 95 สามารถกระตุนใหเกิดภูมิคุ มกันได

เพียงพอหลังใหเพียง 2 โดส (รวมถึงคนที่มีภูมิคุ มกัน

บกพรอง ผูปวยโรคทางเดินอาหาร และผูปวยทุพ

โภชนาการ) และหากได 3 เข็มจะมีระดับภูมิคุ มกัน

สูงในเด็กมากกวารอยละ 9917,18 รวมทั้งยังกอใหเกิด

ภูมิคุ มกันที่เยื ่อบุลําไสไดดวย แมจะไมดีเทา OPV19,20 

ระดับภูมิคุ มกันอาจอยูไดยาวนาน ดังมีรายงานตรวจพบ 

neutralizing antibodies ในผูที ่ไดรับ IPV 3 โดส 

เมื่อ 18 ปกอน21 สวนประสิทธิภาพของ IPV ในรูป

แบบวัคซีนรวมตางๆ นั้น เริ �มมีขอมูลมากขึ้น พบวา

ประสิทธิภาพในการปองกันโปลิโอไมดอยกวาการฉ�ด

แยกเข็ม ซึ�งตองมีการติดตามขอมูลระยะยาวตอไป

ปฏิกิริยา 

 OPV ปจจบุนัเปนวคัซนีที ่ตองตดิตามเรือ่งความ

ปลอดภัย สิ�งที่ตองเฝาระวังเมื่ออุบัติการณการติดเชื้อตาม

ธรรมชาติ ( WPV) ลดลง เชื้อจากวัคซีนอาจกอใหเกิดโรค

ได 

 1. VAPP อาการทางคลินิกไมแตกตางจาก 

WPV ตองอาศัยการตรวจทางหองปฏิบัติการที่จะบอกได

วาเปนสายพันธุจากวัคซีน อุบัติการณ VAPP ประมาณ 

4 ราย/ 1ลานทารกแรกเกิด/ป ในประเทศที่ใช OPV เปน

หลัก22 และมักเกิดจาก Sabin 3 (รอยละ 60 ของผูปวย)4 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาชวงที่ใช OPV เกิด VAPP โดย

เฉลี่ยประมาณ 1 ใน 2.4 ลานโดส โดยที่อัตราการเกิด 

VAPP หลังไดรับวัคซีนโดสแรก ในผูที่รับวัคซีนและ

ผูที่มาสัมผัสและไดรับเชื้อ ประมาณ 1 ใน 750,000 โดส12 

ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองจะมีโอกาสเกิด VAPP ไดสูงขึ้น 

3,200-6,800 เทา23 สําหรับในประเทศไทยมีอัตราการ

เกิด VAPP ซึ�งรายงานโดยกระทรวงสาธารณสุขป พ.ศ. 

2540-2543 ประมาณ 1 ใน 3-15 ลานโดส

 2. VDPV จากการที่ Sabin virus เกิดการ

หมุนเวียนในกลุมประชากรอยูเปนเวลานาน4 ซึ�งมักพบใน

กลุมที่ความครอบคลุมของการให OPV ต่ํา ทําใหไวรัส

วัคซีนเกิดมีการเปลี่ยนแปลงจนมี neurovirulence ที่เรา

เรียกวา circulating VDPV (cVDPV) อีกกรณ�หนึ�งคือการ

ที่เชื้อจากวัคซีนมีการ replicate นานในผูที่มีภูมิคุมกัน

บกพรอง แลวทําใหไวรัสมี neurovirulence ในกรณ�น�้เรียก

วา immunodeficiency-associated VDPV (iVDPV) ทาํให

เราตองระวังการใหวัคซีนในผูที่มีภาวะดังกลาว 

 IPV เปนวัคซีนที่มีความปลอดภัย อาจเจ็บปวด

เฉพาะที่บริเวณที่ฉ�ดวัคซีนเล็กนอย ไมมีปฏิกิริยารุนแรง 

เน��องจากวัคซีนน�้ผสม streptomycin, polymyxin B และ 

neomycin จงึอาจเกดิปฏกิริยิาจากวคัซนีในผูทีแ่พยาเหลา

น�้

ขอบงชี้

 OPV ใหในเด็กทุกคนที่แข็งแรงดี ตามแผนการ
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สรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศ 

