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บทนํา

 วัณโรคเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของ

ทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ�งในประเทศที่ยากจนและ

กําลังพัฒนา จากรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) 

ป ค.ศ. 2010/2011 มีคนตายจากวัณโรคปละ 1.7 ลานคน 

หรอืโดยเฉลีย่ตายวนัละ 4,700 คน และมผีูปวยวณัโรคราย

ใหมเกิดขึ้นปละ 9.4 ลานคน1 จากรายงานการเฝาระวัง

โรควัณโรคของสํานักระบาดวิทยาพบวา วัณโรคทุกชนิด

มีแนวโนมเพิ�มขึ้น จากอัตราปวย 38.0 ตอแสนประชากร 

ในป พ.ศ.2537 เปน 49.97 ในป พ.ศ. 2545 และเพิ�มเปน 

63.11 ตอประชากรแสนคน ในป พ.ศ. 25522 ในระยะหลัง

มาน�้มีผูปวยวัณโรคมากขึ้นจนแพทยผูรักษาสวนใหญรูสึก

ได องคการอนามัยโลกจัดใหประเทศไทยเปนหนึ�งใน 22 

ประเทศทีม่ปีญหาวณัโรครนุแรงทีต่องจบัตามอง3 นอกจาก

น�้ยังมีปญหาเชื้อวัณโรคดื้อยาหลานขนาน (multidrug re-

sistant Mycobacterium tuberculosis: MDR-TB) เพิ�ม

มากขึน้ทั�วโลก คาดวารอยละ 3.3 ของผูปวยตดิเชือ้วณัโรค

ใหมจะเปนเชื้อ MDR-TB ทําใหการรักษาวัณโรคยากขึ้น 

ใชเวลารักษานานขึ้นเปน 18 - 24 เดือน เพราะไมมียา 

rifampicin อยูสูตรยารักษาทําใหรักษาแบบระยะสั้นไมได

 วัคซีนที่ใชสําหรับปองกันวัณโรค เริ�มใชกันมา

ตั้งแตป ค.ศ. 1921 มีเพียงชนิดเดียวคือ วัคซีน “บีซีจี” 

และยงัคงใชอยูจนถงึทกุวนัน� ้ตลอดระยะเวลาเกอืบ 100 ป

ที่ผานมายังไมมีวัคซีนปองกันวัณโรคชนิดใหมออกมาให

ใชไดเลย

ประวัติความเปนมาของการพัฒนาวัคซีน

   วัคซีนบีซีจีเปนวัคซีนที่ใชมาตั้งแตป ค.ศ. 1921 

คนพบโดย Calmette และ Guerin ถือวาเปนวัคซีนที่เกา

แกและมีการใชมากที่สุด และยังใชอยูในหลายๆ ประเทศ 

ผลิตมาจากเชื้อ Mycobacterium bovis ที่ผานขบวนการ

ทําใหเชื้อออนกําลังลงโดยการเปลี่ยน culture medium 

ทุก 2 สัปดาห (passaging) ทําเรื่อยไปจน 230 passages 

จึงไดเชื้อที่เหมาะสมสําหรับทําเปนวัคซีน ในป ค.ศ. 1921 

ระยะเริ�มแรกของการใชวัคซีนบีซีจีจะเปนวัคซีนชนิดน้ํา 

(liquid vaccine) เน��องจากในยุคนั้นยังไมรูจักวิธีทําใหเปน

ผงแหง (lyophilize) และยังไมมีตูเย็นลบแปดสิบองศา

สาํหรบัเกบ็เชือ้ วคัซนีชนดิน้าํตองเลีย้งเชือ้ตอมาอกีหลายๆ 

passage เพื่อทําวัคซีน จนถึง passage ที่ 1173 ในป 

ค.ศ. 1961 เริ�มคนพบวิธีการทําใหเปนผงแหง ดังนั้นหลัง

จาก passage ที่ 230 ซึ�ง Calmette รายงานวาเชื้อได

ออนกําลังลงแลวและทําเปนวัคซีนสําหรับใชได  นับตั้งแต

ป ค.ศ. 1921 - 1961 ในการผลิตวัคซีนบีซีจีจะผานขบวน

การเลี้ยงเชื้อตอมาอีก 943 passages เชื่อวาเชื้อ Myco-

bacterium bovis จะไมออนกําลังลงไปอีก4 จากหลายการ

ศึกษาพบวาวัคซีนบีซีจีที่ผลิตขึ้นในระยะหลังบางสายพันธุ

มี virulence และ immunogenicity ต่ําลง5,6    

 วัคซีนบีซีจีเริ�มแพรหลายไปประเทศตางๆ ทั�ว

โลกในป ค.ศ. 1924 โดยสถาบันปาสเตอร แตละประเทศ

จะดําเนินการผลิตวัคซีนใชเองจากเชื้อ Mycobacterium 

bovis สายพันธุวัคซีนบีซีจีที่ไดรับมา และทําการตั้งชื่อ

วัคซีนที่ผลิตขึ้นมาเปนสายพันธุของตนเอง วัคซีนบีซีจีที่
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วัคซ�นป�องกันวัณโรค

 วัคซีนบีซีจี
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รูป 1 แสดงการกระจายของวัคซีนบีซีจีไปทั�วโลก

 (จากเอกสารอางอิงหมายเลข 4)

ใชในปจจุบันจึงมีหลายสายพันธุ ชื่อแตกตางกันไปตาม

ประเทศและหองปฏิบัติการตางๆ ดังแสดงไวในรูปที่ 1 

ทาํใหประสทิธภิาพของวคัซนีในการปองกนัวณัโรคแตกตาง

กันไปขึ้นอยูกับวิธีการเตรียมและการผลิตวัคซีนของแตละ

สถาบัน

 หลังจากที่มีการคนพบถึงความแตกตางของยีน

ในเชื้อ M. bovis จากสายพันธุวัคซีนบีซีจีในป ค.ศ. 1990 

จึงเริ�มทํา phylogenetic tree ของวัคซีนบีซีจี โดยอาศัย 

molecular fingerprint ของเชือ้ M .bovis, M. tuberculosis 

จากการใช restriction-fragment-length-polymorphism 

(RFLP) พบวาสวนที่สําคัญสองสวนในวัคซีนบีซีจี คือ 

IS6110 และ  MPT64 วัคซีนบีซีจีในชวงป ค.ศ. 1921 จะ

มี IS6110 สองชุด และมี MPT64 อยูดวย วัคซีนบีซีจีสาย

พนัธุในปจจบุนัจะม ีIS6110 เพยีงหนึ�งชดุ และไมม ีMPT64 

จากการศกึษายอนหลงัไปพบวา IS6110 ไดสญูหายไปหนึ�ง

ชดุในชวงระหวางป ค.ศ. 1925-1926 และ MPT64 สญูหาย

ไประหวางป ค.ศ. 1927-1931 ดงัแสดงไวในรปูที ่24 วคัซนี

บซีจีีในปจจบุนัจงึแตกตางจากวคัซนีเมือ่เริ�มตนเมือ่ป ค.ศ. 

1921 จึงเปนเหตุผลหนึ�งที่พออธิบายถึงความแตกตางกัน

ของวคัซนีบซีจีสีายพนัธุตางๆ ในแตละประเทศและจะมผีล

ตอเน��องไปถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใชดวย

 จาก Phylogenetic tree ของวัคซีนบีซีจี ทําใหมี

การศึกษาตอไปอีกและพบวาใน M. bovis  BCG ในแตละ

สายพันธุของ บีซีจีมี deletions และ polymorphisms ของ

ยีนเกิดขึ้นไมเหมือนกัน ทําใหเกิดความแตกตางกันใน

แตละสายพันธุของวัคซีนบีซีจีที่ใชในปจจุบันมากขึ้นไปอีก 

เชน วัคซีนบีซีจีของปาสเตอร ในป ค.ศ. 1961 เทียบกับป 

ค.ศ. 1921 พบวามี 1 single nucleotide polymorphism 

และ 4 deletions สวนวัคซีนสายพันธุอื่นๆ ก็มีการเกิด 

deletions และ polymorphisms เชนเดียวกันได ดังนั้นจึง

เปนอกีเหตุผลหนึ�งทีอ่ธิบายไดวาทาํไมวคัซนีบซีจีีในแตละ

ประเทศมีสายพันธุที่แตกตางกัน แตประสิทธิภาพโดยรวม

แลวไมแตกตางกนั อยางไรกต็ามตองทาํการศกึษาอกีตอไป

 วัคซีนบีซีจีที่แตกตางกันในแตละสถาบันน�้  

สามารถจัดเปน 2 กลุมใหญ ๆ  คือ ‘early strain’ และ ‘late 

strain’ เชน วัคซีน BCG Pasteur 1173 P2 จัดเปนชนิด 

late strain สวน Tokyo 172-1 ที่ประเทศไทยใชอยูจัดเปน 

early strain วัคซีนทั้งสองชนิดน�้ genome sequence มี

ความแตกตางกันชัดเจน [BCG Pasteur 1173 P2 contain 

two separate genetic populations with double and triple 

tandem duplications in the DU2 region (a protein en-

coding region with 58 genes) ขณะที่ BCG Tokyo 172-1 
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contain two separate genetic population with differ in 

the protein encoding RD16 region, one variant having 

the full RD16 region the other with a 22 bp deletion in 

this region. ] วคัซนีบซีจีทีัง้สองชนดิน�ม้ ีmorphology และ 

growth characteristic แตกตางกันอีกดวย7-11  

 วัคซีนบีซีจีเปนวัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต ในอดีตการ

