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บทนํา

โรคอีสุกอีใส

30

 โรคอีสุกอีใส เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Varicella-

zoster (VZV) ติดตอโดยการสัมผัสโดยตรงกับตุมน้ํา

บนผิวหนัง หรือสูดหายใจเอาละอองฝอยของสิ�งคัดหลั�ง

จากทางเดินหายใจ โรคน�้สามารถหายไดเอง หลังจาก

ที่ติดเชื้อจะมีภูมิคุมกันไปตลอดชีวิต โดยทั�วไปในเด็ก

อาการจะไมรุนแรง แตการติดเชื้อในทารกแรกเกิด 

วัยรุนหรือผูใหญ รวมทั้งผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง 

จะมีโอกาสเกิดโรครุนแรงและเกิดภาวะแทรกซอนได 

เชน ปอดอักเสบ สมองอักเสบ นอกจากน�้การติดเชื้อใน

หญิงตั้งครรภโดยเฉพาะในชวงสองไตรมาสแรกอาจทําให

ทารกเกิดโรคอีสุกอีใสแตกําเนิด (congenital varicella 

syndrome) หลังจากเปนอีสุกอีใสแลวเชื้อ VZV ยังอยู

ใน dorsal root ganglia ของรางกาย เมื่อรางกายมีภาวะ

ภูมิคุมกันที่ออนแออาจไดรับการกระตุนเกิดเปนโรคงูสวัด

เชื้อกอโรค

 โรคอีสุกอีใสเกิดจากเชื้อไวรัส VZV เปน α- her-

pesviruses อยูใน family Herpesviridae ประกอบดวยแกน

กลางเปน double-stranded DNA ลอมรอบดวย envelope 

ซึ�งประกอบดวยไขมันและมี glycoprotein spikes ยื่นออก

ไปโดยรอบ1,2 ไวรัสมีขนาด 150-200 นาโนเมตร 

ระบาดวิทยา

 รายงานจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 25523 มีรายงานผูปวยโรค

อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ

อีสุกอีใสทั�วประเทศ จํานวน 89,246 ราย คิดเปนอัตรา

ปวย 140.64 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 4 ราย อัตรา

ปวยตายคิดเปนรอยละ 0.004 โดยในรอบ 5 ปที่ผานมามี

รายงานผูเสยีชวีติปละ 1-3 ราย เมือ่พจิารณาตามกลุมอายุ

พบวา กลุมอายุ 5-9 ป มีอัตราปวยสูงสุด เทากับ 578.95 

ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุมอายุต่ํากวา 5 ป 

10-14 ป และกลุมอายุมากกวา 15 ป โดยมีอัตราปวย

เทากับ 487.13, 338.45 และ 58.81  ตามลําดับ การเกิด

โรคมีความสัมพันธกับฤดูกาล ในแตละปพบผูปวยมาก

ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน จากขอมูล 10 ป

ยอนหลัง พบวาจํานวนผูปวยโรคอีสุกอีใสมีแนวโนมสูงขึ้น 

พยาธิกําเนิด

 ระยะฟกตัวตั้งแต 10-21 วัน (เฉลี่ย 14-16 วัน)4 

แตในคนที่ได varicella zoster immune globulin (VZIG) 

ภายหลังสัมผัสเชือ้ ระยะฟกตัวอาจเพิ�มจาก 21 วนัเปน 28 

วนั โดยโรคแพรเชือ้ได 48 ชั�วโมงกอนผืน่ขึน้จนผืน่แหงเปน

สะเกด็ โดยทั�วไปคนปกตพิบเปนโรคอสีกุอีใสครัง้ทีส่องนอย

มาก5,6 อยางไรก็ตามจากการเฝาระวังภายหลังฉ�ดวัคซีน

ปองกนัโรคน� ้ทาํใหพบวาการเปนโรคอสีกุอีใสครัง้ทีส่องใน

คนปกติได7 

 เชือ้ VZV ตดิตอไดทางอากาศ โดยเชือ้เขามาเกาะ

ติดที่เยื่อบุบริเวณจมูกและคอหอยตอมาแพรกระจายไปยัง

เน�้อเยื่อตอมน้ําเหลืองที่อยูใกลเคียง ไวรัสเพิ�มจํานวน เขา

สูกระแสเลือดและกระจายไปอวัยวะตางๆ รวมทั้งผิวหนัง 

ทําใหเกิดผื่นและตุมน้ําตามผิวหนัง พยาธิสภาพของผื่น

โรคอสีกุอีใสจะเหมอืนกบัผืน่งสูวดั จะเกดิการเปลีย่นแปลง

ของเซลลเยื่อบุผิว ในชั้นหนังกําพรา (epidermis) โดย

มีการขยายตัวโปงพอง ตอมาเกิดเปน multinucleated 

วัคซ�นป�องกันโรคอีสุกอีใส
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giant cells และมี eosinophilic intranuclear inclusion 

ทําใหเซลลตาย เมื่อพยาธิสภาพดําเนินตอไปจะเกิดการ

บวมในเซลลทําใหชั้นบนสุดของหนังกําพรา (cornified)  

