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 อหิวาตกโรค เปนโรคติดตอรายแรง ที่มีลักษณะ

สาํคญัคอื อจุจาระรวงและภาวะขาดน้าํอยางเฉ�ยบพลนั อนั

เน��องจาก enterotoxin ของเชื้ออหิวาต (Vibrio cholerae) 

อาการอาจมเีพยีงเลก็นอยไปจนถงึขัน้รนุแรง ทาํใหรางกาย

สญูเสยีน้าํและเกลอืแรอยางรวดเรว็จนถงึแกชวีติได หากไม

ไดรับการรักษาทันทวงที

ระบาดวิทยา

 อหิวาตกโรคเปนที่รูจักกันมานานตั้งแตป พ.ศ. 

2397 (ค.ศ. 1854) กอนที่จะรูสาเหตุของโรค โดยมีการ

ระบาดเกิดขึ้นที่ Broad street, Golden Sqaure section 

เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยพบวาเมืองน�้มีการ

ใชน้ําประปามาจากผูผลิตน้ําประปาอยูเพียง 2 บริษัท ซึ�ง

บริษัทแรกนําน้ํามาจากแมน้ํา Thames ซึ�งเปนตนน้ํามา

สูเมืองลอนดอน บริษัทที่สองนําน้ํามาจากน้ําที่ไหลผาน

บริเวณเมืองไปแลว ซึ�งผูใชน้ําจากบริษัทที่สองพบอัตรา

การปวยโรคอหิวาตกโรคสูงกวา ยิ�งกวานั้นบริเวณสี่แยก

ระหวางถนน Cambridge และ Broad มีคนตายจากโรค

อหวิาตกโรค 500 ราย ในระยะเวลาเพยีง 10 วนั จงึแนะนาํ

ใหดึงคันโยกปมสงน้ําตรงบริเวณถนน Broad ออก จึง

หยุดการระบาดได1

 ตอมาในป พ.ศ. 2427 (ค.ศ. 1883) มีการ

ระบาดของอหิวาตกโรคที่ประเทศอียิปต นายแพทย 

Robert Koch และคณะ เดินทางมาจากเมืองเบอรลิน ได

ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียทรงแทงของคนที่เปนโรค ตอมา

สามารถเพาะแยกเชื้อจากลําไสไดและบันทึกไวเมื่อวันที่ 7 

มกราคม ค.ศ. 1884 วาบาซิลลัสตัวน�้ไมไดเปนแทงตรง

อยางบาซิลลัสทั�วไปแตเปนรูป comma เชื้อน�้ไวตอความ

แหงและความเปนกรดอยางออน จะพบลักษณะจําเพาะ 

rice water stools อยางไรกต็ามไมกอใหเกดิโรคในสตัวได2 

 โรคอหิวาตไดเกิดการระบาดทั�วโลก (pandemic) 

มาแลวทั้งหมด 7 ครั้ง การระบาด 6 ครั้งแรกเกิดระหวาง 

พ.ศ. 2360 (ค.ศ. 1817) ถึง พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1923) เกิด

จาก V. cholerae O1 classic biotype ทุกครั้งมีตนกําเนิด

ที่ทวีปเอเชีย สวนใหญจากประเทศอินเดีย แพรกระจายไป

ทวปียโุรป และอเมรกิา1 การระบาดครัง้ที ่7 แตกตางไปจาก 

6 ครัง้แรก คอืเกดิจาก V. cholerae O1 El Tor biotype (ชือ่ 

EL Tor ไดมาจากชื่อสถานที่ในประเทศอียิปต ซึ�งทําการ

เพาะเชื้อน�้ไดเปนครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1905) เริ�มที่หมูเกาะ

เซเลเบส ประเทศอินโดน�เซียเมื่อ พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) 

แพรไปแอฟริกาตะวันตก ซึ�งไมมีโรคอหิวาตมานานกวา 

100 ป2 ยุโรปและลาตินอเมริกา เปนการระบาดที่ยาวนาน

มาก ไปถึงทวีปแอฟริกาเมื่อ พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) และ