ทําวัคซีนตองเลี้ยงเชื้อใน culture medium แลวนําเชื้อ

นั้นมาใชเปนวัคซีนทันทีในสภาพของของเหลว จึงมีเชื้อ

ที่มีชีวิตอยูเปนจํานวนมาก ทําใหการสรางภูมิคุมกันของ

รางกายจะเปนไปไดดี วัคซีนชนิดน้ําน�้ไมทนตอความรอน

และมอีายสุัน้เพยีง 2 สปัดาห ปจจบุนัวคัซนีบซีจีทีี่ใชจะเปน

ชนดิผงแหง (lyophilized) สามารถเกบ็ไวใชไดนาน ตองนาํ

มาผสมน้ํากอนใช 

ประสิทธิภาพของวัคซีนจะขึ้นอยูกับ  

 1. จํานวนเชื้อที่มีชีวิต พบวาวัคซีนสวนใหญหลัง

จากละลายน้ําแลว จะมีเชื้อตายประมาณรอยละ 90-95 

ยกเวนวัคซีน บีซีจี-โตเกียว มีเชื้อมีชีวิตอยูสูงถึงรอยละ 

2512 ประเทศไทยใช วคัซนีบซีจีสีายพนัธุโตเกยีว 172 จาก

การเลี้ยงเชื้อในขณะเริ�มตนจะมีเชื้ออยู 30 ลานตัวตอ 1 

มล. เมื่อทําเปนผงแหง และนํามาละลายน้ํา พบวามีเชื้อ

อยู 12-15 ลานตัวตอ 1 มล. ดังนั้นเมื่อผสมวัคซีนแลวควร

ใชใหหมดภายใน 2 ชั�วโมง ไมควรใหถูกแสง หลังจากดูด

วัคซีนใส syringe แลวควรฉ�ดทันที  

 2. หลงัจากฉ�ดวคัซนีบซีจี ีเชือ้ตองมคีวามสามารถ

ที่จะมีชีวิตอยูในรางกายไดนานพอที่จะกระตุนภูมิคุมกัน

ของรางกาย ปจจุบันเชื่อวา mycolic acid ซึ�งเปนสวน

ประกอบของผนังเซลของ M. bovis จะเปนสวนสําคัญที่

ทําใหเชื้อมีชีวิตอยูรอดได พบวาวัคซีนบีซีจีสายพันธุตางๆ 

ที่ผลิตขึ้นหลังจากป ค.ศ. 1931 ความสามารถในการสราง 

methoxymycolic acid ของเชื้อ M. bovis ไดหายไป จาก

การศึกษาพบวาเมื่อไมมี methoxymycolic acid จะทําให

เชื้อไมสามารถมีชีวิตอยูรอดไดในเม็ดเลือดขาว (macro-

phage)13   

 3. วัคซีนบีซีจีนั้นตองมีความสามารถเปน im-

munogen ทีด่สีามารถกระตุนใหรางกายสรางภมูคิุมกันได

ดี สาร immunogen ทีด่คีือโปรตนี วัคซนีบซีจีีทีผ่ลิตหลังป 

ค.ศ. 193114 จากทุกสถาบันโปรตีน ESAT-6 และ CFP-10 

ของเชือ้ M. bovis สายพนัธุบซีจีไีดสญูหายไป และบางสาย

พันธุมีโปรตีน MPT64, MPB70, MPB83 หายไปบางสวน

หรอืมอียูแตไมสามารถแสดงออกได จงึเชือ่วาการสญูหาย

ไปของโปรตีนเหลาน�้จะทําใหความสามารถในการกระตุน 

รางกายใหสรางภูมิคุมกันตอเชื้อเสียไป ดังนั้นวัคซีนบีซีจี

ผลิตขึ้นในระยะหลังๆ มีความแตกตางจากวัคซีนเริ�มตน

ในป ค.ศ. 1921 อาจจะสงผลถึงประสิทธิภาพและคุณภาพ

ของวัคซีนบีซีจีในปจจุบัน 

 การดู vaccine immunogenicity ของวัคซีน

บีซีจีที่ผลิตได กอนที่ผูผลิตจะนํามาจําหน�ายแตเดิมใชการ

ทดสอบปฏิกิริยาทูเบอรคุลิน ในหนูทดลองหรือในอาสา

สมัครเปนตัววัด โดยดู reactogenicity และ conversion 

ที่เกิดขึ้นหลังจากไดรับวัคซีนบีซีจี ปจจุบันไมแนะนําใหใช

วิธีน�้แลว เพราะปฏิกิริยาทูเบอรคุลินที่เกิดขึ้นไมมีความ

สัมพันธกับ ‘protective immunity’ ที่เกิดขึ้นจริง แนะนํา

ใหใชสาํหรบัด ูlot-to-lot consistency และดวูาไมมกีารตาย

ของหนทูดลองเกดิขึน้จากวคัซนีใน final lot กอนทีจ่ะนาํมา

จาํหน�ายเทานัน้ วคัซนีปองกนัวณัโรคชนดิใหมรวมทัง้วคัซนี

บีซีจี จะตองมีวิธีการวัดประสิทธิภาพแบบใหม อาจใชวิธี

การดู biomarker panels หรือ mycobacterium growth 

inhibition bioassay ซึ�งยังอยูในขั้นศึกษา ปจจุบันมีวิธีการ

ตรวจทาง molecular biology ทําใหไดขอมูลในระดับยีนที่

ละเอียด (genectic information) ซึ�งอาจนํามาใชในการดู

ประสิทธิภาพของขบวนการผลิตวัคซีนรวมทั้งดู virulent 

ของเชื้อ mycobacterium ในวัคซีนดวย15 

 เน��องจากวคัซนีบซีจีทีีใ่ชกนัทั�วโลกมคีวามแตกตาง

กันเรื่อง BCG sub-strain จึงยังไมมีขอสรุปวา sub-strain 

ใดดทีีส่ดุในการปองกนัวณัโรคในคน จากหลายๆ การศกึษา

ในหนูทดลอง (guinea pig) พบวา ประสิทธิภาพในการ

ปองกันวัณโรคไมมีความแตกตางกันระหวาง early strain 

(BCG Tokyo 172-1) และ late strain (BCG Danish 1331, 

BCG Pasteur 1173 P2, BCG Connaught, BCG Tice) 
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เมื่อทําการทดสอบโดยใหเชื้อวัณโรคในหนูทดลองที่ไดรับ

วคัซนีบซีจี ีทาง aerosol challenge ยกเวนสายพนัธุวคัซนี 

BCG Glaxo (late strain) พบวาปองกนัวณัโรคไดไมดนีกั16 

เหตุผลที่ตองฉ�ดวัคซีนบีซีจี

 ประเทศไทยกําหนดใหเด็กแรกเกิดทุกคนตองได

รับวัคซีนบีซีจี ตามคําแนะนําขององคการอนามัยแนะนํา 

(WHO) โดยดูจากความชุก (prevalence) ของการปวย

เปนวัณโรค (TB disease) ในประชากรทุกอายุ ถามากกวา 

40 ตอแสนประชากรยังมีความจําเปนตองฉ�ดวัคซีนบีซีจี

อยู ประเทศไทยมีอัตราปวยของวัณโรครวมทุกชนิดตอ

แสนประชากรป พ.ศ. 2545 เทากับ 49.95 พ.ศ. 2551 

เทากับ 54.3017 และป พ.ศ. 2552 เพิ�มขึ้นเปน 63.112 ซึ�ง

มีแนวโนมสูงขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจําเปนตอง

ฉ�ดวัคซีน บีซีจีใหแกเด็กแรกเกิดทุกราย ที่ยังแนะนําใหฉ�ด

ในเด็กแรกเกิด เน��องจากวัคซีนบีซีจีมีประสิทธิภาพในการ

ปองกันวัณโรคชนิดแพรกระจาย (disseminated tubercu-

losis) และวัณโรคเยื่อหุมสมอง (TB meningitis) ในเด็ก

เล็กสูงถึงรอยละ 60-90 สวนวัณโรคชนิดอื่นๆ ที่เปนการ

ติดเชื้อครั้งแรก (primary tuberculosis) ปองกันไดไมดีนัก

  

ปฏิกิริยา

 อาการขางเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉ�ดวัคซีนบีซีจี

เชน ตอมน้าํเหลอืงบรเิวณใกลเคยีงทีฉ่�ดวคัซนีบซีจีอีกัเสบ

เปนหนอง (regional suppurative adenitis) มอีตัราการเกดิ 

0.1-38 ตอ 1,000 โดส การติดเชื้อบีซีจีที่อวัยวะอื่นๆ เชน

ที่กระดูก (BCG-osteitis) พบได 0.01-330 ตอ 1,000,000 

และที่รายแรงที่สุดคือการติดเชื้อบีซีจีชนิดแพรกระจาย 

(disseminated BCG) มีอัตราการเกิดประมาณ 2 รายตอ 

1,000,000 โดส ของวคัซนีบซีจีี18 (อตัราการเกดิน�ข้ึน้อยูกบั

แตละรายงานและแตละประเทศ) อัตราการเกิดอาการขาง

เคยีงเหลาน�พ้บนอยมากเมือ่เทยีบกบัความเสีย่งในการเกดิ

เปนวณัโรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดโดยเฉพาะในประเทศทีว่ณัโรค

ยงัเปนปญหาอยูถาไมไดรบัวคัซนีบซีจี ีจากการศกึษาตางๆ 

ทั�วโลกเทาที่มีรายงานพบวาอัตราการเกิดอาการขางเคียง

จะแตกตางกนัไปในแตละประเทศ ขึน้อยูกบัหลายปจจยัเชน 

อายทุีฉ่�ดวคัซนี เชือ้ชาต ิปรมิาณวคัซนีทีฉ่�ด สายพนัธุของ

วัคซีนบีซีจีที่ใช วิธีการในการผลิตวัคซีนของแตละสถาบัน 

เทคนิคในการฉ�ดวัคซีน รวมทั้งเกณฑที่ใชในการวินิจฉัย

อาการขางเคียง19 อาการขางเคียงที่เกิดขึ้นไดแสดงไวใน

ตารางที่ 1

 ภายใน 2-3 สัปดาหหลังฉ�ดวัคซีนบีซีจี ตําแหน�ง

รูป 2   การสูญหายไปของสวนประกอบในวัคซีนบีซีจี

 (จากเอกสารอางอิงหมายเลข 4)



วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว วัคซีน  299บทที่ 26 วัคซ�นป�องกันวัณโรควัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 18)

ตาราง 1 อาการขางเคียงจากการวัคซีนบีซีจี

Regional disease Persistent ulcer, abscess, fistula, 

 or lymphadenopathy limited to the region of inoculation

Extra regional localized disease Infection of a single anatomic site, such as osteitis or 

 cutaneous abscess, outside the region of inoculation

Disseminated disease See detailed in table 2

Other BCG syndrome Syndromes following vaccination in which bacteria are 

 not identified, such as keloid, uveitis. These syndromes

  may have an immune basis

 Category Description

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 21)

ตาราง 2  อายุที่ฉ�ดวัคซีนบีซีจี กับอัตราเสี่ยงในการเกิดอาการขางเคียงของวัคซีน

Local subcutaneous abscess, regional lymphadenopathy 387 25

Musculoskeletal lesions 0.39 – 0.89 0.06

Multiple lymphadenitis, nonfatal disseminated lesions 0.31 – 0.39 0.36

Fatal disseminated lesions 0.19 – 1.56 0.06 – 0.72

 Age < 1 year Age 1- 20 years
Complication

Incidence per 1 million vaccinations

ที่ฉ�ดจะเห็นเปนรอยนูนแดง (bluish-red pustule) ขนาด

ประมาณ 5-15 มม. จากนั้นจะเริ�มแตกออกเปนแผลมี 

crust formation รอบๆ ตอมาตรงกลางของรอยนูนแดงจะ

นุมลง ระยะน�้ใชเวลา 3-4 สปัดาห สปัดาหที ่6-10 crust จะ

เริ�มหลดุลอกออกกลายเปนแผลเปนแบนๆ ขนาด 3-7 มม. 

แตไมควรเกิน 10 มม. ถาไมมีอาการแทรกซอน20 บางราย

แผลอกัเสบทีเ่กดิขึน้อาจเปนอยูนานถงึ 3 เดอืนได หลงัจาก

หายแลวพบวารอยละ 28-33 จะเปน hypertrophic scar 

และรอยละ 2-4 จะเปน keloid scars อายุที่ฉ�ดวัคซีนพบ

มคีวามสาํคญัเชนกนั ถาฉ�ดวคัซนีบซีจีีในเดก็เลก็ (infants) 

อาจจะทําใหมีอัตราการเกิดอาการแทรกซอนไดมากกวา

การฉ�ดหลังจากอายุ 1 ปไปแลวหรือเมื่อโตขึ้น21 ดังแสดง

ไวในตารางที่ 2 เด็กทารกที่มีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 

สามารถใหวคัซนีบซีจีไีดและไมทาํใหเกดิอาการแทรกซอน

มากกวาปกติ ในบางรายเมื่อไดรับวัคซีนบีซีจีเข็มที่สองใน

ตอนโต มักพบวาตําแหน�งที่ฉ�ดจะเกิดอักเสบมากจนเปน

หนองหรือเปนฝขนาดใหญ หรือมีตอมน้ําเหลืองบริเวณ

ใกลเคียงอักเสบเกิดมากขึ้นกวาเด็กทั�วไป การรักษาโดย

ทั�วไปมกีารรกัษาไดหลายวธิเีชน กรดีหนองออก ใหยาตาน

จุลชีพชนิดรับประทานเชน erythromycin, cloxacillin 

(กรณ�ทีม่กีารตดิเชือ้แบคทเีรยีรวมดวย) หรอืใหยา isoniazid 

องคการอนามัยโลกแนะนําใหใชยาตานวัณโรค เชน 

isoniazid โรยไปทีแ่ผลโดยตรงได หรอืไมใหการรกัษาเพยีง

แตคอยสังเกตอาการไดเชนกัน วิธีการรักษาตางๆ เหลาน�้

ใหผลไมแตกตางกัน22

 ตอมน้าํเหลอืงบรเิวณใกลเคยีงทีฉ่�ดวคัซนีบซีจีอีาจ

โตได โดยเฉพาะทีบ่รเิวณรกัแรพบไดบอยมขีนาดเลก็ๆ พอ

คลาํไดขนาดเทาเมลด็ถั�วเขยีว ผูปกครองมกัไมสงัเกตวามี

ตอมน้ําเหลืองโตเพราะไมมีอาการใดๆ แพทยเองมักไมได

สนใจคลําตอมน้ําเหลืองบริเวณน�้ดวยใน well baby clinic 

ถาเด็กทารกไมมีอาการอื่นใดผิดปกติ ตามตอมน้ําเหลือง

ที่โตน�้ไมควรมีอาการอักเสบเจ็บหรือแดง ยกเวนบางราย
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ที่รางกายมีปฏิกิริยาตอบสนองตอวัคซีนบีซีจีมากผิดปกติ 