และชั้นลึกสุด (basal) ของผิวหนังแยกตัวเกิดเปนตุมน้ําใส 

(vesicles) ตุมน้ําใสอาจเกิดไดในในชั้นหนังกําพราและใต

ชั้นหนังกําพรา ตอมาตุมน้ําใสจะเปลี่ยนเปนน้ําขุนซึ�งเกิด

จากเมด็เลอืดขาวชนดิ polymorphonuclear ทีเ่สือ่มสภาพ

และไฟบรินมาแทนที่ ซึ�งตอมาจะแตกและแหงไป

อาการทางคลินิก

 การติดเชื้อ VZV ครั้งแรกมักเกิดขึ้นในวัยเด็ก 

และมีอาการไมรุนแรง เริ�มดวยมีไข ปวดเมื่อย หรือเจ็บ

คอ เบื่ออาหาร ตามดวยมีตุมน้ําใสเล็กๆขึ้นทั�วตัวภายใน 

24 ชั�วโมง ตุมน้ําใสมักมีอาการคัน โดยผื่นเริ�มแรกเปน

แบบผืน่แดง (macules) ทีต่อมากลายเปนตุมนนู (papules) 

แลวตามดวยตุมน้าํใส (vesicles) และเปลีย่นเปนตุมหนอง 

(pustules) ผูปวยโรคอสีกุอีใสจะมผีืน่ในระยะทีแ่ตกตางกนั

กระจายบนใบหนา ลําตัว และแขนขา การเกิดตุมน้ําใส

ตุมใหมโดยทั�วไปจะหยุดภายในสี่วัน และสวนใหญผื่นจะ

ตกสะเก็ดหมดในวันที่หก สวนสะเก็ดจะหลุดหมดภายใน

ประมาณหนึ�งถึงสองสัปดาห4

 ในผูที่มีภูมิภูมิคุมกันบกพรอง โรคอีสุกอีใสอาจ

มีอาการรุนแรง ตุมน้ําใสอาจเปลี่ยนเปน hemorrhagic 

vesicles และเชือ้อาจกระจายเขากระแสเลอืดสูอวยัวะตางๆ 

อัตราตายสูงโดยเฉพาะอยางยิ�งผูปวยโรคมะเร็ง แมวาจะ

ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสการติดเชื้อ VZV ในทารก

แรกเกิด (Neonatal varicella) จะมีอาการรุนแรงและมี

อัตราตายสูงถึงรอยละ 25 โดยอาจไดรับเชื้อจากมารดาที่

มีการติดเชื้อ VZV ในขณะตั้งครรภใกลคลอด หรือไดรับ

เชื้อหลังคลอดจากมารดาหรือบุคคลอื่น ทารกจะมีอาการ

รุนแรงเพิ�มขึ้นถาการติดเชื้อของมารดาเกิดขึ้นนอยกวา

หาวนักอนคลอดและสองวนัหลงัคลอด8 เน��องจากการสราง

แอนตบิอดยีงัไมเพยีงพอหรอืการสงผานมายงัทารกไมทนั

 การติดเชื้อ VZV ในทารกที่เกิดขึ้นระหวาง 10 ถึง 

28 วันหลังคลอด มักจะมีอาการไมรุนแรง อยางไรก็ตาม

เน��องจากภูมิคุมกันของทารกยังไมสมบูรณ ทารกแรกเกิด

จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคที่รุนแรงมากกวาทารกหรือ

เด็กที่มีอายุมากกวา9

 มารดาที่ติดเชื้ออีสุกอีใสในขณะตั้งครรภระหวาง

สัปดาหที่ 8 - 20 จะทําใหทารกเกิดโรคอีสุกอีใสแตกําเนิด

ได ลักษณะของทารกที่เปนโรคอีสุกอีใสแตกําเนิดจะมี

ลักษณะ แผลเปนตามตัว (cicatricial skin lesion) ซึ�งจะ

มีลักษณะบุมและมีสีเขมกระจายตัวตามแนวเสนประสาท 

(dermatome) พบความผิดปกติทางตา เชน ตอกระจก 

chorioretinitis  กลุมอาการ horner  ตาเลก็ (microphthal-

mos) และ nystagmus ความผิดปกติของแขนขาซึ�งมักจะ

ม ีhypoplasia ของกระดกูและกลามเน�อ้ ความผดิปกตขิอง

ระบบประสาทสวนกลาง เชน cortical atrophy  โรคลมชัก 

และปญญาออน

ภาวะแทรกซอน 

 ภาวะแทรกซอนที่พบบอยที่สุดคือ การติดเชื้อ

แบคทีเรียที่ผิวหนัง พบไดรอยละ 42 มักเกิดจากเชื้อ 

Streptococcus pyogenes หรอื Staphylococcus aureus 

อัตราการเกิดการติดเชื้อแทรกซอนที่ผิวหนังพบไดรอยละ 

0.6 ของคนที่ฉ�ดวัคซีน และรอยละ 2.2 ของคนที่ไมไดฉ�ด

วัคซีน10 และอาจทําใหเกิดการติดเชื้อ S. pyogenes ชนิด

รุนแรง11-15 

 นอกจากน�้พบภาวะแทรกซอนทางระบบประสาท

รอยละ 910,16 ไดแก ภาวะสมองอกัเสบซึ�งจะรนุแรงมากในผู

ปวยทีม่ภีมูคิุมกนับกพรอง เชน ผูปวยโรคเอดส และผูรบัการ

ปลกูถายอวยัวะ17,18 ภาวะ acute cerebellar ataxia สวนใหญ

มกัเกดิในเดก็ ประมาณ 1 ใน 4,000 ของผูปวยโรคอสีกุอีใส