อเมรกิา พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ตอมากลายเปนเชือ้ประจาํ

ถิ�นในหลายประเทศ3,4

 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ไดเกิด

การระบาดใหญท่ีไมคาดคิดมากอน เริ�มท่ีอินเดียไปรอบอาว

เบงกอล และบังกลาเทศ ดวยเช้ืออหิวาต ซีโรกรุป ใหมคือ 

O1395 แพรไปทั�วเอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉ�ยงใต แต

ไมขามทวีป3,4 รายงานจากประเทศในทวีปอ่ืนเปนการนําเขา6 

อาการไมแตกตางจาก V. cholerae O17 ปจจุบันองคการ

อนามัยโลกประเมินวา มีคนเปนอหิวาตปละประมาณ 3-5 

 โรคอหิวาตกโรค
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ลานคน และเสียชีวิตปละ 100,000-120,000 ราย8 สวน

ใหญประมาณรอยละ 90 รายงานจากทวีปแอฟริกา (แสดง

ดังรูปท่ี 1) ในรอบ 5 ปท่ีผานมา ประเทศไทยรายงานผูปวย

โรคอหิวาตไปองคการอนามัยโลกปละ 35 -1,428 ราย9

 นอกจากอยู ในลําไสคนแลว V. cho lerae 

สามารถอยูเปนอิสระในสิ�งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ�ง

ในนํ้ากรอย อาศัยและขยายพันธุ ในแพลงตอนสัตว  

แพลงตอนพืช และสัตวทะเลท่ีมีเปลือกอยูอยางพึ�งพา

อาศัยกัน10 ถาสภาพแวดลอมไมเหมาะสม สามารถอยู

อยาง dormant โดยเปล่ียนรูปรางจาก รูปแทงเปนรูปกลม 

สรางพลังงานลดลงไมแบงตัว11 นอกจากน้ันสามารถสราง 

biofilm ไดจึงคงทนในสิ�งแวดลอมไดนาน12 เช้ือเขามาสูคน

ทางการรัปประทานอาหารและนํ้าด่ืมมากกวาจะเกิดจากการ

สัมผัสกับผูปวยโดยตรง เพราะตองใชเช้ือจํานวนมากในการ

ทําใหเกิดโรค ปจจัยเส่ียงไดแก การปนเปอนแหลงนํ้าท่ีมี

คนจํานวนมากใชรวมกัน การรับประทานอาหารท่ีปนเปอน 

เชน อาหารทะเลท่ีไมสุก13 ฤดูรอน โลกรอน ภาวะภัยพิบัติ

ตางๆ ท่ีมีผูคนแออัด ขาดแคลนนํ้าด่ืมท่ีสะอาด และสุขา

ภิบาลท่ีดี8,13

เชื้อกอโรค

 V. cholerae เปนเชื้อแบคทีเรียกรัมลบ รูปราง

เปนแทงโคง ความยาว 1-3 ไมโครเมตร เสนผาศูนยกลาง 

0.5-0.8 ไมโครเมตร เปน facultative anaerobe ตองการ

เกลือในการเจริญเติบโต ไวตอความเปนกรด และความ

แหง เคลื่อนไหวไดดวย flagellum ซึ�งติดอยูที่ปลาย

ขางหนึ�ง อยูใน family Vibrionaceae ซึ�งมีสวนของ

แอนตเิจนคลายคลงึกบัเชือ้ใน family Enterobacteriaceae

มี O somatic และ H flagella antigen แยกกันโดย 

Vibrio มี enzyme oxidase สามารถหมักน้ําตาล glucose, 

sucrose และ mannitol และมี polar flagella O 

antigen ใชจําแนก V. cholerae ออกเปนมากกวา 200 

ซีโรกรุป3 มีเพียง ซีโรกรุป O1 และ ซีโรกรุป O139 เทานั้น

ที่ทําใหเกิดการระบาดได ซีโรกรุป อื่นๆ จัดรวมอยูใน กรุป 

non O1 ทําใหเกิดอาการอุจจาระรวงได เปน sporadic แต