หรือไดรับวัคซีนในขนาดที่มากกวาปกติอาจทําใหเกิดเปน

หนองเรื้อรังในตําแหน�งที่ฉ�ดวัคซีน และตอมน้ําเหลือง

บริเวณใกลเคียงอักเสบเปนหนองไดอาจจะเปนนานถึง 3 

เดือน อาการที่เกิดขึ้นน�้จะขึ้นอยูกับ อายุที่ฉ�ด สายพันธุ

บีซีจีที่ใช เทคนิคการฉ�ด และปริมาณวัคซีนบีซีจีที่ฉ�ด ถา

ไดรับวัคซีนบีซีจีขนาดที่มากกวาคําแนะนํา 2 เทา พบวา

ตําแหน�งที่ฉ�ดวัคซีนและตอมน้ําเหลืองบริเวณใกลเคียงจะ

พบอาการแทรกซอนมากขึน้กวาปกต ิถาใชขนาดนอยกวา

คาํแนะนาํเชนใชขนาด ¼ จะไมพบตาํแหน�งทีฉ่�ดวคัซนีเปน

หนองและไมมีตอมน้ําเหลืองอักเสบเกิดขึ้น เมื่อทําทูเบอร

คุลินที่ 8-9 สัปดาหหลังฉ�ดรอยละ 90 ใหผลบวก (มากกวา

หรือเทากับ 10 มม.) ไดเชนกัน23 อาการขางเคียงที่เกิด

ขึ้นตางๆ เหลาน�้จากรายงานตางๆ ทั�วโลกมักพบเปนการ

ระบาด (outbreak) หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ

ของวัคซีนบีซีจีที่ใชอยูแตเดิม เพราะบางสายพันธุมีอัตรา

การเกิดอาการขางเคียงไดสูงเชน วัคซีนบีซีจีสายพันธุ

ปาสเตอร (Pasteur-1173P2) มรีายงานจากหลายประเทศ

เชน Mozambique, Zimbabwe, Zaire และประเทศแถบ 

Caribbean พบวามีตอมน้ําเหลืองอักเสบเกิดขึ้นมากผิด

ปกตหิลงัจากฉ�ดวคัซนีบซีจี ีเปนหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลง

ชนิดของวัคซีนบีซีจี โดยใชวัคซีนบีซีจีของของปาสเตอร 

(Pasteur-1173P2) แทนของเดิมที่ใชอยู19 สวนวัคซีน

บีซีจีสายพันธุ Tokyo และ Moreau ไมพบวามีรายงาน

อาการแทรกซอนเกิดขึ้น สวนสายพันธุ Copenhagen มี

รายงานบางแตไมบอยเทาสายพันธุ Pasteur-1173P2  

ถึงแมจะใชสายพันธุวัคซีนบีซีจีเดียวกันในแตละประเทศ 

แตละศูนย แตละโรงพยาบาล อาการขางเคียงตางๆ ที่เกิด

ขึ้นเหลาน�้จะมีอัตราการเกิดแตกตางกันไป

 เทคนิคการฉ�ดวัคซีนมีผลตออาการขางเคียงและ

ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นดวย ถาฉ�ดวัคซีนบีซีจีดวยวิธี percuta-

neous โดยใช multiple-puncture device พบวาตําแหน�ง

ที่ฉ�ดจะเกิดอาการ บวม แดง เจ็บ หรืออักเสบเปนหนอง 

มีระยะเวลาที่สั้นกวา หายเร็วกวาและโอกาสที่จะเกิดเปน

แผลอกัเสบนอยกวาการฉ�ดแบบ intradermal  แตปฏกิริยิา

ทูเบอรคุลินหลังจาก 3 เดือนหลังฉ�ดจะมี conversion rate 

เกิดขึ้นนอยกวา พบเพียงรอยละ 40 เทานั้น เมื่อเทียบกับ

การฉ�ดโดยวิธี intradermal ที่มี conversion rate สูงถึง

รอยละ 83 การตรวจทางหองปฏิบัติการโดยวิธี lympho-

proliferative response ตอเชื้อ M. tuberculosis หรือ

การตรวจหา IFN γ-response พบวากอนฉ�ดและหลังฉ�ด

โดยวิธี percutaneous ใหผลที่ไมแตกตางกัน สวนการฉ�ด

โดยวิธี intradermal จะใหผลแตกตางที่ชัดเจน ถาฉ�ดดวย

วิธี subcutaneous จะยิ�งพบอาการแทรกซอนสูงกวาฉ�ด

โดย intradermal ดังนั้นการฉ�ดวัคซีนบีซีจีที่ผิดไปจากวิธี

มาตรฐานทีแ่นะนาํคอื intradermal มผีลตออาการขางเคยีง

และภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นตอเชื้อ M. tuberculosis24 

 ตอมน้ําเหลืองอักเสบ (BCG lymphadenitis)

 หลังจากฉ�ดวัคซีนบีซีจีไปแลว 1-4 เดือนตอม

น้ําเหลืองบริเวณใกลเคียงกับตําแหน�งที่ฉ�ดวัคซีนบีซีจี 

เชนบริเวณรักแรอาจมีขนาดโตขึ้นจนคลําไดแตมักไมเจ็บ 

นอกจากบางรายตอมน้ําเหลืองอาจจะโตมากหรืออักเสบ

มากจนเกิดเปนหนองขึ้นมาได พบไดตั้งแตรอยละ 

0.013 ถึงรอยละ 2325-27 ทั้งน�้ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน 

จากตัวคนไขเอง หรือชนิดและปริมานของวัคซีนบีซีจี

ที่ฉ�ด สายพันธุของวัคซีนบีซีจี อยางไรก็ตามตอมน้ํา

เหลืองที่อักเสบน�้สามารถหายไดเองแมไมไดรับการ

รักษา22 หนองที่ไดจากตอมน้ําเหลืองที่อักเสบน�้ถานํา

ไปยอม AFB จะใหผลบวก ถานําไปเพาะเชื้อจะพบเปน

เชื้อ M. bovis ในบางรายอาจมีการติดเชื้อแบคทีเรีย

อื่นๆ ซ้ําซอนได เชน Staphylococcus aureus, Strepto-

coccus group A สามารถพบเชื้อ M. bovis สายพันธุบีซีจี 

จากหนองเหลาน�้ไดตลอดระยะเวลาที่แผลแตกเปนหนอง

จนกวาจะแหง เชื้อ M. bovis น�้สามารถติดตอไปยังคน

อื่นๆ ในบานไดโดยเฉพาะคนที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง

เชนเปนโรคเอดส ดังนั้นจึงควรปดแผลดวยผาพันแผลที่

สะอาดไวตลอดเวลาและทิ้งในที่ที่เหมาะสม

 การศึกษาในประเทศอินเดียติดตามเด็กทารก

จํานวน 20 คนที่มีปญหาตอมน้ําเหลืองอักเสบจากวัคซีน
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บีซีจี พบวาโดยเฉลี่ยเกิดที่ 3.8 เดือนหลังจากฉ�ดวัคซีน 

(พิสัย 1-6 เดือน) ตอมน้ําเหลืองมีขนาดตั้งแต 2-4 ซม. มี 

10 รายที่ทูเบอรคุลินมากกวา 15 มม. และมี 9 รายทูเบอร

คุลิน 10-15 มม. อีก 1 รายทูเบอรคุลินนอยกวา 10 มม. 

ตอมน้ําเหลืองที่โตหายไดเอง 17 ราย (รอยละ 85) หาย

ภายในระยะเวลาเฉลี่ย 9.1 เดือน (พิสัย 2.5-19 เดือน) มี 

3 รายที่ตอมน้ําเหลืองแตกเปนหนอง ทั้ง 20 รายไมไดให

ยารักษาแตอยางไร ใชเวลาหายเฉลี่ย 11.8 เดือน (พิสัย 

5-23 เดือน)28 สวนการศึกษาอื่นๆ พบวามี spontaneous 

regression ไดรอยละ 20-85  ดังนั้นตอมน้ําเหลืองอักเสบ

จากการฉ�ดวคัซนีบซีจีหีรอืตาํแหน�งทีฉ่�ดวคัซนีบซีจีเีกดิเปน

หนองจากเชื้อ M. bovis ไมมีความจําเปนตองใหยารักษา 

เพียงแตใหคําแนะนําแกผูปกครองใหเขาใจวาผลขางเคียง

ตางๆ เหลาน� ้เปนการตอบสนองของรางกายตอวคัซนีบซีจีี

ทีเ่กดิขึน้ไดไมมอีนัตรายและสามารถหายไดเองโดยไมตอง

ใชยารกัษา  ยกเวนในบางรายทีม่กีารตดิเชือ้แบคทเีรยีอืน่ๆ 

ซ้าํซอนหรอืผูปกครองมคีวามวติกกงัวลมากสามารถใหยา 

isoniazid, ± rifampicin รกัษาได ระยะเวลาใหพจิารณาเปน

รายๆ ไป มักใหยานานเหมือนวัณโรค

 เน��องจากยังไมมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 

สําหรับการรักษาตอมน้ําเหลืองอักเสบจากวัคซีนบีซีจี ถึง

แมมีการศึกษาวาการใหยารักษาใหผลไมแตกตางกับการ

ไมใหยา แพทยบางทานนิยมผาตัดเอากอนออก ในกรณ�

ที่กอนมีขนาดใหญมาก เพราะเกรงวากอนจะแตกออกเอง

ทาํใหเกดิเปน sinus tract เปนแผลเรือ้รงั เหมอืนกบัวณัโรค

ตอมน้ําเหลือง

 กระดูกอักเสบ (BCG Osteitis)

 BCG osteitis ที่เกิดขึ้นหลังจากฉ�ดวัคซีนบีซีจี

มีรายงานแตกตางกันมากเชน ประเทศญี่ปุนพบวาต่ํามาก

พบเพียง 0.01 : 1,000,000 โดส เทียบกับเด็กแรกเกิด

ในประเทศฟนแลนดพบสูงมากถึง 300 : 1,000,000 โดส 

อัตราการเกิด BCG osteitis ขึ้นอยูกับสายพันธุของวัคซีน

บซีจีทีี่ใชและชนชาต ิเชนประเทศ Czechoslovakia เดมิใช

วัคซีนบีซีจีสายพันธุ Prague ในป ค.ศ. 1982 เปลี่ยนมาใช

สายพนัธุ Russian พบวาอตัราการเกดิ BCG-osteitis เพิ�ม

ขึ้นเปน 35 : 1,000,000 ทั้งๆ ที่สายพันธุเดียวกันน�้ใชใน

ประเทศรัสเซียแตไมมีรายงานของ  BCG-osteitis19 สวน

ประเทศสวีเดนและฟนแลนดระหวางป ค.ศ. 1960-1970 

ใชวัคซีนบีซีจีสายพันธุ Gothenburg ที่ผลิตในประเทศ

สวีเดนพบ BCG osteitis 7.3 : 100,000 โดส ชวงป ค.ศ. 

1971-1978 ใชวัคซีนบีซีจีสายพันธุ Gothenburg ที่ผลิต

ใน Copenhagen ประเทศเดนมารกแทน พบวาอัตราการ

เกิด BCG-osteitis เพิ�มขึ้นเปน 36.9 : 100,000 โดส เพิ�ม

ขึ้นอยางชัดเจน29 สวนสาเหตุของการเกิด BCG-osteitis 

ปจจบุนัยงัไมทราบแน�ชดัอาจมหีลายปจจยัรวมกนัเชน เชือ้

ชาติ สายพันธุของวัคซีนบีซีจี ขั้นตอนการผลิตวัคซีน และ

ตําแหน�งที่ฉ�ดวัคซีนบีซีจี เปนตน

 จากรายงานคนไขทีเ่กดิ BCG osteitis จาํนวน 222 

ราย ตั้งแตป ค.ศ. 1960-1988 จากประเทศฟนแลนด30,31 

พบวารอยละ 96 ไดรับวัคซีนบีซีจีตั้งแตอายุ 0-1 ป อายุ

เฉลี่ยที่มีอาการคือ 1.5 ป (พิสัย 0.25-5.7) ถาไดรับวัคซีน

บีซีจีหลังจากอายุ 1 ปไปแลวพบวาอายุเฉลี่ยที่มีอาการ

คือ 2.5 ป (พิสัย 1.7-3.6) แสดงวามีระยะฟกตัวประมาณ 

1.5-2 ป ไมมีใครมีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง มีคนไขรอย

ละ 14 เทานั้นที่มีประวัติอุบัติเหตุนํามากอน และมีคนไข

รอยละ 24 ที่มี arthritis รวมดวย การดําเนินของโรคชา 

และคนไขสวนใหญไมมีอาการใหเห็นหรือตรวจพบ การ

วินิจฉัยจึงคอนขางยากและลาชา ตําแหน�งที่พบมากที่สุด

คือบริเวณ lower extremity (รอยละ 57.6) พบที่กระดูก 

femur มากสุดรอยละ 26.7 พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจะเปน

ที่ metaphysis หรือ epiphysis ของกระดูก long bone29 

การวนิจิฉยัโรคตองประกอบดวยเกณฑตางๆ ดงัตารางที ่3  

 การรกัษานยิมใหยาตานวณัโรค 3-4 ตวัขึน้ไป แต

ไมใช pyrazinamide เพราะเชื้อ BCG M. bovis ดื้อยาโดย

ธรรมชาติอยูแลว ระยะเวลาที่รักษา 12 เดือน (พิสัย 6-24 

เดอืน) การพยากรณของโรคด ีรอยละ 97 หายโดยสมบรูณ 

ไมมีความพิการเกิดขึ้น มีสวนนอยที่กระดูกถูกทําลายจน

ผิดรูปไปทําใหมีผลตอการเจริญเติบโตของเด็ก หรือบาง

รายเกิดแผลเปน keloid ขนาดใหญเมื่อหาย
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 บีซีจีชนิดแพรกระจาย (Disseminated BCG)