ที่เปนเด็กอายุนอยกวา 15 ป19 ภาวะ acute cerebellar 

ataxia เยื่อหุมสมองอักเสบ ไขสันหลังอักเสบ และแขน

ขาออนแรง16,20 ความผิดปกติเหลาน�้มักเกิดตอนปลาย

สปัดาหแรกของการเกดิผืน่ แตในบางครัง้พบกอนมผีืน่21,22            

 ภาวะแทรกซอนอื่นๆไดแก ปอดอักเสบ ตับ

อักเสบ การอักเสบของหลอดเลือด (vasculitis) และ

กลุมอาการ Reye การใชยากลุม salicylate เปนปจจัย
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สําคัญที่กระตุนใหเกิดกลุมอาการ Reye ผูปวยจะมีอาการ

คลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ ความรูสึกตัวผิดปกติจนถึงขั้น

ไมรูสึกตัว23,24

 โดยทั�วไปพบปอดอักเสบไดนอยในเด็กปกติ  แต

ในผูใหญที่เปนอีสุกอีใส พบมีปอดอักเสบไดบอย และเปน

สาเหตุของการเสียชีวิตได16,25,26 โรคปอดอักเสบมักจะเกิด

ภายใน 1-6 วันหลังจากผื่นขึ้น26,27 

 ตับอักเสบโดยทั�วไปเกิดขึ้นในผูปวยที่ไดรับการ

ปลูกถายอวัยวะที่ไดรับยากดภูมิคุมกัน และในผูปวยเอดส 

ซึ�งสวนใหญจะเสียชีวิต28-31

 ผูปวยที่ไดรับยากดภูมิคุมกัน โรคมะเร็ง ใชยา

กลุมสเตยีรอยด ผูตดิเชือ้เอชไอว ีหรอืผูไดรบัการปลกูถาย

อวัยวะ เปนกลุมเสี่ยงในการติดเชื้อ และมีอัตราการตาย

ที่สูงมากเมื่อเทียบกับคนปกติ1,32  

การวินิจฉัย

 การวินิจฉัยอีสุกอีใสดูจากลักษณะอาการทาง

คลินิกเปนสําคัญ การสงตรวจเพิ�มเติมอาจมีประโยชนใน

ผูปวยภูมิคุมกันบกพรองหรือในผูที่มีอาการไมชัดเจน

          การตรวจเพิ�มเติมไดแก การทํา Tzanck 

smear โดยการขูดบริเวณฐานของตุมน้ํา จะพบลักษณะ 

multinucleated giant cells การแยกเชือ้ไวรสัจากน้าํในตุม

น้าํโดยการเพาะเชือ้ การตรวจหาเชือ้โดยการยอม immun-

ofluorescent การตรวจน้าํในตุมน้าํหรอืน้าํไขสนัหลงัโดยวธิ ี

polymerase chain reaction (PCR) การตรวจแอนติบอดี

ทําไดหลายวิธีไดแก enzyme linked immunosorbent 

assay (ELISA), complement fixation test,  indirect 

fluorescent antibody และ latext agglutination เปนตน

การรักษา

 การรักษาตามอาการ ไดแก ใหยาพาราเซตามอล

ลดไข ถามีอาการคันใหยากลุม antihistamine ใหยาตาน

จุลชีพถามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน

 ยาตานไวรสัไดแก acyclovir โดยทั�วไปในเดก็ปกติ

อายุนอยกวา 12 ปไมจําเปนตองใหยา แนะนําใหในกรณ�

ดังตอไปน�้

 • มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิโรคแทรกซอน ไดแก ผูทีม่ี

อายุ ≥  12 ป ผูที่มีโรคผิวหนังเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรัง ใช

ยาสเตียรอยด ยา salicylate เปนประจํา โดยให acyclo-

vir  ขนาด 80 มก./กก./วัน (ขนาดสูงสุด 3,200 มก./วัน) 

แบงรับประทานวันละ 4 ครั้ง นาน 5 วัน 

 • ผูทีม่ภีมูคิุมกนับกพรอง เชน มะเรง็ ไดรบัยากด

ภูมิคุมกัน ควรใหยา acyclovir ทางหลอดเลือดดํา สําหรับ

เด็กขนาด 1,500 มก./ม2/วัน ทุก 8 ชั�วโมง สําหรับผูใหญ

ขนาด 30 มก./กก./วัน ทุก 8 ชั�วโมง เปนเวลา 7-10 วัน

 เด็กปกติที่สัมผัสโรคไมจําเปนตองปองกัน เพราะ

โรคน�้ไมรุนแรงและไมคอยมีอันตราย แตในบุคคลที่มี

ภูมิคุมกันต่ํา เมื่อสัมผัสโรคควรให VZIG ปองกันภายหลัง

สัมผัสโรค หรืออาจใชพลาสมาของผูปวยที่หายจากโรค 

บุคคลที่มีภูมิคุมกันต่ําไดแก ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองที่ไม