 IPV ใหในเด็กทุกคนที่แข็งแรงดี หรือผูที่มี

ภูมิคุมกันบกพรองซึ�งไมสามารถใช OPV ได (ยกเวน

เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีสามารถใช IPV หรือ OPV ก็ได 

ทั้งน�้เน��องจากยังไมเคยมีรายงาน VAPP จาก OPV ใน

เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีแมวาจะอยูในภาวะ severely im-

munosuppressed ก็ตาม)24 และการใช OPV ยังชวย

สงเสริมใหแผนการกวาดลางโปลิโอประสบความสําเร็จ25 

นอกจากน�้ IPV อาจจําเปนในผูใหญที่อยู ในดินแดน

ที่เปน low risk ของโรคโปลิโอซึ�งไมมีการกระตุนทาง

ธรรมชาติ และมีโอกาสสูงที่จะไปสัมผัสเชื้อโปลิโอ12 

ไดแก  ผูที่ จะเดินทางไปยังดินแดนที่มีการระบาด 

ผู ที่ ทํ า ง าน ในห องปฏิบั ติ การที่ มี โ อกาสรั บ เชื้ อน�้

โดยตรง ซึ�งจํานวนเข็มที่ฉ�ดขึ้นอยูกับประวัติวาเคย

ไดรับ primary series ดวย OPV หรือ IPV มาครบ

หรือไม ถาเคยไดรับ อาจใหเพียง 1 เข็ม แตถาไมเคย

ไดรับเลย อาจตองใหครบ 3 เข็ม หางกันอยางนอย 4 

สัปดาห 

ขอหามและขอควรระวัง12

OPV ไมควรใหใน

 • ผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง

 • ผู ที่ อยู ร วมบ าน เดี ยวกันกับผู ที่ มี ภาวะ

ภูมิคุมกันบกพรอง

 • หญิงตั้งครรภ (ถาจําเปนตองให ใหเปน IPV) 

IPV หามใหใน

 • ผูทีม่ปีระวตัเิคยแพ IPV แบบ anaphylaxis ใน

เข็มกอน หรือมีประวัติแพ streptomycin, neomycin หรือ 

polymyxin B ซึ�งเปนสวนผสมในวัคซีน 

 • ไมควรใชเปนวคัซนีหลกัในชวงทีม่กีารระบาด 

เน��องจาก IPV จะไมสามารถหยุดยั้งการระบาดไดเร็ว

เหมือน OPV (แตใชเปนวัคซีนเสริมได)