 อาการขางเคยีงรนุแรงทีส่ดุของการฉ�ดวคัซนีบซีจีี

คอื การตดิเชือ้บซีจีชีนดิทีล่กุลามแพรไปทั�วรางกายหลายๆ 

อวัยวะ (disseminated BCG) มีอัตราการเกิดประมาณ 2 

รายตอ 1,000,000 โดส ของวคัซนีบซีจีี18 อตัราการตายสงู

มากแมไดรับการรักษาเพราะสวนใหญเกิดในคนที่มีภาวะ

ภูมิคุมกันบกพรองอยูกอน เชน เปนโรคเอดส severe 

combined immunodeficiency (SCID), chronic granu-

lomatous disease (CGD) เปนตน จากรายงานตางๆ ทั�ว

โลกตั้งแตป ค.ศ. 1921-1982 มีคนไขจํานวน 60 คนและ

ชวงป  ค.ศ. 1980-1995 มีรายงานคนไข 27 คน รายงาน

ตางๆ จากทั�วโลกมากกวา 5,000 รายงาน พบวารอยละ 

84 เกิดในคนที่เปน immunocompromised สวนใหญรอย

ละ 71 เกิดในเด็กอายุนอยกวา 2 ป อาการสําคัญคือ มีไข 

ตอมน้ําเหลืองโต น้ําหนักลด นอกจากนั้นอาจพบตับและ

มามโตได ในเด็กจะพบภาวะเลี้ยงไมโต (failure to thrive) 

รวมดวย เกณฑในการวินิจฉัยโรค disseminated BCG 

จะตองมีหลักฐานครบทั้ง 3 ขอดังแสดงไวในตารางที่ 418 

 จากการศกึษาพบวาเชือ้ M. bovis  ไวตอยา first-

line ที่ใชในการรักษาวัณโรคทุกตัวยกเวน pyrazinamide 

การรกัษา disseminated BCG จากรายงานตางๆ สวนใหญ

นิยมให isoniazid, rifampin, ethambutol, streptomycin 

คนไขมากกวารอยละ 70 จะตายแมใหการรักษาอยางเต็ม

ทีด่วยยาดงักลาว อาจเน��องมาจากภาวะภมูคิุมกนับกพรอง

ทีม่อียูเดมิ ใหการรกัษาชาไป หรอืบางรายไดรบัยา pyrazi-

namide รกัษาซึ�งเชือ้ดือ้ตอยา นอกจากน�ค้นไขอาจจะตาย

จากโรคเดมิทีเ่ปนอยู เมือ่มกีารตดิเชือ้ซ้าํซอนเกดิขึน้ ตอง

ใชยาหลายตัวทําใหมี drug interaction เกิดขึ้น การดูดซึม

ของยาไมดี หรือมีผลขางเคียงของยาเกิดขึ้นโดยเฉพาะใน

คนไขโรคเอดสที่ตองกินยาหลายขนาน

ตาราง 4 เกณฑในการวินิจฉัย Disseminated BCG

การวินิจฉัย ตองมีครบ 3 ขอดังตอไปน�้

1. พบเชื้อ “บีซีจี” จากการเพาะเชื้อ  และตรวจสอบยืนยันโดยวิธีทางชีวเคมี 

2. พบวาเปนการติดเชื้อบีซีจีชนิดแพรกระจาย จากหลักฐานขอใดขอหนึ�งดังน�้

 2.1 พบเชื้อ “บีซีจี” จากการเพาะเชื้อในเลือด หรือในไขกระดูก

 2.2 มีการติดเชื้อ “บีซีจี” ที่ตําแหน�งอื่นๆ อยางนอย 2 ตําแหน�งขึ้นไป นอกจากตําแหน�งที่ฉ�ด

วัคซีนบีซีจี เชน ตอมน้ําเหลือง กระดูก ตับ ปอด หรือ สมอง

3. มีอาการทาง systemic  อื่นๆ ที่เขาไดกับการติดเชื้อไมโคแบคทีเรียม เชน ไข น้ําหนักลด ซีด 

หรือตาย

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 18)

ตาราง 3  เกณฑในการวินิจฉัย BCG osteitis

หลักเกณฑในการวินิจฉัย BCG Osteitis

1.  มีประวัติเคยไดรับวัคซีนบีซีจีมากอน

2.  ไมมีประวัติสัมผัสกับคนที่เปนวัณโรค

3.  มีอาการ  อาการแสดง  และภาพถายรังสีเขาไดกับ osteitis

4.  มีขอใดขอหนึ�งดังตอไปน�้

    4.1  แยกเชื้อ M. bovis สายพันธุ BCG ไดจากตําแหน�งติดเชื้อ

    4.2  ตําแหน�งติดเชื้อ ยอมพบเชื้อ AFB  +ve

    4.3  ผลชิ้นเน�้อจากตําแหน�งติดเชื้อเขาไดกับการติดเชื้อวัณโรค (epithelioid cell granuloma)

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 30)
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การปองกันอาการแทรกซอนจากวัคซีนบีซีจี

 จากหลายๆ รายงานพบวาม ีoutbreak ของ BCG 

adenitis เกิดหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุของ

วัคซีนบีซีจีที่ใชอยูแตดั้งเดิม ดังนั้นถาวัคซีนบีซีจีที่ใชอยู

ไมมีปญหาแตอยางไรไมควรเปลี่ยนสายพันธุของวัคซีน

บีซีจี เมื่อฉ�ดวัคซีนแลวควรบันทึกหมายเลข (lot number) 

ของวัคซีนที่ฉ�ดดวย เพราะวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาแตละลอต

นั้นมีประสิทธิภาพและคุณภาพแตกตางกันบาง หรือบาง

ครัง้อาจจะมกีารปนเปอนเกิดขึน้ เวลามปีญหาตางๆ จะได

ตดิตามคนไขในกลุมเดยีวกนัที่ไดวคัซนีลอตนัน้ๆ มาตรวจ

ไดงาย หรือแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบ และทําการ

ตรวจวัคซีน บีซีจีลอตนั้นๆ 

 ขนาดของวัคซีนที่ใช ใหทําตามเอกสารแนะนํา

ที่มากับวัคซีนสายพันธุนั้นๆ โดยเฉพาะบางสายพันธุเชน 

Pasteur-1173 P2 มีคําแนะนําในการผสมเปนความเขม

ขนตางๆ กันแลวแตวาจะใชกับเด็กอายุเทาใด ดังนั้นการ

ผสมวัคซีนควรทําตามคําแนะนําอยางเครงครัด รวมทั้ง

การฉ�ดยาใหในขนาดที่เหมาะสมและถูกตองไมมากหรือ

นอยเกินไป เทคนิคการฉ�ดยา intradermal ที่ถูกวิธีมีสวน

ชวยลดอาการแทรกซอนได ในอดีตบางประเทศแถบทวีป

แอฟริกา หรือแมแตประเทศไทยสมัยกอน การฉ�ดวัคซีน

จะใช syringe เพียงหนึ�งอันและเปลี่ยนหัวเข็มใหมสําหรับ

คนตอไป ทีป่ระเทศ Zimbabwe พบวามรีายงาน outbreak 

ของการเกิดอาการแทรกซอนหลังการฉ�ดวัคซีนบีซีจีโดย

วิธีน�้19 

 ประเทศไทยในป พ.ศ. 2553 หน�วยราชการของ

รัฐไดสั�งซื้อวัคซีนบีซีจี จากประเทศอินเดีย (Serum Insti-

tute of India) เปนสายพันธุ (Russian 1) ที่แตกตางไป

จากเดมิมาใชในเดก็ทารกแรกเกดิของไทยแทนวคัซนีบซีจีี

ของสภากาชาดไทยที่ใชอยูเดิม (สายพันธุ Tokyo 172) 

ขนาดที่ใหคือ 0.05 มล. แตกตางจากของสถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย (0.1 มล.) อาจทําใหผูใชเกิดการสับสน

หรอืไมทราบวามกีารเปลีย่นแปลงสายพนัธุของวคัซนีบซีจีี

เกิดขึ้น และตองเปลี่ยนขนาดวัคซีนที่ใชดวย จึงอาจเกิด

อาการขางเคียงจากวัคซีนบีซีจีใหเห็นมากขึ้นไดถาไดรับ

ปริมาณวัคซีนเปน 2 เทาของขนาดที่ควรได ดังนั้นการ

จะเปลี่ยนสายพันธุของวัคซีนบีซีจีที่ใชอยู ตองปรึกษา

ผู เชี่ยวชาญกอนสั�งซื้อทุกครั้ง เพราะจะสงผลไปถึง

ประสิทธิภาพของวัคซีนดวย

ประสิทธิภาพ

   ในอดตี การดปูฏกิริยิาทเูบอรคลุนิเปนวธิกีารหนึ�ง

ในการวัดความแรง (potency) ของวัคซีนบีซีจี ขึ้นอยูกับ

ขนาดน้าํยา PPD ที่ใชทดสอบ ระยะเวลาทีท่าํหลงัฉ�ดวคัซนี

บซีจี ีและวธิกีารวดัรอยนนู วคัซนีบซีจีทีีแ่ตละประเทศผลติ

ขึ้นมาใช พบวามี conversion rate รอยละ 90-95 วัคซีน

บซีจีวีคีซนีสายพนัธุ Glaxo, Tokyo, Pasteur, Copenhagen

มี conversion rate สูงกวาสายพันธุอื่นๆ เชื้อชาติก็มี

ความสําคัญ วัคซีนบีซีจีสายพันธุ Pasteur ที่ฉ�ดในเด็ก

ประเทศอินโดน�เซียมี conversion rate รอยละ 64 เทียบ

กับเด็กในประเทศฝรั�งเศสมี conversion rate สูงถึงรอยละ 

88 ขนาดของปฏิกิริยาทูเบอรคุลินและ conversion rate 

ไมไดบอกถึงประสิทธิภาพของวัคซีนบีซีจีในการปองกัน

วัณโรค เพราะปฏิกิริยาทูเบอรคุลินที่เกิดขึ้นไมไดบอกถึง 

immunogenicity เปนเพียงปฏิกิริยา hypersensitivity 

เทานั้น จากการศึกษาในประเทศแถบยุโรปพบวา indura-

tion ของปฏกิริยิาทเูบอรคลุนิทีเ่กดิขึน้หลงัฉ�ดวคัซนีบซีจีีใน

ที่ขนาดตางๆ กันเชน 0-4, 5-9, 10-14 หรือมากกวา 15 

มม. มีอัตราการปวยเปนวัณโรคไมแตกตางกัน32 ปจจุบัน

ไมใชปฏิกิริยาทูเบอรคุลินเพื่อดูประสิทธิภาพของวัคซีน

บีซีจีอีกตอไป จะใชทูเบอรคุลินเพื่อชวยในการวินิจฉัย

วัณโรคเทานั้น15

 การดูแผลเปน (BCG scar) ที่เกิดขึ้นจากการ

ฉ�ดวัคซีนบีซีจีเพื่อใชเปนตัวบอกถึงประสิทธิภาพของ

วัคซีน เมื่อดูเฉพาะในรายที่มีแผลเปนเกิดขึ้นจะพบวา

ประสิทธิภาพในการปองกันวัณโรคไดรอยละ 50-6033 สวน

การศึกษาในประเทศไทยพบวามีประสิทธิภาพรอยละ 5334 

การที่จะดูแผลเปนที่เกิดขึ้นจากการฉ�ดวัคซีนบีซีจีเปนตัว

บอกถึงประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นอาจเชื่อถือไมไดมาก 

เน��องจากมีเด็กรอยละ 20-5035,36 ที่ไมมีแผลเปนเกิดขึ้น
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หลังจากฉ�ดวัคซีนบีซีจี และจากหลายๆ การศึกษาพบวา

ปฏิกิริยาทูเบอรคุลินไมมีความสัมพันธกับขนาดของแผล

เปนของบีซีจี หรือจํานวนแผลเปนบีซีจี

 ประสิทธิภาพโดยรวมของวัคซีนบีซีจี ในการ

ปองกันวัณโรคไดรอยละ 50 เทานั้น37 ในประเทศกําลัง

พัฒนา วัคซีนบีซีจีมีประสิทธิภาพดีตอการปองกันวัณโรค

ระยะแรกในเด็ก โดยเฉพาะวัณโรคเยื่อหุมสมอง (TB 

meningitis) และวัณโรคชนิดแพรกระจาย (miliary TB) 

สามารถปองกนัไดสงูถงึรอยละ 52-100 และปองกนัวณัโรค

ปอดไดรอยละ 2-8021 แตปองกันวัณโรคปอดในผูใหญ

ไดแตกตางกันในแตละรายงานการศึกษา (รอยละ 0-80) 