ไมกอใหเกิดการระบาด14 V. cholerae O1 ยังแบงโดยใช 

specific phenotype characteristic ออกเปน 2 biotype คอื 

classical biotype และ El Tor biotype15 แตละ biotype 

ยังแยกโดยใช subspecificity ของ O1 antigen ออกเปน 3 

ซีโรทัยพ คือ Ogawa มี O antigen A, B Inaba มี O 

รูปที่ 1 แสดงจํานวนผูปวยโรคอหิวาตกโรคที่รายงานองคการอนามัยโลก ตั้งแตป ค.ศ. 1989-2009

 (จาก WHO weekly epidemiological record in 30 July 2010)
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antigen A และ C และ Hikojima มี antigen A, B และ C 

ในการระบาดมี shift ของ biotype ได16

พยาธิกําเนิด

 Bacteriophage CTX Ф encode gene ทีค่วบคมุ

การสราง cholera toxin ctx A และ ctx B โดยจับ กับ toxin 

co-regulated pilus (tcp) ผานเขาไปในตัวแบคทีเรีย inte-

grate เขาไปใน V. cholerae genome encode ใหสราง A 

และ B subunit ของ cholerae toxin และยังมี ace gene 

encode ใหสราง accessory cholera toxin, zot gene ให

สราง zonula occludens toxin และ cep gene ใหสราง 

chemotaxis proteins อีกดวย genes เหลาน�้ หลายๆ 

copies พบใน V. cholerae O1 และ V. cholerae O13917

 เมื่อ V. cholerae ผานเขาไปในทางเดินอาหาร 

จะเกาะติดกับ mucosa ของผนังลําไสดวย toxin co-

regulated pili และ chemotaxis proteins ผานชั้นเยื่อ

เมือก แบงตัว สราง cholera toxin ซึ�งคลายกับ heat 

labile toxin ของ E. coli ประกอบดวย A subunit

1 หน�วย และ B subunit 5 หน�วย17,18 B subunit 

จับกับ GM1 ganglioside receptor บนเยื่อบุลําไสเล็ก 

A subunit มี 2 component A1 และ A2 linked กัน

โดย disulfide bond A2 component เกาะระหวาง A1 

component กับ B subunit, A1 component เปน active 

enzyme เขาไปในเซลลเยื่อบุลําไสเล็ก ทําใหมี persistent 

activation ของ adenyl cyclase17,19 ทําใหสราง cyclic 

AMP เพิ�มขึ้น ซึ�งจะกระตุนให crypt cell หลั�งคลอไรด 

และน้ํ า เพิ�มขึ้น และยับยั้ งการดูดซึมโซเดียมและ

คลอไรดที่ vil l i ของเยื่อบุลําไสเล็กจึงทําใหสูญเสีย

น้ํา โซเดียมคลอไรด ไบคารบอเนต และโปแตสเซียม 

ทางอุจจาระทําใหเกิดอาการช็อก ภาวะเลือดเปนกรด และ 

โปแตสเซียมต่ําได (แสดงดังรูปที่ 2)

 ในกรณ�ที่ ไม ไดสราง cholerae toxin V. 

รูปที่ 2 แสดงพยาธิกําเนิดของโรคอหิวาตกโรค (นํามาจาก Butterton, JR, Calderwood, 

SB. Vibrio cholerae O1. In : Infections of the Gastrointestinal Tract, 

Blaser, MJ, Smith, PD,Ravdin, Ll, et al (Eds), Raven Press, New York, 1995, p. 649.)