ขอพิจารณาดานการสาธารณสุข

 ปจจุบันโลกอยูใน preeradicating era สําหรับ

โปลิโอ และแตละประเทศมีความกาวหนาในการกวาด

ลางโปลิโอที่แตกตางกัน ทวีปที่ยังคงมีปญหาการระบาด

ของโปลิโอ ไดแก แอฟริกา และเอเชีย OPV เปนวัคซีน

ที่เปนกลยุทธสําคัญในการกวาดลางโปลิโอขององคการ

อนามัยโลก (WHO) ซึ�งไดประสบความสําเร็จในการ

กวาดลาง WPV 2 แลว และในขณะน�้จํานวนผูปวยจาก 

WPV 1 และ 3 ก็ลดลงอยางมาก WHO ไดออกคําแนะนํา

สําหรับประเทศตางๆ ในการพิจารณากําหนดนโยบายการ

ใหวัคซีนปองกันโรคโปลิโอในชวง pre eradication era น�้ 

โดยใหพจิารณาตามความเสีย่งใน 2 ดาน (รปูที ่2)4 กลาวคอื 

 จากรูปที่ 2 สรุปไดวา เราควรพิจารณาความเสี่ยง

ดังน�้

 1. ความเสี่ยงตอการเกิด Imported cases โดย

ประเทศที่มีชายแดนติดกับ ประเทศที่มีการระบาด ถือวา

มีความเสี่ยงสูง 

 2. ความเสี่ยงตอการเกิดการแพรระบาดภายใน

ประเทศ โดยประเทศที่มีความครอบคลุมของวัคซีนต่ํา 

ถือวามีความเสี่ยงสูง 

 ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตอ Imported cases 

และโอกาสการแพรระบาดสูง ควรยังไดรับวัคซีน OPV 

อยางเดียว สวน การฉ�ด IPV อยางเดียว เหมาะสมกับ

ประเทศทีมีความเสี่ยงต่ําตอ Imported cases และโอกาส

เกดิการแพรระบาดภายในประเทศต่าํ สาํหรบั ประเทศไทย 

ประเมินไดวามีความเสี่ยงปานกลางถึงมากตอ Imported 

cases (อยูในทวีป เดียวกันกับ India, Pakistan และ 

Afghanistan) แตโอกาสเกิดการแพรระบาดภายใน

ประเทศต่ํา (ความครอบคลุมของวัคซีนมากกวารอยละ 

90 - 95) ยกเวนในบางพื้นที่ เชน 3 จังหวัดชายแดนภาค

ใต นราธิวาส ปตตาน� และ ยะลา ที่มีความครอบคลุม

ของวัคซีนเพียงรอยละประมาณ 7226 )ดังนั้นถาพิจารณา

ตามคําแนะนําของ WHO อาจจะยังไมถึงเวลาที่เราจะ

ใช IPV อยางเดียวในขณะน�้ ยังคงมีความจําเปนในการ

ให OPV โดยอาจใหเปน OPV ทั้งหมด หรือ Sequential 
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IPV - OPV ซึ�งมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขใชในการ

กวาดลางโปลิโอในประเทศไทย ในปจจุบัน ประกอบดวย 

1. คงความครอบคลุมการให OPV3 มากกวารอยละ 90 

ทั�วประเทศ) 2. มรีะบบการเฝาระวงั AFP ทีเ่ชือ่ถอืได กลาว

คือ มีรายงาน AFP อยางนอย 2 /100,000 เด็กอายุต่ํากวา 

15 ป โดยที่อยางนอยรอยละ 80 มีการตรวจอุจจาระเพื่อ

หาสาเหตุในผูปวยเหลาน�้) 3. มีการเตรียมความพรอม ถา

เกิดการระบาดในบางจุด โดยสามารถ mop up วัคซีนได

อยางนอยรอยละ 90 ของประชากรกลุมเสี่ยง)4 มีการให

วัคซีนเสริมทุกป ในกลุมที่มีความเสี่ยงสูง26 

 นอกจากน�้ ประเทศเราควรตองมี 1. การเฝาระวัง 

Imported WPV 2. การติดตามอุบัติการณของ VAPP และ 

VDPV และ 3. การศึกษา cost effectiveness analysis 

สําหรับ IPV ในบริบทของประเทศไทย เพื่อเปนขอมูลใน

การพิจารณามาตรการการใช IPV ในแผนการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคของประเทศ 

 เน��องจากในอนาคต IPV จะเปนวัคซีนที่ตองใช

มากขึ้น เมื่อเขาสู post eradication era แตยังมีปญหา

เรื่องราคาที่สูง การพัฒนาวัคซีนน�้ตอไปจึงเปนการคิดคน

ในรูปแบบของ dose sparing หรือการใช adjuvants ที่

สามารถลดขนาดของแอนตเิจนลงได ซึ�งน�าจะทาํใหวคัซนี

มีราคาถูกลง ลาสุดมีรายงานการใช fractional dose

(1/5 ของ full dose) ของ IPV ฉ�ดเขาผิวหนัง (intrader-

mal) ในทารก เปรียบเทียบกับการฉ�ด IPV ปกติ พบวา

สามารถทําใหเกิด seroconversion ( >รอยละ 95) ซึ�งใกล

เคียงกับการฉ�ดปกติ (รอยละ 100) แตมีระดับภูมิคุมกัน

ต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญ27 นอกจากน�้ยังมีการวิจัยพัฒนา

หา adjuvants ตัวใหมๆ เชน oil in water emulsions 

(MF59 like emulsion)28, Chitosan29 ซึ�งการพัฒนายัง

อยูระหวางการศึกษาในสัตวทดลอง แตก็พบวาสามารถ

เพิ�มระดับภูมิคุมกันในสัตวทดลองได ยังคงตองติดตาม
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