ถาเปนรายงานจากประเทศที่มีอัตราการเกิดวัณโรคสูง

ประสิทธิภาพในการปองกันวัณโรคจะต่ํา ถาคิดโดยรวมทั�ว

โลกวคัซนีบซีจีชีวยลดอตัราการตายจากวณัโรคไดเพยีงรอย

ละ 5 เทานั้น38 ซึ�งต่ํามากเมื่อเทียบกับวัคซีนชนิดอื่นๆ ที่

ใหในเด็ก

   

ไมมีแผลเปนบีซีจี ตองฉ�ดวัคซีนบีซีจีใหหรือไม

 คําถามที่แพทยผูดูแลคนไขเด็กตองถามตัวเอง

บอยๆ คือ เมื่อเห็นเด็กทารกในคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี 

ไมมแีผลเปนบซีจี ีจะฉ�ดวคัซนีบซีจีีใหเลยหรอืไม และกอน

ฉ�ดตองตรวจอะไรเพิ�มเติมหรือเปลา เพราะโดยปกติเด็ก

ทุกคนที่เกิดในประเทศไทยกอนกลับบานจะไดรับการฉ�ด

วัคซีนบีซีจีที่ไหลดานซาย ไหลดานขวา หรือที่สะโพก 

แลวแตขอกาํหนดของแตโรงพยาบาล เมือ่ดูในสมดุบนัทกึ

สุขภาพประจําตัวเด็กทารก จะพบวามีการบันทึกวาไดรับ

วคัซนีบซีจีเีรยีบรอยแลว แตจากการตรวจรางกายเดก็ทารก

ที่อายุ 1 -2 เดือน ไมพบมีรอยใดๆ เกิดขึ้นในตําแหน�งที่

ควรไดรับวัคซีนบีซีจี เมื่อถามแมเด็กวามีรอยใดๆ เกิดขึ้น

ในตําแหน�งดังกลาวหรือไม มักจะไดคําตอบวา ไมทราบ

หรือไมไดสังเกต ปญหาน�้จะทําอยางไรตอไปดี

 วัคซีนบีซีจีจะฉ�ดเขาในผิวหนังโดยวิธี intrader-

mal เพราะตองการใหการดูดซึมผานระบบน้ําเหลืองเพื่อ

ใหกระตุน T-cell ไดดี หลังจากฉ�ด 1-2 วัน รอยนูนที่เกิด

ขึ้นจะหายไป ทําใหมองไมเห็นจุดที่ฉ�ดวัคซีน ที่อายุ 1-2 

เดือนเมื่อเด็กทารกมาตรวจสุขภาพ ตําแหน�งที่ฉ�ดวัคซีน

บีซีจีจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นใหเห็นไดหลายลักษณะเชน เปน

ตุมนูน (induration) อยูใตผิวหนังมองไมเห็นวามีรอยใดๆ 

ถาคลําดูจึงจะทราบ บางคนจะเห็นเปนรอยนูนชัดเจนโดย

ไมตองคลํา บางคนจะเปนแผลอักเสบแตกเปนหนอง หรือ

เหน็เปนตุมหนองชดัเจน เมือ่ตดิตามดตูาํแหน�งทีฉ่�ดวคัซนี

บซีจีทีกุครัง้ทีเ่ดก็มาตรวจสขุภาพ รอยทีเ่กดิขึน้ทีแ่ตกตาง

กันน�้จะดําเนินตอไปจนเปนแผลเปนแบนๆ หรือเปนเพียง

รอยจางๆ ไมเปนแผลเปนใหเห็น หรือหายไปโดยไมมีรอย

ใดๆ เกิดขึ้นก็ได ในรายที่เปนเพียงรอยนูนตองคลําจึงจะ

ทราบเมือ่อาย ุ1 เดอืน เมือ่เวลาผานไปอาจแตกเปนหนอง

จนกลายเปนแผลเปนในที่สุดหรือหายไปโดยไมมีรอยใดๆ 

ก็ได ในรายที่เห็นเปนแผลหนองชัดเจนเมื่อหายแลวอาจ

จะไมมีแผลเปนใหเห็นก็ไดเชนกัน ดังนั้นในขวบปแรก

ที่เด็กมาตรวจสุขภาพตามนัดทุกครั้งควรบันทึกลักษณะ

ของตําแหน�งที่ฉ�ดวัคซีนบีซีจีไวดวย โดยเฉพาะที่อายุ 1-2 

เดือน เพื่อจะใชขอมูลเหลาน�้ใหเปนประโยชนในการตัด

สินใจภายหลังเมื่อเด็กโตขึ้นและไมมีแผลเปนบีซีจีใหเห็น 

ดังตารางที่ 5

 ถาไมมีรอยใดๆ เกิดขึ้นใหเห็นในตําแหน�งที่ฉ�ด

วคัซนีจะไมสามารถบอกไดวาไดรับวัคซนีบซีจีีมาแลวหรือ

ยัง ตองถามแมเด็กวาในตําแหน�งที่ฉ�ดวัคซีนบีซีจีเคยมี

ปฏกิริยิาอะไรเกดิขึน้บาง ถาแมเดก็ตอบวาครัง้หนึ�งเคยเหน็

วามปีฏกิริยิาเกดิขึน้ แตแพทยตรวจรางกายไมพบวามรีอย

ใดๆ เกดิขึน้ กจ็ะเปนการยนืยนัวาเคยไดวคัซนีบซีจีมีาแลว

ไมจําเปนตองฉ�ดซ้ําอีก กรณ�แมไมทราบและไมไดสังเกต

จะไมสามารถบอกไดวาไดวัคซีนบีซีจีมาแลว ตองดูจาก

สมุดบันทึกสุขภาพของเด็ก ซึ�งสวนใหญจะลงวาฉ�ดวัคซีน

บีซีจีแลว แตเด็กจะไดรับจริงหรือไมเราไมทราบได สวน

ใหญพยาบาลหรือแพทยหองเด็กทารกจะเปนผูฉ�ดวัคซีน

บีซีจีใหเด็กกอนกลับบาน การฉ�ดวัคซีนใหเด็กครั้งละ

หลายๆ คนพรอมกันแลวจึงมาลงบันทึกการฉ�ดวัคซีนภาย

หลัง ทําใหเกิดการผิดพลาดได ควรฉ�ดวัคซีนใหเด็กทารก

ทีละคนและบันทึกทันทีที่ฉ�ดวัคซีนเสร็จ พรอมกับบอกพอ

แมผูปกครองดวยวาฉ�ดวคัซนีบซีจีีใหแลวทีต่าํแหน�งใด เพือ่
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ใหพอแมผูปกครองสงัเกตตาํแหน�งทีฉ่�ดวคัซนีวามปีฏกิริยิา

อะไรเกิดขึ้นบาง และตองมาพบแพทยเมื่อใดถามีปญหา

ในตําแหน�งที่ฉ�ดวัคซีนบีซีจี เพราะหลายๆ ครั้งที่พอแม

ผูปกครองพาบุตรมาพบแพทยกอนวันนัดฉ�ดวัคซีนที่ 1-2 

เดือน ดวยเรื่องมีแผลอักเสบหรือเปนหนองในตําแหน�งที่

ฉ�ดวัคซีนบีซีจี โดยที่ไมทราบเลยวาไดฉ�ดวัคซีนบีซีจีใน

ตําแหน�งนั้นและจะตองมีปฏิกิริยาดังกลาวเกิดขึ้นซึ�งถือวา

เปนเรื่องปกติ

 ในคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี ถาตรวจไมพบแผล

เปนบีซีจี แตมีประวัติวาเคยไดรับมาแลวโดยดูจากสมุด

บันทึกการใหวัคซีน จะตองฉ�ดวัคซีนบีซีจีใหหรือไม ถา

แน�ใจวาไดรับมาแลวไมมีความจําเปนตองใหวัคซีนบีซีจี

เข็มที่ 2 ซ้ําอีก ถาไมแน�ใจสามารถใหวัคซีนบีซีจีได ควร

ใหทีอ่ายเุทาใดจงึจะเหมาะสม โดยปกตสิามารถใหไดทนัททีี่

พบ เพราะวคัซนีบซีจีไีมสามารถปองกนัการเกดิเปนวณัโรค

ไดทั้งหมดและมีประสิทธิภาพโดยรวมประมาณรอยละ 53 

เทานั้น ชวยปองกันการเกิดวัณโรคที่รุนแรงเชน วัณโรค

ชนดิมลิอิารี ่(miliary TB) และวณัโรคของเยือ่หุมสมอง (TB 

meningitis) ในเด็กเล็กๆ ไดดี37 ซึ�งมีประโยชนสําหรับเด็ก

เล็กๆ มากกวาเด็กโตและผูใหญ ดังนั้นถาจะฉ�ดวัคซีนบีซีจี

ใหควรใหเร็ว ไมควรใหเกนิอาย ุ1 ป กอนทีเ่ด็กจะไปสัมผัส

กับเชื้อวัณโรคหรือเชื้อมัยโคแบคทีเรียมชนิดอื่นๆ ที่อยูใน

สิ�งแวดลอม (environmental mycobacterium) เพราะจะ

ทําใหวัคซีนบีซีจีไดผลลดลง

 ถาเปนเด็กเล็กที่มี อายุเกิน 1 ปไปแลวและ

ตองการฉ�ดวัคซีนบีซีจีควรจะตรวจดูกอนวาเด็กคนนั้นติด

เชื้อวัณโรคมาแลวหรือยัง โดยทําการทดสอบทูเบอรคุลิน

และพิจารณาดังน�้

 1. ถาไมมีรอยนูน (induration) เกิดขึ้นเลยแสดง

วายังไมไดติดเชื้อวัณโรคและอาจจะยังไมไดรับวัคซีนบีซีจี

ดวย สามารถฉ�ดวัคซีนบีซีจีใหได  

 2. ถามีรอยนูนมากกวาหรือเทากับ 15 มม. ไม

น�าจะเปนผลมาจากวัคซีนบีซีจี ใหสงสัยวามีการติดเชื้อ

วัณโรคแลว ตองตรวจรางกายเพิ�มเติมเพื่อดูวาเปนวัณโรค 

(active disease) อยูในขณะนั้นหรือไม เพื่อจะไดใหการ

รกัษาวณัโรค ถาตรวจไมพบวาเปนวณัโรคตองใหการรกัษา

วัณโรคในระยะแฝง (LTBI) ดวยยา isoniazid นาน 6-9 

เดือน 

 3. ถามีรอยนูนระหวาง 1-9 มม. อาจเปนผลมา

จากวคัซนีบซีจีกี็ได (จากการศกึษาพบวาทีอ่าย ุ6-12 เดอืน

สวนใหญขนาดของทุเบอรคุลินไมควรเกิน 10 มม.31,39) 

และอาจจะยังไมติดเชื้อวัณโรค สามารถฉ�ดวัคซีนบีซีจี 

ใหไดไมมีขอหาม แมแผลเปนที่เกิดขึ้นจะใหญกวาเดิม

ในกรณ�ที่เคยไดรับวัคซีนบีซีจีมาแลว 

 4. ถามีรอยนูนระหวาง 10-14 มม. อาจเปนผล

มาจากวัคซีนบีซีจีหรือจากการติดเชื้อวัณโรคก็ได ไม

แนะนําใหฉ�ดวัคซีนบีซีจี   

 มีการศึกษาของ Kagina BM ในป ค.ศ. 2009 

ตาราง 5 การบันทึกลักษณะแผลบีซีจี

ตําแหน�งบีซีจี _________________    ซาย      ขวา

ขนาด________________________ มม.