เคยเปนอีสุกอีใส หญิงตั้งครรภที่ไมเคยเปนอีสุกอีใส 

 ขอบงชี้ในการให VZIG ในทารกแรกเกดิทีม่คีวาม

เสี่ยงตอการติดเชื้อ VZV33,34 

 • ทารกแรกเกิดที่มารดาเปนโรคอีสุกอีใส 5 วัน

กอนหรือ 2 วันหลังคลอด

 • ทารกคลอดกอนกาํหนดทีอ่ายคุรรภ > 28 สปัดาห ที่

มารดาไมมีภูมิคุมกัน และมีความจําเปนตองรักษาตัวใน

โรงพยาบาล

 • ทารกคลอดกอนกาํหนดทีอ่ายคุรรภ <28 สปัดาห 

หรือมีน้ําหนักแรกเกิด <1,000 กรัม ที่มีความจําเปนตอง

รักษาตัวในโรงพยาบาล ไมวามารดาจะมีประวัติวาเคย

เปนโรคอีสุกอีใสหรือเคยไดรับการฉ�ดวัคซีนปองกันโรค

อีสุกอีใส การให VZIG ควรใหภายใน 96 ชั�วโมง ยัง

ไมทราบประสิทธิภาพถาใหหลัง 96 ชั�วโมงขนาดที่ใช 

125 ยูนิต/น้ําหนักตัว 10 กก. ขนาดต่ําสุด 125 ยูนิต และ

ขนาดสูงสุด 625 ยูนิต ใชฉ�ดเขากลามเน�้อ ถาไมมี VZIG 

ใหใชอิมมูนโกลบุลินทางหลอดเลือดแทน (Intravenous 

Passive immunization
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Immune Globulin, IVIG) ผูเชี่ยวชาญบางคนแนะนํา

ปองกันดวย acyclovir33

  ในกรณ�ทีผู่ปวยภมูติานทานต่าํและไดรบัอมิมนูโกล

บุลินทางหลอดเลือดเปนประจําทุกเดือน (IVIG ขนาด 400 

มก./กก.) เมือ่ไปสมัผสักบัผูปวยโรคอสีกุอีใส ไมจาํเปนตอง

ได VZIG ถาระยะเวลาทีส่มัผสัโรคภายใน 3 สปัดาหหลงัได

รับ IVIG ครั้งสุดทาย

 