วัคซีน346 วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว บทที่ 29 วัคซ�นป�องกันโรคอหิวาตกโรควัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

cholerae O1 ก็สามารถทําใหเกิดอุจจาระรวงได โดยที่ 

zonula occludens toxin ซึ�งทําให tight junction 

ที่เยื่อบุลําไสเล็กหลวม เกิด permeability เพิ�มขึ้น 

หรือ accessory cholerae enterotoxin ทําใหมีการ

หลั�งสารน้ําเพิ�มขึ้น17

อาการทางคลินิก

 หลังจากระยะฟกตัวเปนเวลาไมกี่ชั�วโมงถึง 5 

วัน สวนใหญประมาณ 1-3 วัน จะมีอาการที่เปนลักษณะ

ของอหิวาต คือถายอุจจาระเปนน้ําอยางเฉ�ยบพลัน และ

อาเจียนโดยไมมีอาการปวดทองชัดเจนหรือมีไข อุจจาระ

ไมมีสี หรือมีมูกเปนจุดขาวๆ กระจายอยูทั�วไป ลักษณะ

เหมือนน้ําซาวขาว มีกลิ�นคาวเหมือนปลา แรกๆ เด็กจะ

มีอาการกระสับกระสายและกระหายน้ํามาก ถาไมไดรับ

การทดแทนดวยสารน้ําและเกลือแร เด็กอาจซึม หมดสติ 

ผิวหนังเหี่ยวยน ตาโบ กระหมอมบุม ปากแหง ลิ้นแหง 

ปสสาวะนอย หรือไมมีปสสาวะ ชีพจรเตนเร็ว อาจมี

ตะคริว ชัก มีภาวะเลือดเปนกรด โปแตสเซียมต่ํา น้ําตาล

ในเลือดต่ํา ช็อกและไตวาย3,4

 ผูปวยโรคอหิวาตสวนใหญมีอาการนอยถึง

ปานกลาง ซึ�งแยกโดยอาการไมไดจากโรคทองรวงอื่นๆ 

เชน rotavirus, adenovirus, enterotoxigenic E. coli, 

campylobacter เปนตน หรืออาจไมมีอาการเลยก็ได 

ทั้งน�้ ขึ้นกับปจจัยหลายประการเชน ปริมาณของเชื้อ 

ความเปนกรดในกระเพาะอาหาร และภาวะภูมิคุมกันของ

ผูไดรับเชื้อ แมกระทั�งหมูเลือดของผูปวย พบวาในคน

ปกติที่ยังไมมีภูมิคุมกัน ตองการเชื้อประมาณ 109 ตัว 

เพื่อทําใหเกิดอาการ การไดรับเชื้อปนเปอนมากับน้ํา

ใชจํานวนเชื้อมากกวาการปนเปอนมากับอาหาร20 คน

ที่มีกรดในกระเพาะอาหารต่ํา เชน ติดเชื้อ H. pylori21

ทําใหมีการอักเสบเรื้อรังของกระเพาะอาหารหรือคนที่

ผาตัดกระเพาะอาหารออกบางสวนสามารถเกิดโรคเมื่อได

รับเชื้อปริมาณต่ํา และอาการรุนแรงกวาปกติดวย คนที่มี

หมูเลือด O จะมีอาการรุนแรงกวาหมูเลือด A, B และ AB22 

เพราะ GM1 ganglioside receptor ของคนหมูเลือด O 

สามารถจับกับ cholerae toxin ดีกวาหมูเลือดอื่น เด็กที่

รับประทานนมแมสามารถลดการปนเปอนของเชื้อ และ

ยังมี IgA anticholerae toxin ในนมแมชวยปองกันดวย23 

สําหรับชนิดของเชื้อ V. cholerae El Tor biotype ทําให