• เปนตุมนูน induration ตองคลํา

• เปนตุมนูน induration มองเห็นไดชัด

• เปนตุมหนอง (abscess)

• เปนแผลอักเสบ เปนหนอง 

• เห็นเปน รอยจาง ๆ สีขาว (hypopigmented patch)

• เห็นเปน แผลเปน แบนราบ หรือเปนรอยบุม

• เห็นเปน แผลเปน นูน (keloid)

• ไมมีรอยใด ๆ เกิดขึ้น
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เปรยีบเทยีบเดก็ทารกทีฉ่�ดวคัซนีบซีจีตีัง้แตแรกเกดิกบัการ

ฉ�ดชาออกไปที่อายุ 10 สัปดาห พบวาในเด็กทารกที่ไดรับ

วคัซนีบซีจีชีา จะมกีารตอบสนองตอวคัซนีบซีจีดีกีวากลุมที่

ไดรบัเรว็เมือ่แรกเกดิชดัเจน มปีรมิาณ BCG-specific CD4 

T cells สูงกวา40 (โดยเฉพาะ polyfunctional T cells co-

expression IFN-gamma, TNF-alpha และ IL2)  เน��องจาก

ในเดก็ที่โตขึน้มารางกายจะม ีimmunity ที ่mature มากขึน้ 

การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันจึงดีกวาสวนเด็กทารก

ที่ติดเชื้อเอชไอวีจะมีการตอบสนองของ BCG-specific 

T cells ไมดีในชวงอายุขวบปแรก การใหวัคซีนบีซีจีเมื่อ

แรกเกิดจึงไดผลไมดีนัก รวมทั้งโอกาสเกิด disseminated 

BCG disease สูง41

 ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขเลิกฉัดวัคซีนบีซีจี 

เข็มที่ 2 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมที่อายุประมาณ 7 ปแลว 

ซึ�งสอดคลองกับการศึกษาในประเทศบราซิลพบวาการ

ใหวัคซีนบีซีจีอีก 1 เข็มในเด็กอายุ 7-14 ป ไมไดทําให

ภูมิคุมกันเพิ�มขึ้นแตอยางใด42

ขอจํากัดของวัคซีนบีซีจี

 หลังจากเริ�มใชวัคซีนบีซีจีในป ค.ศ. 1921 พบวา

ระยะแรกอัตราการตายจากวัณโรคของเด็กในประเทศแถบ

ทวีปยุโรปที่ไดรับวัคซีนบีซีจีลดลงถึงรอยละ 9043 และเมื่อ

รวมกับการใชมาตรการอื่นๆ เสริมอยางเขมขนและจริงจัง

เชนคนหาผูปวยวัณโรคมารักษาใหครบ การแยกผูปวย

วัณโรคออกมาจากคนอื่นๆ ใหอยูในสถานพยาบาลโดย

เฉพาะ (sanatoria) รวมทั้งคนหาผูติดเชื้อวัณโรคในระยะ

แฝงมารกัษา ทาํใหการใชวคัซนีบซีจีรีะยะแรกในประเทศที่

พฒันาแลวสามารถกาํจดัเชือ้วณัโรคออกไปจากพืน้ที่ไดผล

ดโีดยรวดเรว็ ไมเปนแหลงรงัโรค (endemic area) อกีตอไป 

แตในประเทศที่กําลังพัฒนาการใชวัคซีนบีซีจีลําพังเพียง

อยางเดยีวโดยไมมมีาตรการอืน่ๆ มาชวยเสรมิอยางจรงิจงั

ในการกําจัดวัณโรค ทําใหไมสามารถกําจัดเชื้อวัณโรคให

หมดไปจากพืน้ที่ไดเชนเดยีวกบัประเทศแถบทวปียโุรปและ

อเมรกิาเหน�อ  ดงันัน้ประเทศกาํลงัพฒันาหลายๆ ประเทศ

จงึยงัคงมผีูปวยวณัโรคจาํนวนมากและเปนแหลงรงัโรคของ

เชื้อวัณโรคตอไป44

 วัคซีนบีซีจีไมชวยลดอัตราการเกิดวัณโรคปอดใน

คนหนุมสาวในประเทศที่มีวัณโรคชุกชม (endemic area) 

จงึมกีารใหวคัซนีบซีจีเีขม็ทีส่องเปนวคัซนีกระตุนในเดก็โต

หรือผูใหญ เพื่อหวังผลใหภูมิคุมกันตอเชื้อวัณโรคมีระดับ

สูงขึ้นแตพบวาไมไดผล อาจเปนเน��องมาจากวาในแหลง

นั้นๆ มีเชื้อมัยโคแบคทีเรียมชนิดอื่นๆ อยูในสิ�งแวดลอม 

และไดรับเชื้อเหลาน�้อยูเปนประจําจึงเปนการกระตุนในระ

ดับต่ําๆ อยูแลว หรือการที่ไดรับวัคซีนบีซีจีมากอนทําใหมี

ภูมิคุมกันอยูในระดับหนึ�ง (แตอยูไมนาน : wane) ทําให

วัคซีนบีซีจีเข็มสองที่ใหไปใหมไมมีผลตอการกระตุนภูมิ

คุมกัน และตัวเชื้อวัณโรคเองมีความรุนแรงสูงกวาเชื้อ

จากวัคซีนบีซีจีและเชื้อมัยโคแบคทีเรียมชนิดอื่นๆ ใน

สิ�งแวดลอม ดังนั้นการใหวัคซีนบีซีจีเข็มที่สองจึงไมมี

ประโยชน วัคซีนบีซีจีจะไดผลดีเฉพาะในเด็กแรกเกิดหรือ

คนที่ไมเคยไดรับเชื้อมัยโคแบคทีเรียมชนิดใดๆ มากอน

เทานั้น 

 วัคซีนบีซีจีที่ใชอยูในปจจุบัน (ผลิตหลังป ค.ศ. 

1931) จากทกุสถาบนัสวนประกอบไมเหมอืนวคัซนีดัง้เดมิ

โปรตีนที่เปนแอนติเจนสําคัญหลายตัวไดหายไป สืบเน��อง

มาจากตองเลี้ยงเชื้อตอมาเปนทอดๆ จึงเปนเสมือนการ

ทําใหเชื้อออนกําลังลงเรื่อยๆ (over-attenuated vac-

cine) ประสิทธิภาพของวัคซีนบีซีจีจึงอาจจะลดลงตามไป

ดวย45 ทําใหวัคซีนบีซีจีใชไดผลดีในระยะแรกของการนํา

มาใชเทานั้น คนที่เคยไดรับเชื้อมัยโคแบคทีเรียมชนิด

อื่นๆ จากสิ�งแวดลอมจะทําใหการใหวัคซีนบีซีจีไมไดผล

ดีเชนกัน โดยรวมวัคซีนบีซีจีมีผลตอการปองกันวัณโรค

ไดนานไมเกิน 10-20 ปเพราะภูมิตานทานที่เกิดขึ้นอยูได

ชวงระยะเวลาหนึ�งเทานั้น46-48 เปนเหตุผลหนึ�งวาทําไม

การใหวคัซนีบซีจีีในเดก็ทารกจงึไมสามารถปองกนัวณัโรค

ในผูใหญได 

 การตดิเชือ้พยาธบิางชนดิมากอนเชน Wuchere-

ria bancrofti, Schistosoma haematobium มีสวนทําให

รางกายตอบสนองตอวัคซีนบีซีจีไมดีเชนกัน49 อาจเปน

เพราะการติดเชื้อพยาธิทําให cytokines ที่ผลิตออกมา
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จาก Th2-type immune activation มีผลให Th1 ตอบ

สนองตอแอนติเจนจากเชื้อมัยโคแบคทีเรียมลดลง การให

ยาถายพยาธกิอนใหวคัซนีจะทาํใหการตอบสนองตอวคัซนี

ดีขึ้นได เชนใหยา albendazole รักษาการติดเชื้อพยาธิ

ตัวกลมในลําไส (Ascaris lumbricoides) กอนใหวัคซีน

ปองกันอหิวาต (live oral cholera vaccine) หรือวัคซีนบีซี

จ ีพบวาการสราง IFN-γ เพิ�มขึน้อยางชดัเจนเมือ่เทยีบกบั

กลุมควบคุมที่ไมไดรับยาถายพยาธิ50,51 แตการศึกษาของ 

Ferreira AP52 ในประเทศบราซิลกลับพบวาการติดเชื้อ

พยาธิตัวกลมในลําไสเชน Ascaris lumbricoides, Enta-

moeba histolytica, Strongyloides stercoralis การใหยา

ถายพยาธิจะทําใหการสราง  IFN-γ ลดลง แตมี IL-10 สูง

ขึน้ การที ่IL-10 สงูขึน้อาจเปนผลมาจากแอนตเิจนจากตวั

พยาธิที่ตายลงไปกระตุนใหมี type-2 cytokines response 

จึงทําใหการสราง IFN-γ ลดลง แตทั้งน�้ยังตองการศึกษา

ตอไป ดังนั้นการใหยาถายพยาธิกอนการใหวัคซีนบีซีจีมี

ประโยชนในคนที่ติดเชื้อพยาธิ 

ทําไมวัคซีนบีซีจีจึงใชไมไดผลดี

 มีสองแนวความคิดวาทําไมวัคซีนบีซีจีจึงไม

สามารถปองกันวัณโรคไดดี และการฉ�ดวัคซีนบีซีจี

กระตุนซ้ําจึงไมไดผล สามารถอธิบายไดจากปฏิกิริยาของ

ภูมิคุมกันชนิดพึ�งเซลล (CMI) ที่ครั้งหนึ�งเคยสัมผัสกับ

แอนติเจนของเชื้อมัยโคแบคทีเรียมมาแลวไมวาจะเปน

เชื้อจากวัคซีนบีซีจีหรือจากสิ�งแวดลอมก็ตาม ทําใหการ

ตอบสนองในครั้งตอมาไมไดผล (ดูรูปที่ 3) แตทั้งสองแนว

ความคิดน�้ใหผลลัพธที่เหมือนกันคือรางกายไมสามารถ

ตอบสนองตอวัคซีนบีซีจีไดดีในคนที่เคยสัมผัสกับเชื้อ

มัยโคแบคทีเรียมมากอน43 

 Blocking hypothesis ในสิ�งแวดลอมเชนดินและ

น้ําจะมีเชื้อมัยโคแบคทีเรียม (environmental mycobac-

terium) อยูหลายชนิด ถารางกายเราไดไปสัมผัสกับเชื้อ

เหลาน�้กอนที่จะไดรับวัคซีนบีซีจี รางกายก็จะมีภูมิคุมกัน

เกิดขึ้นตอเชื้อมัยโคแบคทีเรียมอยูในระดับต่ําๆ ไมสูง

นัก เมื่อใหวัคซีนบีซีจีเขาไปรางกายจะทราบวามีเชื้อ

มยัโคแบคทเีรยีมอกีหนึ�งชนดิเขามาใหม จะตอบสนองโดย

สรางภูมิคุมกันตอเชื้อมัยโคแบคทีเรียมชนิดใหมที่เขามา

น�้ วัคซีนบีซีจีที่ใหเปนเชื้อมีเปนที่ออนกําลังลงแลว เชื้อ

จากวัคซีน (vaccine strain) จึงถูกภูมิคุมกัน (CMI) ที่มีอยู

สกดักัน้ (block) ไวได จาํกดัการตดิเชือ้จากวคัซนีใหแบงตวั

อยูเฉพาะที่ไมกระจายไปทั�วรางกาย ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นจึง

สงูขึน้มาอกีระดบัหนึ�งเทานัน้และไมสงูมากพอทีจ่ะปองกนั

เชื้อวัณโรค (M. tuberculosis) ซึ�งมีความรุนแรงสูงกวาได 

แตถารางกายไมเคยสัมผัสเชื้อมัยโคแบคทีเรียมชนิดใดๆ 

รูป 3  แสดง Blocking hypothesis และ Masking hypothesis

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 43)
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มากอน เชนในเด็กแรกเกิด (naïve recipient) ก็จะไมมี

ภูมิคุมกันตอเชื้อมัยโคแบคทีเรียม เชื้อจากวัคซีนบีซีจีจะ

สามารถเหน��ยวนํารางกายใหเกิดการติดเชื้อไดทั�วรางกาย 

(BCG dissemination) ภมูคิุมกนัทีเ่กดิขึน้จากการฉ�ดวคัซนี

บีซีจีจึงสูงมากเพียงพอที่ปองกันวัณโรคได 

 Masking hypothesis เปนแนวความคิดที่อธิบาย

วา การที่ เคยสัมผัสกับเชื้อมัยโคแบคทีเรียมที่อยู ใน

สิ�งแวดลอมมากอนทีจ่ะไดรบัวคัซนีบซีจี ีรางกายมภีมูคิุมกนั

ตอเชือ้มยัโคแบคทเีรยีมเกดิขึน้สงูอยูแลวในระดบัหนึ�ง (สงู

กวา blocking hypothesis) เมื่อฉ�ดวัคซีนบีซีจีเขาไปอีกจะ

สามารถกระตุนภมูคิุมกนัใหสงูขึน้มาไดอกีระดบัหนึ�งเทานัน้ 

ซึ�งภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นจากการฉ�ดวัคซีนบีซีจีในคนเหลาน�้

จะเทากับหรือใกลเคียงกับภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นจากการฉ�ด

วัคซีนบีซีจีในคนที่ไมเคยสัมผัสเชื้อมัยโคแบคทีเรียมมา

กอน (naïve recipient) ดังนั้นในกรณ�น�้ การใหวัคซีน

บีซีจีจึงมีประสิทธิภาพไมแตกตางจากการกระตุนดวยเชื้อ

มัยโคแบคทีเรียมโดยธรรมชาติในสิ�งแวดลอมเทาใดนัก 

วัคซีนบีซีจีที่ใชอยูในปจจุบันจึงไมสามารถปองกันการเกิด

เปนวัณโรคได 

 จากแนวคิดทั้งสอง คนสวนใหญเห็นดวยกับ 

Blocking hypothesis มากกวา Masking hypothesis และ

มีการศึกษาที่สนับสนุน Blocking hypothesis มากกวา

เชน พื้นที่ที่มีระดับของการติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียมในสิ�ง