ประวัติความเปนมาของการพัฒนาวัคซีน

 ในป ค.ศ. 1974 ไดเริ�มมกีารพฒันาวคัซนีปองกนั

โรคอีสุกอีใสชนิดเชื้อเปน จากสายพันธุ Oka ที่แยกไดจาก

ตุมทีผ่วิหนงัของเดก็ชายชาวญีปุ่นชือ่ Oka ซึ�งเปนเดก็ปกติ

ที่เปนโรคอีสุกอีใส นํามาเพาะเลี้ยงในเซลลเพาะเลี้ยง35 

วัคซีนสายพันธุ Oka ไดมีการศึกษาอยางกวางขวางทั้งใน

ประเทศญีปุ่น สหรฐัอเมรกิาและในสหภาพยโุรป36-40 ซึ�งพบ

วามคีวามปลอดภยั และสามารถกระตุนการสรางภมูคิุมกนั 

วัคซีนไดเริ�มขึ้นทะเบียนในประเทศญี่ปุนในป ค.ศ. 1987 

และขึ้นทะเบียนในหลายประเทศทั�วโลกในเวลาตอมา 

 ในป ค.ศ. 1989 สถาบันวิจัยในประเทศเกาหลี ได

พฒันาวคัซนีปองกนัโรคอสีกุอีใสชนดิเชือ้เปนจากสายพนัธุ 

MAV/06 ที่แยกไดจากตุมที่ผิวหนังของเด็กชาวเกาหลี41   

ซึ�งจากการศกึษาพบวาวคัซนีมคีวามปลอดภยั และสามารถ

กระตุนการสรางภูมิคุมกันไดดีมาก42,43 

รายละเอียดและสวนประกอบ

 วัคซีนที่ใชปจจุบันทําจากเชื้อมีชีวิต นํามาทําให

ออนฤทธิ์ ผลิตขึ้นมาในรูปผงแหง (lyophilized) ที่มี

จําหน�ายในประเทศไทยมี 3 ชนิด

 1. Varilrix ใน 1 โดสมีเชื้อไมต่ํากวา 2,000 pfu 

 2. OKAVAX ใน 1 โดสมีเชื้อไมต่ํากวา 1,000 pfu 

 3. Varicella Vaccine-GCC  ใน 1 โดสมีเชื้อไม

ต่ํากวา 1,400 PFU

 รายละเอียดและสายพันธุของวัคซีนดังตารางที่ 1 

 ปจจบุนัมกีารผลติวคัซนีปองกนัโรคอสีกุอีใสอยูใน

รูปวัคซีนรวม ไดแก วัคซีนรวมหัด-หัด

 เยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส (MMRV) รวมอยูใน

เข็มเดียวกันทําใหไมตองเจ็บตัวมากขึ้น44  

วิธีเก็บ

 วัคซีนเก็บในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2- 8o ซ. ผงแหง

ของวัคซีนไมควรใหถูกแสงสวาง 

ขนาดและวิธีใช

 ฉ�ดเขาช้ันใตผิวหนัง (subcutaneous) คร้ังละ 

0.5 มล. ใหไดต้ังแตอายุ 1 ปข้ึนไป โดยพิจารณาตาม

อายุท่ีเริ�มฉ�ดดังน�้

 เด็กอายุ 1-12 ป ให 1-2 โดส โดสแรกแนะนําให

ฉ�ดเมือ่อาย ุ12-18 เดอืน อาจพจิารณาฉ�ดโดสที ่2 เมือ่อาย ุ

4-6 ป ในกรณ�ที่มีการระบาด อาจฉ�ดโดสที่ 2 กอนอายุ 

4 ปได แตตองหางจากโดสแรกอยางนอย 3 เดือน 

 อายุ 13 ปขึ้นไป ให 2 โดส หางกันอยางนอย 

4 สัปดาห

ชื่อวัคซีน   บริษัท  สายพันธุ  ปริมาณไวรัส

OKAVAX   sanofi pasteur OKA  > 1,000 PFU

Varilrix   GlaxoSmithKline OKA  > 2,000 PFU

Varicella Vaccine-GCC Green Cross/  MAV/06  > 1,400 PFU

   Biogenetech

ตารางที่ 1 วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสที่มีจําหน�ายในประเทศไทย

วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส (Varicella vaccine)
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ประสิทธิภาพ

 การศึกษาระยะแรกพบวาในเด็กอายุ 1-12 ป 

หลังไดรับวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส 1 โดสมีภูมิคุมกัน

เกิดขึ้น (ระดับแอนติบอดีตอ VZV > 0.3 gpELISA units) 

รอยละ 97 สําหรับเด็กโตอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป หลังไดรับ

วคัซนี 1 โดสมภีมูคิุมกนัเกดิขึน้รอยละ 72-94 และเพิ�มเปน

รอยละ 94-99 หลังไดรับวัคซีนโดสที่สอง45,46 การศึกษา

ระยะหลงัแสดงใหเหน็วาระดบัแอนตบิอดจีากการฉ�ดวคัซนี

ที่ > 5 gpELISA units สัมพันธกับการปองกันโรค จาก

การศึกษาเด็กอายุ 1-12 ป หลังไดวัคซีน 1 โดส มีระดับ

แอนติบอดี > 5 gpELISA units คิดเปนรอยละ 85.7 และ

เพิ�มขึ้นเปนรอยละ 99.6 ถาใหวัคซีน 2 โดส47 

 ระยะเวลาการคงอยูของภูมิคุมกัน จากการศึกษา

ที่ผานมาของประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาภูมิคุมกันอยูได

อยางนอย 11 ป สวนการศึกษาในญี่ปุนพบวาภูมิคุมกัน

อยูไดอยางนอย 20 ป48,49 คาดวาเปนเพราะมีการกระตุน

ซ้าํจากไวรสัอสีกุอีใสทีม่อียูตามธรรมชาต ิถาประชากรสวน

ใหญไดรบัวคัซนีทาํใหไมมกีารสมัผสัโรค มคีวามเปนไปได

วาภูมิคุมกันอาจจะคอยๆ หายไป 

 วัคซีนมีประสิทธิภาพปองกันการเกิดโรคอีสุกอีใส

โดยรวมไดรอยละ 70-90 และปองกันการเกิดโรครุนแรง

ไดรอยละ 9537,40,50 การศึกษาประสิทธิภาพระยะยาวของ

วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสเปนเรื่องยาก เน��องจากเด็กที่ได

วัคซีนยังคงสัมผัสกับเชื้อไวรัสในธรรมชาติอยางตอเน��อง 

ซึ�งเชือ้ไวรสัในธรรมชาตเิปนเหมอืน booster effect กระตุน

ใหสรางภูมิคุมกันชวยในการปองกันการติดเชื้ออีสุกอีใส 

อยางไรก็ตามมีรายงานพบมีการระบาดของโรคอีสุกอีใส

ในโรงเรยีนและสถานรบัเลีย้งเดก็ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ทั้งๆที่มีการฉ�ดวัคซีนปองกันโรคน�้อยางแพรหลาย 

 การพบ “Breakthrough disease” หมายถึงการที่

ผูไดรับวัคซีนนานกวา 42 วันไปแลวเกิดโรคอีสุกอีใสขึ้น10 

จากการตดิตามภายหลงัไดรบัวคัซนี 10 ปในเดก็อาย ุ1-12 

ป พบอตัราการเกดิโรคอสีกุอีใสรอยละ 7.3 และ 2.2 ในเดก็

ที่ไดวัคซีน 1 โดส และ 2 โดสตามลําดับ (p<0.001) โดย

สวนใหญเกิดในชวง 2-5 ป หลังไดรับวัคซีน47 แต

มักมีอาการไมรุนแรง อยางไรก็ตามถึงแมการเกิด 

breakthrough disease โดยทั�วไปอาการไมรุนแรง แตผู

ปวยสามารถแพรกระจายเชื้อได และถารอยโรคที่ผิวหนัง

มีนอยและไมรุนแรงทําใหการวินิจฉัยโรคยาก และกวาจะรู

วามกีารระบาดของโรคอาจลาชา ทาํใหกระบวนการในการ

ควบคุมโรคอาจทําไดไมทันทวงที

 โครงการเฝาระวังโรคในสหรัฐอเมริกาตีพิมพผล

การสํารวจขอมูลตั้งแตป ค.ศ.1995-200451 พบวาในเด็ก

อายุ 8-12 ป ที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสจํานวน 

1 โดส นานกวา 5 ปมีอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคอีสุกอีใส

สูงกวาเดก็ที่ไดรบัวคัซนีมานอยกวา 5 ป [relative risk 2.6, 

95% confidence interval (CI), 1.2-5.8]  ในเวลาใกล

เคียงกันมีการศึกษาแบบ meta-analysis รวบรวมรายงาน

การระบาดของโรคอีสุกอีใส 14 ครั้ง ที่ตีพิมพในชวงป 

ค.ศ. 1995-2006 จากการศึกษาสรุปวาการไดรับวัคซีน

ปองกันโรคอีสุกอีใส 1 โดส มีประสิทธิภาพในการปองกัน

โรคเทากับรอยละ 72.5 โดยสาเหตุการเกิด breakthrough 

disease น�าจะเกิดจากการที่ภูมิคุมกันลดลงหลังไดวัคซีน

เพียง 1 โดส52 

 ในเวลาตอมามกีารศกึษาทีต่พีมิพในป ค.ศ. 2009 

ศึกษาการระบาดของโรคอีสุกอีใสในโรงเรียนและสถาน

อนุบาลในรัฐอาคันซอร ประเทศสหรัฐอเมริกา ประชากร

เด็กที่ศึกษารอยละ 97 เคยไดวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส

แลว และรอยละ 39 เคยไดรับวัคซีน 2 โดส53 จากการ

ศึกษามีเด็กปวยเปนโรคอีสุกอีใส 84 ราย ในจํานวนน�้ 

25 ราย เปนเด็กที่เคยไดรับวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส

มาแลว 2 โดส และ 53 ราย เปนเด็กที่เคยไดรับวัคซีน

ปองกนัโรคอสีกุอีใส 1 โดส พบวาอตัราการเกดิโรคในเดก็ที่

ไดวคัซนี 2 โดสเทากบัรอยละ 10.4 สวนเดก็ทีเ่คยไดวคัซนี 

1 โดสเทากับรอยละ 14.6 ซึ�งไมมีความแตกตางทางสถิติ 

(RR: 0.72, 95% CI: 0.44-1.15) จากการศึกษาพบวาเด็ก

ที่เคยไดวัคซีน 2 โดสทุกคน และรอยละ 80 ของเด็กที่เคย

ไดวัคซีน 1 โดส เมื่อเกิดโรคอีสุกอีใสมีอาการไมรุนแรง มี

ผื่นนอยกวา 50 ตําแหน�ง
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ปฏิกิริยา

 วัคซีนปองกันโรคอีสุกอี ใสจัด เปนวัคซีนที่

ปลอดภัย มีปฏิกิริยาเพียงเล็กนอยประมาณรอยละ 5 - 

35 โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 20 ของผูที่มีภูมิคุมกันจะมี

บวมแดงร อนได เ ล็ กน อย ในตํ าแหน� งที่ ฉ� ดวั คซีน 

ประมาณรอยละ 3- 5 จะมีผื่นขึ้นเฉพาะที่ และอีก

รอยละ 3- 5 จะมีผื่นแบบอีสุกอีใสขึ้นทั�วตัวโดยผื่นเหลาน�้

จะมีเพียง  2-5 ตําแหน�งและอาจเปนลักษณะของ 

maculopapular มากกวาตุมน้ําใส โดยผื่นมักเกิดขึ้น

ภายในเวลา 5-26 วันหลังจากฉ�ดวัคซีน อยางไรก็ตาม

ในผูป วยที่มีผื่น เกิดขึ้น เร็วภายใน 2 สัปดาหแรก

หลังจากฉ�ดวัคซีนมักเปนจากการติดเชื้อธรรมชาติ 

(wild type- VZV) มากกวาที่จะเปนจากวัคซีน54 ในวัยรุน

และผูใหญที่ไดวัคซีนพบไขมากกวา 37.8 oซ.ไดรอยละ 

10 สวนปฏิกิริยาที่รุนแรงเชน สมองอักเสบ ataxia, 

erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, 

ปอดอกัเสบ เกรด็เลอืดต่าํ ชกั และเสยีชวีติพบไดนอยมาก 

และกรณ�ที่พบยังไมมีขอมูลสนับสนุนที่ชัดเจนวาปฎิกิริยา

รุนแรงที่พบเกิดจากวัคซีน55  

 ผื่นที่เกิดจากการฉ�ดวัคซีนน�้สามารถติดตอไป

ยังผูอื่นและทําใหเกิดโรคไดนอยมาก แตในคนที่มีภาวะ

ภมูคิุมกนับกพรองทีม่ผีืน่ขึน้จากการไดรบัวคัซนี อาจแพร

เชื้อไวรัสสายพันธุวัคซีนไปใหผูอื่นไดมากกวาเด็กปกติ

ขอบงชี้ 56

Pre-exposure prophylaxis

 • เด็กปกติที่ยังไมเคยเปนอีสุกอีใสมากอน ที่

ตองการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคสามารถใหวัคซีนได

ตั้งแตอายุ 1 ปขึ้นไป

 • เด็กโต และผูใหญที่ยังไมเคยมีประวัติเปน

โรคน�้ ควรพิจารณาใหวัคซีนทุกราย โดยเฉพาะอยางยิ�ง 

ผูที่อยูบานเดียวกันกับผูปวยที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง 