คนไดรับเชื้อมีอาการ 1 ราย ตอคนไมมีอาการ 20-100 

ราย แต classical biotype มีอาการ 1 รายตอคนไมมี

อาการ 2-4 ราย

การวินิจฉัย

 การตรวจอุจจาระ พบอุจจาระเปนน้ํา ไมมีเม็ด

เลือดแดง หรือเม็ดเลือดขาว ทํา wet mount ดูดวย dark-

field หรือ phase contrast microscopy อาจเห็นเชื้อ

เคลื่อนไหวแบบผีพุงใต (darting หรือ shooting star) ถา

หยด antiserum ตอ V. cholerae O1 หรือ O139 ลงไป 

เชื้อหยุดเคลื่อนไหวทันที น�าจะเปน V. chelorae O1 หรือ 

V. chelorae O139 ตามลําดับ24 ขณะมีการระบาดตรวจดู

การเคลื่อนไหวของเชื้ออยางเดียวก็พอ

 การเพาะเชื้อ เปนการตรวจยืนยัน ควรสง

ตรวจในระยะแรกๆ ที่เริ�มมีอาการและกอนใหยาตาน

จุลชีพ ใชอุจจาระสดสงทันที หรือใสใน Cary-Blair 

transport media สามารถเก็บรักษาเชื้อไวไดนาน

ถงึ 7 วนัในอณุหภมูหิอง25 plate ลงบน Thiosulfate Citrate 

Bile Salt (TCBS) media หรือ Tellurite Taurocholate 

Gelatin Agar (TIGA) ซึ�งยับยั้งการเจริญเติบโตของ 

enter ic bacter ia25 V. cholerae สามารถหมัก

น้ําตาล sucrose บน TCBS มีลักษณะ colony ขนาด

ใหญ สีเหลือง เรียบ ทึบแสง บน TIGA V. cholerae 

สราง collagenase เห็น colony ลักษณะแบน ตรง

กลางมีสีดํา ลอมรอบดวย cloudy halo20 จากนั้น sub-

culture แลวทดสอบทางชีวเคมีพบวาเปน V. chol-

erae และทํา serotyping ดวย specific antisera วาเปน 

cholerae O1 หรือ O139 การตรวจวาเปนเชื้อที่สราง

ท็อกซินใชวิธี PCR, ELISA หรือ Latex agglutination 

assay รายที่ไมไดเพาะเชื้อแตแรก สามารถวินิจฉัย

โรคยอนหลัง โดยวัดระดับ vibriocidal antibody 
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การขาดน้ํา นอยกวา 5% 5-10% มากกวา 10%

ความรูสึกตัว ปกติ กระวนกระวาย หรือซึม ซึมมาก ไมรูสึกตัว ออนแรง

ความกระหายน้ํา ปกติ กระหายน้ํา กระหายน้ํา

ปสสาวะ นอยลง นอย  ไมมี

ผิวหนัง ปกติ เย็นซีด จับตั้งได ลาย จับตั้งไดนานกวา 2 วินาที

กระบอกตา ปกติ โหล โหลมาก

กระหมอมหนา ปกติ บุม บุมมาก

น้ําตา ปกติ ปกติ ไมมีน้ําตา

ริมฝปาก ชื้น แหง แหงผาก

ชีพจร ปกติหรือเร็ว เร็ว เบาเร็ว

ความดันโลหิต ปกติ ปกติ ต่ํา

Capillary refill ปกติ มากกวา 1-5 วินาที มากกวา 3 วินาที

(ดัดแปลงจาก Greenbaun M. Nelson textbook of Pediatrics 18th ed. 2007 หนา 313)