แวดลอมสูงเชนประเทศในเขตรอน (tropical regions) จะ

มีการตอบสนองตอปฏิกิริยาทูเบอรคุลิน (skin test con-

version rate) ต่ําหลังจากฉ�ดวัคซีนบีซีจี และการตอบ

สนองตอปฏิกิริยาทูเบอรคุลินที่ลดนอยลง (wane) จะเกิด

ขึ้นเร็วกวา เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีระดับของการติด

เชื้อมัยโคแบคทีเรียมจากสิ�งแวดลอมต่ํากวา การศึกษาที่

ประเทศ Malawi พบวาการตอบสนองตอปฏิกิริยาทูเบอร

คุลินจะสูงสุดที่ 2-3 เดือนหลังจากฉ�ดวัคซีนบีซีจี หลังจาก

นั้น waning จะเกิดขึ้นเร็วมาก เชนเดียวกับการศึกษาทาง

ตอนใตของประเทศอินเดียซึ�งมีเชื้อมัยโคแบคทีเรียมตาม

ธรรมชาติในสิ�งแวดลอมอยูสูงมากพบวา waning เกิด

ขึ้นเร็วมากหลังจากไดรับวัคซีนบีซีจี53 แสดงวา T-cell 

responses จากการฉ�ดวัคซีนบีซีจีอยูไดไมนาน แตกตาง

จากประเทศในเขตอบอุนเชนประเทศองักฤษและเดนมารก 

การตอบสนองตอปฏิกิริยาทูเบอรคุลินจะคงอยูไดนานกวา

และ waning เกิดขึ้นชากวา54 ประเทศที่อยูระหวาง ±30 

องศาของเสนละตจิดู (latitude) จากเสนศนูยสตูร (equator) 

เมือ่ทดสอบผวิหนงัในประชากรพบวามภีมูคิุมกนัตอเชือ้มยั

โคแบคทีเรียมชนิดตาง ๆ อยูแลวหลายชนิด ประเทศที่อยู

สงูขึน้ไปจาก ±30 องศาของเสนละตจิดู (higher latitudes) 

มีภูมิคุมกันตอเชื้อมัยโคแบคทีเรียมไมมากเทา55 

 วคัซนีปองกนัวณัโรคชนดิใหมทีจ่ะผลติขึน้มาตาม

แนวความคิด Blocking hypothesis วัคซีนจะตองสามารถ

นาํมาใชไดผลดกีบัคนทีเ่คยสมัผสักบัเชือ้มยัโคแบคทเีรยีม

มากอนไมวาจากสิ�งแวดลอมหรือจากวัคซีนบีซีจี และ

ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นตองดีเทากับการใหวัคซีนบีซีจีในคนที่

ไมเคยไดรับเชื้อ (naïve recipient) มากอนดวย แตถาตาม

แนวความคิด Masking hypothesis วัคซีนปองกันวัณโรค

ชนิดใหมน�้ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นตองดีกวาวัคซีนบีซีจี

 ตามแนวคิดท้ังสองน�เ้ปนเหตุผลท่ีสนับสนุนวาวัคซีน

บีซีจีใชไดผลดีในเด็กเล็กเทานั้น เพราะเด็กไดรับวัคซีน

บซีจีตีัง้แตแรกเกดิ ยงัไมเคยสมัผสักบัเชือ้มยัโคแบคทเีรยีม

ใดๆ มากอน และเปนเหตผุลหนึ�งทีส่นบัสนนุคาํแนะนาํของ

องคการอนามัยโลกที่ใหฉ�ดวัคซีนบีซีจีในเด็กแรกเกิดทันที

ที่สามารถฉ�ดใหได 

 วัคซีนปองกันวัณโรคชนิดใหมที่จะมาแทนวัคซีน

บีซีจี ตองสามารถใชไดทุกอายุ ตั้งแตเด็กแรกเกิดจนถึง

ผูใหญ และภูมิคุมกันที่มีอยูเดิมจากเชื้อมัยโคแบคทีเรียม

ชนดิอืน่จากสิ�งแวดลอมตองไมมผีลตอวคัซนีดวย แมวาจะ

เคยไดรับเชื้อมัยโคแบคทีเรียมมานาน 10-20 ปแลวก็ตาม 

วคัซนีจะตองมปีระสทิธภิาพดกีวาวคัซนีบซีจีเีดมิ ภมูคิุมกนั

ทีเ่กิดขึน้ตองคงอยูไดนานขึน้จนสามารถปองกันวัณโรคใน

ผูใหญได และ/หรอืตองสามารถใหวคัซนีกระตุนซ้าํในคนที่

เคยไดรบัวคัซนีบซีจีมีาแลว (boost existing immunity: Late 

การพัฒนาวัคซีนปองกันวัณโรคชนิดใหม
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booster vaccine) รวมทั้งใหในคนที่ติดเชื้อวัณโรคในระยะ

แฝงไดดวยเพื่อปองกันการเกิดเปนวัณโรค โดยถือวาเปน

วัคซีนสําหรับการปองกันหลังสัมผัส (postexposure 

vaccine) และสามารถใชไดผลดีในคนที่เคยไดรับเชื้อ

 Type Description Developer Improvement over  Stage of development
    available vaccines

ตาราง 6 วัคซีนปองกันวัณโรคชนิดใหมที่อยูในระหวางการวิจัย

 rBCG30 Live, recombinant BCG- University of Stimulates a stronger,  Phase I trials

  Tice, over-expressing  California, LA, USA longer-lasting response completed

  Ag85B from M.tb  than conventional BCG

 rBCG::D  Live, recombinant BCG, 

 ureC-llo+ urease-deficient mutant that Max Planck Institute Promotes leakage of  Clinical trial

  express lysteriolysin O gene of Infectious Biology, antigens from phagosome to scheduled for 2006  

  from Listeria monocytogenes Berlin, Germany improve CD8 responses 

    via cross-priming

 MVA-85A Live, recombinant,  Oxford University,  Stimulates strong primary Completed phase I

  replication-deficient vaccinia Oxford, UK  immune response, but trials in UK and in

  virus, expressing Ag85A\  intended primarily as a clinical trials in The

  from M.tb  booster vaccine for individuals Gambia 

    previously vaccinated with 

    BCG

 Ag85B-ESAT6 Recombinant protein,  Statens Serum Stimulates strong primary In phase I trials in

  composed of a fusion of  Institue, immune response, but Leiden, Netherlands

  ESAT-6 and Ag85B from M.tb Copenhagen, intended primarily as a 

   Denmark booster vaccine for individuals

    previously vaccinated 

    with BCG

 Mtb72f Recombinant protein, GlaxoSmithKline Stimulates strong primary Completed phase I 

  composed of a fusion of Biologicals,  immune response, but trials in USA and

  Rv1196 and Rv0125 from Rixensart, Belgium intended primarily as a recruiting for phase II 

  M.tb and delivered in oil-in-  booster vaccine for individuals trials in Lausanne,

  water emulsion, containing  previously vaccinated with Switzerland   

  immunostimulant 3-  BCG

  decacylated-monophosphoryl 

  lipid A and a purified fraction 

  of Quillaria saponaria

 SRL172 Autoclaved M vaccae SR Pharma, London, Enhances Th1 response to Phase I completed. 

   UK. Current trial led shared mycobacterial  Phase II running in

   by Dartmount-  antigens, but also drives Tanzania (DarDar

   Hitchcock Medical regulatory T cells that  project) in patients

   Center, Lebanon, inhibit Th2  infected with HIV

   NH, USA

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 57)
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มัยโคแบคทีเรียมชนิดอื่นๆ จากสิ�งแวดลอมดวย วัคซีน

ปองกันวัณโรคชนิดใหมที่อยูในระหวางการวิจัยแสดงไวใน

ตารางที่ 6 

 เมื่อรับเชื้อวัณโรคเขาไปในรางกาย ในระยะแรก 

(acute phase) เชื้อจะแบงตัวเพิ�มจํานวนมากขึ้น จนถึง

ระดับหนึ�ง (แสดงไวในเสนทึบในรูป 4 - A) ตอเมื่อรางกาย

มีภูมิคุมกันตอเชื้อวัณโรคเกิดขึ้น การเจริญเติบโตของเชื้อ

จึงถูกยับยั้งและถูกทําลาย จํานวนเชื้อจึงลดลง คนที่ไดรับ

เชื้อวัณโรคในครั้งแรก รอยละ 3-5 จะปวยเปนวัณโรค (TB 

disease) เน��องจากเชือ้หลุดจากการควบคมุของภมูคิุมกัน 

เชือ้จงึแบงตวัเพิ�มจาํนวนขึน้มาใหมอกีครัง้จนแสดงอาการ

ของวัณโรคใหเห็น ระยะน�้จะตรวจเสมหะใหผลบวก วัคซีน

ที่ใหกอนมีการติดเชื้อ (prophylactic vaccination) จะชวย

ยับยั้งเชื้อไมใหเจริญเติบโตเพิ�มจํานวนมากพอที่จะใหเกิด

เปนวณัโรค จงึเหลอืเปนเพยีงตดิเชือ้วณัโรคและเขาสูระยะ

แฝง (latent phase) ตอไป (แสดงไวในเสนประในรปู 4 - A)  

 คนสวนใหญหลงัจากตดิเชือ้วณัโรคแลวภมูคิุมกนั

ที่เกิดขึ้นสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อวัณโรค

ไดระดับหนึ�ง แตไมสามารถกําจัดใหเชื้อวัณโรคใหหมด

ไปจากรางกายได เชื้อยังคงมีชีวิตอยูแตมีจํานวนนอยและ

แฝงตัวอยูในเน�้อปอด (dormant state) เปนวัณโรคใน

ระยะแฝง (LTBI: latent TB infection) รอเวลาใหรางกาย

มภีมูคิุมกนัต่าํลง เชือ้วณัโรคจะกลบัมาเจรญิเตบิโตอกีครัง้

หนึ�ง (reactivation  phase) จนเมื่อเชื้อวัณโรคแบงตัวและ

มีจํานวนมากพอจะแสดงอาการของวัณโรคออกมาใหเห็น 

(แสดงไวในเสนทึบในรูป 4 - B) วัคซีนสําหรับใชในระยะ

แฝง (post-exposure, therapeutic vaccination) จะชวยให

ภูมิคุมกันเขมแขงขึ้นปองกันไมใหเขาสูระยะ reactivation  

phase (แสดงไวในเสนประในรูป 4 - B) แตวัคซีนชนิดน�้ไม

สามารถปองกันการเกิดเปนวัณโรคในการติดเชื้อระยะแรก 

(acute phase) ดังนั้นวัคซีนที่ดีจะตองสามารถปองกันการ

เกิดเปนวัณโรคไดทั้งสองระยะของการติดเชื้อ (acute and 

reactivation phase) เปน multiphase vaccination (แสดง

ไวในเสนประในรูป 4 - C)

 วคัซนีรุนใหมๆ  นยิมเปน DNA vaccine เน��องจาก

สามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันชนิดพึ�งเซลลไดดี สามารถ

แสดงไดทั้ง MHC class I และ MHC class II รวมทั้ง

กระตุน cytotoxic T lymphocytes, helper T cells ได 

ดังนั้น primary immune response จึงเกิดขึ้นดีและอยู

ไดนาน เทคโนโลยีในปจจุบันสามารถทําไดงายเชนกัน 

แอนติเจนที่สามารถนํามาใชทําวัคซีนปองกันวัณโรคมี

ใหเลือกหลายตัวและสามารถใชมากกวาหนึ�งตัวไดเชน 

HSP65, Ag85, 38 kDa, PstS-3, (ESAT-6, KatG, 

รูป 4 แสดงระยะตาง ๆ และวัคซีนที่ใชในแตระยะ

ของการติดเชื้อวัณโรค

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 56)
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MPT63, MPT64, MPT83), (Mtb39a, HSP65, MPT70, 