ซึ�งมีโอกาสแพรเชื้อใหกับผูที่มีภาวะที่เสี่ยงเหลาน�้ไดสูง 

ผูที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อมากหรือมีโอกาสแพรกระจายเชื้อ

ใหผูอื่นไดมาก เชน บุคลากรทางการแพทย เจาหนาที่

สถานพยาบาล ครู หรือผูที่ทํางานกับเด็กจํานวนมาก หรือ

หญิงวัยเจริญพันธุที่ยังไมตองการตั้งครรภ      

Post-exposure prophylaxis

 • คนปกติที่ไมเคยเปนอีสุกอีใสและไมมีภูมิคุมกัน 

วัคซีนมีประสิทธิภาพในการปองกันโรคถาใหภายใน 3 วัน

หลังสัมผัสโรค และอาจไดผลถาใหภายใน 5 วัน

 • กรณ� ผูปวยที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง

อยางรุนแรงที่สัมผัสโรค ควรพิจารณาให VZIG ภายใน 

96 ชั�วโมงแทน ถาไมม ีVZIG ใหใช IVIG แทน หรอืพจิารณาให 

acyclovir ในวันที่ 7-10 หลังสัมผัสโรค เปนเวลา 7 วัน 

 • ควรเฝาระวงัอาการหลงัสมัผสัโรคเสมอ ไมวาจะ

ไดรับวัคซีนหรือ VZIG หรือไมไดรับการรักษาใดๆ ก็ตาม 

เพราะยงัมโีอกาสเปนโรคได ซึ�งควรให acyclovir รกัษาโดย

เรว็ทีส่ดุ เมือ่พบวาผูปวยมผีืน่ขึน้ โดยหากเปนโรค จะมผีืน่

ขึ้นประมาณวันที่ 8-21 หลังสัมผัสแตถาไดรับ VZIG อาจ

เกิดโรคไดถึงวันที่ 28 หลังสัมผัส

 การใหวัคซีนสามารถใหไดในเด็กที่สัมผัสกับ

ผูที่เปนโรคเน��องจากสามารถปองกันโรคหรือทําใหอาการ

นอยลงได นอกจากน�เ้ดก็ที่ไมตดิเชือ้การใหวคัซนีกส็ามารถ

สรางภูมิคุมกันโรคตอไปในอนาคตไดดวย อยางไรก็ตาม

แพทยควรแนะนําใหผูปกครองทราบวาการใหวัคซีนอาจ

ไมสามารถปองกนัการเกดิโรคไดและในเดก็บางรายอาจได

รับเชื้อมาพรอมกับเด็กที่ปวยเปนโรค  ซึ�งในกรณ�น�้วัคซีน

จะไมสามารถปองกันได ในกรณ�หลังน�้เมื่อใหวัคซีนไปได 

2- 3 วันเด็กอาจมีผื่นขึ้นไดรุนแรงเหมือนการติดเชื้อ

ธรรมชาติ แตการใหวัคซีนในชวงเวลากอนที่จะแสดง

อาการของโรคดังกลาวยังไมมีรายงานวาทําใหอาการของ

โรครุนแรงขึ้น55

 การใหวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสในบุคลากร

ทางการแพทย บุคลากรทางการแพทยที่ไมเคยมีประวัติ

ปวยเปนอีสุกอีใสมากอนหรือไมแน�ใจและยังไมเคยได

รับวัคซีนปองกันโรค ควรไดรับการตรวจคัดกรองวา

มีภูมิคุมกันแลวหรือยัง ถายังไมมีภูมิคุมกันควรไดรับ

วัคซีนปองกันโรค ไมแนะนําใหตรวจหาภูมิคุมกันหลังให



วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว วัคซีน  359บทที่ 30 วัคซ�นป�องกันโรคอีสุกอีใสวัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