ตารางที่ 1 การประเมินภาวะขาดน้ําทางคลินิก

 อาการ ขาดน้ําเล็กนอย ขาดน้ําปานกลาง ขาดน้ํารุนแรง

ในเลือด ซึ�งจะขึ้นสูงสุดหลังติดเชื้อ 7 วัน โดยเจาะ

ระดบัในเลอืดวนัที ่1-5 เทยีบกบัวนัที ่7-21 ของโรค จะพบ

ระดับของแอนติบอดีสูงขึ้น 4 เทาได27

การรักษา

 การรักษาที่สําคัญที่สุด คือการใหสารน้ําและ

เกลือแรทดแทน โดยประเมินภาวะขาดน้ํา ดังตารางที่ 1

 การใหน้ําแบงเปน 2 ระยะ คือ rehydration 

phase ใน 2-4 ชั�วโมงแรก และ maintenance phase 

ระยะตอไปจนหยุดอาการอุจจาระรวง นิยมให Ringer’s 

lactate solution ซึ�งชวยแกไขภาวะเปนกรดในเลือด

ดวย ถาไมมีใช normal saline แทน หากมีอาการช็อก 

ตองใหปริมาณ 20-40 มล./กก. อยางรวดเร็ว จนความ

ดันโลหิต และความรูสึกตัวกลับมาปกติ แลวใหตอจน

ครบการขาดน้ําที่ประเมินไวในเวลา 4 ชั�วโมง เมื่อครบ 

rehydration phase อาการของภาวะขาดน้ําควรหายไป

หมด และผูปวยมีปสสาวะเทากับหรือมากกวา 0.5 มล./

กก./ชม. จึงเริ�ม maintenance phase เปนการรักษา 

normal hydration รวมกับ ongoing loss ระยะน�้ควรใช

เปน ORS ใหมที่องคการอนามัยโลกแนะนํา ประกอบดวย 

Na 75, Cl 65, K 20, HCO3 10 และ glucose 75 มล./ลิตร 

มี osmolarity 250 มิลลิออสโมล/ลิตร26 ผูปวยที่ขาดน้ํา

เล็กนอย หรือปานกลาง นิยมให rehydration ดวย ORS 

ทางปากทีละนอยบอยๆ จนครบปริมาณที่คํานวณไวใน 4 

ชั�วโมง

 การใหยาตานจุลชีพ ชวยลดระยะเวลาและปริมาณ

ของอุจจาระท่ีถาย การเลือกชนิดของยา ดูตามความไว

ของเช้ือตอยาในเวลาน้ัน ณ สถานท่ีน้ัน เพราะมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา การเพาะเช้ือหาความไวของเช้ือ

ตอยาควรทําในระยะตนของการระบาดจะเปนขอมูลท่ีดี ไว

ใชในการพิจารณารักษาผูปวยรายตอๆ ไป ยาท่ีแนะนํา

มี tetracycline 30-50 มก./กก./วัน นาน 3 วัน doxycy

cline 5 มก./กก. คร้ังเดียว norfloxacin 10-20 มก./กก./วัน 

นาน 3 วัน ciprofloxacin 20 มก./กก. คร้ังเดียว 

azithromycin 20 มก./กก. คร้ังเดียว erythromycin 

30 มก./กก./วัน3,4 นาน 3 วัน ไมแนะนําการใหยาตานจุลชีพ 

เพ่ือปองกันเพราะทําใหเกิดเช้ือด้ือยาได29

 การเฝาระวังเช้ือด้ือยาของประเทศไทยตอยา

ตานจุลชีพ 6 ชนิดท่ีองคการอนามัยโลกแนะนําใหทํา 

พบวาในป พ.ศ. 2553 V. cholerae El Tor ท้ัง 
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Ogawa และ Inaba ไวตอยา ampicillin, chloram