IL-12), (65 kDa, Ag85), 35 kDa ทั้งหมดน�้ศึกษาในสัตว

ทดลองแลวพบวาไดผลดี58 DNA vaccine ยังใชเปนวัคซีน

สําหรับรักษาวัณโรคไดดวยเชน HSP65 หรือ MPT70 

DNA สามารถทําใหเชื้อวัณโรคหมดไปจากรางกายไดใน

สัตวทดลอง59 จึงพัฒนาตอไปสําหรับใหใชในมนุษยได

 วคัซนีปองกนัวณัโรคชนดิใหมๆ  น� ้อาจมวีธิกีารใช

ทีแ่ตกตางไปจากวคัซนีบซีจีชีนดิเดมิ ขึน้อยูกบับรษิทัผูผลติ 

เชน การฉ�ดวคัซนีครัง้แรก อาจใชเปนวคัซนีชนดิเชือ้มชีวีติ 

เปนการ ‘prime’ ไวกอน ตอมาจึงใหวัคซีนชนิด subunit 

เปน ‘booster vaccine’ ในครั้งตอมา พบวาไดผลดีในการ

ปองกันวัณโรคในสัตวทดลอง60-62 

 ถาจะหาวัคซีนใหมมาแทนที่วัคซีนบีซีจี วัคซีน

ใหมตองมีราคาถูก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพดี ใชไดใน

เด็กทารก และภูมิคุมกันตองคงอยูในระดับสูงจนถึงผูใหญ 

ปจจุบันมีวัคซีนอยูในระหวางการศึกษาและพัฒนาเชน 

rBCG30 vaccine, rBCG::∆ureC-llo+ vaccine เปนวคัซนี

เชื้อมีชีวิต โดยนําวัคซีนบีซีจีเดิมมาปรับปรุงใหม สวนการ

ทําวัคซีนจากเชื้อ M. tuberculosis ที่ทําใหออนกําลังลง มี

การศึกษาอยูในขณะน�้เชนกันแตผลที่ไดอาจจะไมดีไปกวา

วัคซีนบีซีจี และวัคซีนจากเชื้อ M. tuberculosis เมื่อนํา

มาใชไปนานๆ อาจกลายพันธเปนเชื้อที่รุนแรงได (virulent 

form)

 rBCG30 vaccine63 นําวัคซีนบีซีจีเดิมมาทําให

แอนติเจนมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยใสยีนจากเชื้อ M. tu-

berculosis: 30-kDa major secretory protein gene เปน 

recombinant vaccine ศึกษา phase I ในสัตวทดลอง 

(guinea pig) พบวาสามารถปองกันวัณโรคปอดไดดีกวา

วัคซีนบีซีจีเดิม ขณะน�้กําลังศึกษาในระยะตอไป 

 rBCG::∆ureC-llo+ vaccine64 จากความคิดของ 

Kaplan G. อาศัยความรูเดิมที่มีอยูวา ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้น

วัคซีนสําหรับแทนที่วัคซีนบีซีจี
(Replacing BCG)

ตอเชื้อวัณโรคขึ้นอยูกับ T-cell immunity เปนสวนใหญ 

มากกวาทีจ่ะเกดิจากการสรางแอนตบิอดจีาก B-cell เพือ่ให

ไดภูมิคุมกันดีที่สุดตอเชื้อวัณโรค (M.tuberculosis) วัคซีน

นั้นตองสามารถกระตุนทั้ง CD4+ T-cells และ CD8+ T 

cells แอนติเจนนั้นตองสามารถแสดงไดทั้ง MHC class II 

molecules (เพื่อกระตุน CD4+ T cells) และ MHC class 

I molecules (เพื่อกระตุน CD8+ T cells) เมื่อฉ�ดวัคซีน

บีซีจีตัวเชื้อจะถูกจับกินโดยมาโครฟาจ เชื้อจะยังคงมีชีวิต

อยูภายใน phagosome ไมถูกฆาใหตายหรือถูกยอยสลาย

โดย acid-dependent enzymes ภายใน phagosome 

เน��องจากตัวเชื้อมีกลไกในการปองกันตัวเองโดยอาศัย 

mycobacterial urease ทําให pH ภายใน phagosome สูง

ขึน้ไมเปนกรด เชือ้จงึไมถกูยอยสลายออกมาใน cytoplasm 

ดังนั้นแอนติเจนของตัวเชื้อจากวัคซีนบีซีจีจะกระตุนได

เฉพาะ MHC class II molecules เทานั้น การที่จะกระตุน 

MHC class I molecules ไดแอนติเจนจะตองอยูภายใน 

cytoplasm ของเซลลที่ติดเชื้อดวย แตวัคซีนบีซีจีที่ใชอยู

ในปจจุบันไมสามารถกระตุน MHC class I molecules ได 

ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นจึงไมสมบูรณ ถาจะพัฒนาวัคซีนบีซีจี

ชนิดใหมตามความคิดของ Kaplan G. ดังกลาวตองเปน

วัคซีนที่สามารถใหกระตุนไดทั้ง MHC class I molecules 

และ MHC class II molecules จึงมีความจําเปนตองให

ตัวเชื้อจากวัคซีนบีซีจีชนิดใหมสามารถออกมาอยูใน cy-

toplasm ดวย โดยหาวิธีทําให phagosome แตกออกให

ไดหลังจากที่เชื้อถูกจับกินโดยมาโครฟาจ ดวยวิธีใดก็ได 

เมื่ออาศัยวิธีพันธุวิศวกรรมโดยใส lysine gene ของเชื้อ 

Listeria monocytogenes เขาไปในวัคซีนบีซีจีเดิมเพื่อไป

ทาํใหผนงัของ phagosome แตกออกหลงัจากทีม่าโครฟาจ 

จับกินเชื้อเขาไป จะทําใหสามารถกระตุน MHC class I 

molecules และ MHC class II molecules ตามที่ตองการ

ได  วัคซีนบีซีจีชนิดใหมน�้ทดลองในสัตวไดผลดีและจะนํา

มาทดลองในมนุษยตอไป64 

 วคัซนีปองกนัวณัโรคชนดิใหมทีจ่ะนาํมาใชทดแทน

วคัซนีบซีจี ีมจีดุประสงคจะใหในคนที่ไมเคยไดรบัเชือ้มยัโค

แบคทเีรยีมชนดิใดๆ มากอนเชนกนั โดยเฉพาะเดก็แรกเกดิ
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ในประเทศที่กําลังพัฒนา ถาวัคซีนชนิดใหมน�้ไมสามารถ

ทําใหภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นคงอยูไปตลอดชีวิต จําเปนตองมี

วคัซนีสาํหรบักระตุนดวย แตอาจจะมขีอจาํกดัเชนเดยีวกบั

วคัซนีบซีจีเีดมิทีก่ารใหวคัซนีเขม็กระตุนใชไมไดผล เพราะ

วัคซีนเข็มกระตุนที่ใหไปตองมีระยะเวลาพอสมควรที่จะให

เชื้อแบงตัวและกระจายไปทั�วรางกายเพื่อใหเกิดภูมิคุมกัน 

แตภูมิคุมกันตอเชื้อมัยโคแบคทีเรียมที่มีอยูกอนแลวจะไป

ขัดขวางการแบงตัวของเชื้อจากวัคซีน ดังนั้นตองมีวัคซีน

ที่ใชเปนเข็มกระตุน (booster vaccine)

วัคซีนสําหรับกระตุน (Augmenting BCG: Late booster 

vaccines or postexposure vaccines)

 ประชากรทั�วโลกรอยละ 50 ไดรับวัคซีนบีซีจีมา

แลวตั้งแตแรกเกิด หรือคิดเปนประชากรสามพันลานคน65 

ประชากรเหลาน�้สวนใหญอาศัยอยูในประเทศที่มีวัณโรค

เปนแหลงรังโรค (endemic area) จุดประสงคของวัคซีนน�้

ตองการกระตุนภมูคิุมกนัตอวณัโรคทีม่อียูเดมิใหมรีะดบัสงู

ขึน้มาใหม และสงูเพยีงพอทีจ่ะปองกนัไมใหเกดิเปนวณัโรค

ขึ้นมาไดในผูใหญโดยเฉพาะชวงอายุ 25-35 ป ซึ�งมีอัตรา

การเกิดเปนวัณโรคสูงอีกชวงหนึ�ง เพราะชวงน�้ภูมิคุมกัน

วณัโรคจากวคัซนีบซีจีลีดลงไปจนไมสามารถปองกนัวณัโรค

ไดแลว จํานวนผูใหญที่เปนวัณโรคจะไดลดลงและไมแพร

เชื้อวัณโรคใหกับคนอื่น ๆ อีกตอไป วัคซีนสําหรับกระตุน

น�้ไมจําเปนตองมีประสิทธิภาพดีกวาวัคซีนบีซีจี ควรดีเทา

วัคซีนบีซีจีเดิมสามารถทําใหภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นจากการ

กระตุนเทากบัการใหวคัซนีบซีจีคีรัง้แรก (primary immune 

response) ในเด็กแรกเกิด

 ประเทศที่ใหวัคซีนบีซีจีแกเด็กแรกเกิดทุกคน ไม

จรงิเสมอไปวาเดก็ทกุคนจะไดรบัวคัซนีจรงิ และเดก็ทกุคน

ที่ไดรับวัคซีนบีซีจีแลวจะมี immunological memory ที่ดี

เสมอไป ดังนั้นวัคซีนกระตุนน�้ตองใชไดผลกับคนที่ไมเคย

ไดรบัวคัซนีบซีจีมีากอนหรอืไมเคยสมัผสักบัเชือ้มยัโคแบค

ทีเรียมมากอนเชนกัน

 วัคซีนชนิดเชื้อเปนที่ศึกษาอยูและใชเปนวัคซีน

กระตุน อาศัยเทคนิคของ recombinant ใชเชื้อไวรัสหรือ

เชื้อแบคทีเรียเปนตัวนําแอนติเจนที่ตองการไปสู Th1-

response เพื่อใหรางกายสรางภูมิคุมกันขึ้นมา ตัวอยาง

วัคซีนที่กําลังศึกษาอยูเชน MVA-85A, Ag85B-ESAT6, 

Mtb72f จุดประสงคหลักเพื่อนํามาใชในคนที่เคยไดรับ

วัคซีนบีซีจีมากอน แตพบวาวัคซีนใหมน�้สามารถกระตุน 

primary immune response ไดดีดวย ปญหาสําคัญอีก

ประการหนึ�งของวัคซีนชนิด recombinant protein vac-

cine คือลําพังตัวเองไมสามารถกระตุน Th1-response 

ไดดีตองอาศัย adjuvant  แต adjuvant ที่ยอมรับใหใชกับ 

subunit vaccines ไดอยางปลอดภยัมแีละผลขางเคยีงนอย

มีเพียง alum (aluminum hydroxide), MF59, virosomes 

เทานัน้ซึ�งใชไดดสีาํหรบักระตุน Th2-response ในการสราง

แอนติบอดี adjuvant สําหรับการกระตุนภูมิคุมกันชนิด

พึ�งเซลลมีหลายตัวที่อยูในระหวางการศึกษา ยังไมไดขึ้น

ทะเบียนใหนํามาใชในมนุษยได56  

 

วัคซีนปองกันหลังสัมผัส (Postexposure vaccines)  

 ทั�วโลกมีคนที่ติดเชื้อวัณโรคในระยะแฝงเปนพัน

ลานคน คนเหลาน�้จะเปนวัณโรคขึ้นมาไดทุกเมื่อในชวง

ระยะเวลาที่เหลือของชีวิต ถาเรามีวัคซีนสําหรับคนที่ติด

เชือ้วณัโรคในระยะแฝงจะมปีระโยชนตอคนเหลาน�ม้าก จดั

วาเปนวคัซนีปองกันหลังสัมผัส (postexposure vaccines) 

วัคซีนน�้ยังอยูในระยะเริ�มตนของการพัฒนาและวิจัย ถา

วัคซีนสามารถใชไดผลจริง จะทําใหผูที่จะปวยเปนวัณโรค 

(TB disease) รายใหมลดลงมากในระยะแรกของการใช

วคัซนี แตการกาํจดัวณัโรคใหหมดไปยงัคงตองอาศยัวคัซนี

ที่เปน preexposure vaccine วัคซีนที่ดีควรเปนวัคซีนที่

สามารถใชไดทุกระยะของการติดเชื้อวัณโรค (multiphase 

vaccination) เพราะฉ�ดเพียงครั้งเดียวสามารถปองกัน

วัณโรคในคนที่ยังไมไดรับเชื้อวัณโรคหรือรับเชื้อวัณโรค

มาแลวอยูในระยะแฝงของโรค ปจจุบันวัคซีนชนิดน�้ยัง

ไมมี วัคซีนสําหรับรักษาหรือปองกันวัณโรคในผูปวยติด

เชือ้เอชไอวกีาํลงัศกึษาอยูเชนกนัเชนวคัซนีทีท่าํมาจากเชือ้ 

Mycobacterium vaccae ทําใหตายดวยความรอน (heat-

killed) ใชเปนวัคซีนสําหรับการรักษาวัณโรค (therapeutic 
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vaccine) ในผูติดเชื้อเอชไอวีที่เปนวัณโรครวมดวย โดย

ใหวัคซีน 1 ครั้งในระหวางสัปดาหแรกของการใหยารักษา

วัณโรค จากการศึกษาเบื้องพบวาไมไดผล65 แตการให

วคัซนีซ้าํหลายๆ ครัง้อาจจะไดผล ขณะน�ก้าํลงัศกึษาในขัน้

ตอไปในประเทศจีน
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