phenicol norfloxacin และ ciproflxacin และด้ือตอยา 

cotrimoxazole สําหรับสายพันธุ Inaba ยังไวตอ 

tetracycline แต Ogawa ด้ือ ปจจุบันในประเทศไทย

ไมพบอหิวาตชนิด classical แลว30

การปองกัน

 น้าํสะอาด อาหารสะอาด สขุาภบิาลและสขุอนามยั

สวนบคุคลด ีเชน การลางมอืกอนออกจากหองน้าํ และกอน

รับประทานอาหาร เปนมาตรการหลักของการปองกันโรค

อหิวาต ในกรณ�ที่มาตรการทางสาธารณสุขตกต่ํา เชน ใน

ประเทศทีย่งัมอีหวิาตเปนโรคประจาํถิ�นอยู หรอืลมเหลวใน

กรณ�มีภัยพิบัติฉุกเฉิน วัคซีนที่มีประสิทธิภาพดี ปลอดภัย 

ราคาไมแพงจะเปนอาวุธสําคัญในการปองกันควบคุมอหิ

วาตได

 วัคซีนปองกันโรคอหิวาตกโรค มีใชมานาน

กวา 100 ปแลว ไดแก

Parenteral vaccine

 มีชนิด killed whole cell ทั้งที่ใส adjuvant 

ชนิดตางๆ และไมใส purified lipopolysaccharide และ 

polysaccharide-cholera toxin conjugate vaccine ชนิด

ที่รับรองโดยองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา 

ประกอบดวย V. cholerae O1 (Inaba, Ogawa, Classical

และ El Tor) จํานวน 109 ตัว ฆาดวยฟนอล31 มี

ประสิทธิภาพประมาณรอยละ 50 นาน 3-6 เดือน ไม

ปองกัน V. cholerae O139 แนะนําให 2 ครั้ง หางกัน 

7-28 วัน สามารถใหไดทั้งในชั้นผิวหนัง ใตผิวหนัง หรือ

เขากลามเน�้อ การปองกันสามารถเกิดขึ้นไดหลังฉ�ดเข็ม

ที่สอง 4 วัน สามารถฉ�ดไดตั้งแตอายุ 6 เดือนขึ้นไป ถา

ฉ�ดพรอมกับวัคซีนปองกันไขเหลือง (yellow fever vac-

cine) จะทําใหระดับแอนติบอดีของวัคซีนทั้งสองชนิด

ต่ําลง ตองฉ�ดหางกันอยางนอย 3 สัปดาห ปฏิกิริยาจาก

วัคซีนไดแกปวด บวม เจ็บบริเวณที่ฉ�ด ไข และปวดศีรษะ

ในอาสาสมัครสวนใหญ32 เน��องจากประสิทธิภาพของ

วัคซีนต่ําและปฏิกิริยาขางเคียงสูง ปจจุบันจึงมีใชใน

เพียง 2-3 ประเทศ และเปนวัคซีนที่องคการอนามัยโลก

ไมไดแนะนําใหใช31

Oral vaccine 

 มีทั้งวัคซีนเชื้อตาย และเชื้อเปนที่ถูกทําใหออน

ฤทธิ์ลง ที่มีขายในทองตลาดปจจุบัน เปนวัคซีนเชื้อตาย

ทั้ง 2 ชนิด 

1. วัคซีนเชื้อตาย

 1.1 DukoralTM (WC- rBS) เปน monovalent 

oral vaccine V. cholerae O1 ฆาดวย ฟอรมาลิน 

และความรอน รวมกับ recombinant cholera toxin 

B subunit ตองรับประทานกับน้ํา 150 มล. สําหรับ

เด็กอายุ 6 ปขึ้นไปใหรับประทาน 2 ครั้ง หางกัน

อยางนอย 7 วันแตไมเกิน 6 สัปดาห ถาเกินตองนับ

เริ�มตนใหม กระตุน 2 ป เด็กอายุ 2-5 ปให 3 ครั้ง กระตุน

ทุก 6 เดือน การศึกษาที่บังคลาเทศ33 และเปรู34 พบวา

ประสิทธิภาพในการปองกันรอยละ 66-86 ที่เวลา 4-6 

เดือน รอยละ 45-62 ที่ 1 ป และรอยละ 58-77 ที่ 2 ป 

ทําใหมี herd protection และเน��องจากมี B subunit 

จึงปองกัน ETEC ไดดวย จดทะเบียนใชในกวา 60 

ประเทศ35

 1.2 Shanchol TM และ mORCVAXTM เปน 

bivalent oral vaccine serogroup O1 และ O139 

วคัซนีทัง้สอง คลายกนัมากแตทาํจากบรษิทัตางกนั วคัซนี

น�้ไมมี B subunit จึงราคาถูก ไมตองมีบัฟเฟอรหรือน้ํา

จึงไมเปลืองที่ในการเก็บ ไมปองกัน ETEC จดทะเบียนใช

ในเด็กอายุ 1 ปขึ้นไป ให 2 ครั้ง หางกันอยางนอย 7 วัน 

ถึง 6 สัปดาหเชนเดียวกัน ไมตอง booster ทุก 6 เดือน

ในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป การศึกษาที่ประเทศเวียดนาม และ

อนิเดยี ประสทิธภิาพใกลเคยีงกบั DukoralTM, SchancholTM 

 วัคซีนปองกันโรคอหิวาตกโรค



วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว วัคซีน  349บทที่ 29 วัคซ�นป�องกันโรคอหิวาตกโรควัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

มี เป าหมายใช ในประเทศอินเดียและตางประเทศ 

mORCVAXTM มีเปาหมายใชในประเทศเวียดนาม แต

ปจจุบันประเทศเวียดนามสามารผลิตไดเองและนําเขา

แผนวัคซีนแหงชาติแลว33

2. วัคซีนเชื้อเปนออนฤทธิ์

 มหีลายชนดิ เชน JBK 70 (V. cholerae O1, El Tor,

Inaba & CtxAB), EVD 101 (V. cholerae O1 classical

Ogawa & CtxA), O395-N1 (V. cholerae classical

O395 & CtxA) และ O395-NT (V. cholerae classical

O395 & CtxA) ซึ�งกระตุนใหสรางภมูคิุมกนัตอ V. cholerae

O1 ชนิดธรรมชาติไดดี แตมีผลขางเคียงสูงเชน ทองเสีย

ปวดทอง ไข คลื่นไส อาเจียน ในประมาณครึ�งหนึ�งของ

อาสาสมัครทั้งหมดจึงเลิกใช31 บางชนิด ผลขางเคียง

ไมมาก นําไปพัฒนาตอ เชน CVD111 (V. cholerae 

O1 El Tor), CVD112 (V. cholerae O139), Peru-15 

(V. cholerae O1 El Tor), Bengal15 (V. cholerae 

O139)31 แตก็ไปไมถึงการนําไปใช35 มี CVD103 กระตุน

ภูมิคุมกันดี และอาการขางเคียงนอย นํามาใส mercury

resistance gene เปน CVD103 HgR เพื่อบอกวา

เปนสายพันธุจากวัคซีน ไดรับการศึกษาในอาสาสมัคร

ชาวอเมริกาเหน�อ ให 1 โดส พบวาทําใหมี vibrio

cidal antibody รอยละ 92.7 ในระดับที่สูงกวาผูที่ไดวัคซีน

ชนิดเชื้อตาย 3-5 เทา สามารถปองกันอาการทองรวง

รุนแรงถึงปานกลางจาก V. cholerae O1 ธรรมชาติ 

ไดรอยละ 94-100 classical biotype รอยละ 82-100 

El Tor biotype รอยละ 62-80 ตั้งแต 8 วันหลังวัคซีน 

และนาน 6 เดือนขึ้นไป36 แตเมื่อนํามาทดลองในภาค

สนามในประเทศกําลังพัฒนา พบ seroconversion ต่ํา ใน

ผูใหญคนไทย37 รอยละ 25 เด็กอินโดน�เซีย38 รอยละ 16 

อาจเปนเพราะคนเหลานั้นมีภูมิคุมกันเดิมอยูแลว หรือ

เชื้อแบคทีเรียอื่น หรือพยาธิในลําไสจะยับยั้งการเจริญ

เติบโตของเชื้อในวัคซีน วัคซีนน�้ไดรับการผลิตโดยบริษัท 

Berna ในชื่อ MutacolTM จําหน�ายในประเทศทางยุโรปและ

อเมริกาแลว ปจจุบันไดเลิกผลิตไปแลว

 ปจจุบันวัคซีนที่ WHO รับรอง มีเพียง oral 

vaccine เชื้อตาย 2 ชนิดเทานั้น และทั้ง WHO และ 

CDC สหรัฐอเมริกา ไมแนะนําการใหวัคซีนปองกัน

อหิวาตกโรคกอนเดินทางออกหรือเขาประเทศใดๆ 

ทั้งสิ้น8,39 เน��องจากโอกาสเกิดโรคนอย รักษางาย การ

ระมัดระวังเรื่องอาหารน้ําดื่ม สุขอนามัยสวนตัวเปนวิธี

เหมาะสมกวา31 คงแนะนําสําหรับผูมคีวามเสี่ยงสูงในพืน้ที่

ที่มีโรคน�้ประจําทองถิ�นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาด

เทานั้น โดยใหรวมกับมาตรการควบคุมปองกันโรควิธี

อื่นๆ8,39
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