วัคซีนครบ 2 โดส เน��องจากชุดตรวจหาภูมิคุมกันที่มี

จาํหน�ายทั�วๆไปมกัมคีวามไวไมเพยีงพอและรอยละ 99 ของ

ผูใหญที่ไดรับวัคซีนจะมีภูมิคุมกันเกิดขึ้น57

 ในรายที่เคยไดรับวัคซีนมาแลว 1 โดส ควรให

วัคซีนโดสที่ 2 ภายใน 3-5 วันหลังสัมผัสโรคและใหหาง

จากโดสแรกอยางนอย 4 สัปดาห และควรมีการติดตาม

เฝาสังเกตอาการของการติดเชื้อในชวงวันที่ 10-21 หลัง

สัมผสัโรคดวย ควรหยดุปฏบิตังิานทนัท ี บคุลากรทางการ

แพทยทีย่งัไมมภีมูคิุมกนัและไมเคยไดรบัวคัซนีมากอน ถา

ไปสัมผัสโรค จะมีโอกาสเกิดการติดเชื้อไดสูงในชวงวันที่ 

10-21 หลังสัมผัสโรค ในชวงดังกลาวบุคลากรควรหยุด

ปฏิบัติงานและเฝาสังเกตอาการจากการติดเชื้อ ควรไดรับ

วัคซีนปองกันโรคใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ถาใหภายใน 

3-5 วันหลังสัมผัสโรค วัคซีนอาจจะชวยปองกันโรคได

หรือถาเกิดโรคอาจจะทําใหอาการรุนแรงนอยลง ในรายที่

สัมผัสโรคมานานเกิน 5 วันแลว ยังมีขอบงชี้สําหรับการ

ใหวัคซีนปองกันโรค เน��องจากถาการสัมผัสในครั้งน�้ไมกอ

ใหเกดิการตดิเชือ้ วคัซนีจะชวยสรางภมูคิุมกนัเพือ่ปองกนั

ไมใหเกิดโรคจากการสัมผัสในครั้งตอๆไป

 วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสในการควบคุมการ

ระบาด ซึ�งบอยครั้งที่พบการระบาดของอีสุกอีใสในชุมชน

และสถาบันตางๆ เชน โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก เปนตน 

ผูทีป่วยเปนโรคตองหยดุเรยีนหรอืแยกออกจากชมุชนนัน้ๆ 

วคัซนีจะมบีทบาทสาํคญัในการควบคมุการแพรระบาดของ

โรค ผูที่ยังไมมีภูมิคุมกัน ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคขณะ

ที่มีการระบาด มาตราการดังกลาวควรทําทันทีถาพบวามี

การระบาดของโรคเกดิขึน้ ในการระบาดแตละครัง้ บางครัง้

กนิเวลานานประมาณ 4-5 เดอืน แมวาจะวนิจิฉยัพบมกีาร

ระบาดเกิดขึ้นชา วัคซีนก็ยังมีความสําคัญในการควบคุม

โรค เพราะนอกจากจะสรางภูมิคุมกันใหแกผูที่ยังไมสัมผัส

โรคแลวยงัชวยใหระยะเวลาของการระบาดสัน้ลงดวย57 ใน

รายทีย่งัไมมภีมูคิุมกนัและไมไดรบัวคัซนีควรแยกออกจาก

สถาบันหรือชุมชนนั้นๆ ขณะที่กําลังมีการระบาดเกิดขึ้น 

นานจนกระทั�งถงึ 21 วนัหลงัจากผูปวยรายสดุทายเริ�มมผีืน่

 ผูทีม่ขีอหามในการใหวคัซนีและมคีวามเสีย่งสงูตอ

การเกิดโรครุนแรง ควรใหอิมมูนโกลบุลิน ถาไปสัมผัสโรค

ขอหามและขอควรระวัง56

 1. ไมควรใหวคัซนีแกผูทีม่ภีมูคิุมกนัผดิปกต ิเชน 

ในรายทีเ่ปนมะเรง็เมด็เลอืดขาว มะเรง็ตอมน้าํเหลอืง การ

ใหวัคซีนในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่โรคสงบแลว ควร

พิจารณาเปนกรณ�ไป โดยทั�วไปอาจพิจารณาใหวัคซีนใน

ผูปวย มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งของตอมน้ําเหลือง ใน

ระยะที่โรคสงบและหยุดยาเคมีบําบัด อยางนอย 3 เดือน 

เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มี CD4+T-cells มากกวารอยละ 15 

สามารถรับวัคซีนได58

 2. ไมควรใหวัคซีนแกผูที่รับประทานสเตียรอย

ด ขนาดมากกวา 2 มก./กก./วัน หรือ 20 มก./วัน  นาน

มากกวา 2 สัปดาห ถาจะใหวัคซีน ควรหยุดยาสเตียรอยด

อยางนอย 1 เดือน

 3. ผูทีไ่ดพลาสมา อมิมูโนโกลบลูนิ หรอืผลติภณัฑ

จากเลือดมาไมนาน ไมควรใหวัคซีนน�้  เพราะอาจรบกวน

การสรางภูมิคุมกันโรค โดยควรเวนชวงเวลาหลังจากได

รับผลิตภัณฑจากเลือด กอนจะใหวัคซีนน�้ เชนเดียวกับที่

แนะนําสําหรับวัคซีน หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน  ในทํานอง

เดียวกันคนที่ไดวัคซีนน�้ไมควรรับเลือด พลาสมาหรือ

อิมมูโนโกลบูลินในระยะ 2 สัปดาหหลังจากไดวัคซีน 

 4. ไมควรใหวคัซนีน�้ในหญงิตัง้ครรภ  สาํหรบัหญงิ

วัยเจริญพันธุควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภอยางนอย 1 เดือน

หลังจากฉ�ดวัคซีน ถาใหวัคซีนโดยไมทราบวาตั้งครรภ ไม

ถือเปนขอบงชี้ในการทําแทง 

 5. ผูที่แพ gelatin และ neomycin แบบ anaphy-

laxis ควรหลีกเลี่ยงการใหวัคซีน

 วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสจัดเปนวัคซีนเผื่อเลือก 

ไมไดอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวง

สาธารณสุข สําหรับประเทศไทย วัคซีนยังมีราคาแพง อีก

ทัง้ยงัไมมกีารศกึษาถงึประสทิธภิาพและความคุมคา จงึยงั

ขอพิจารณาดานการสาธารณสุข
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ไมแนะนําใหฉ�ดวัคซีนแกเด็กไทยทุกคน วัคซีนน�้จัดอยูใน

กลุมวัคซีนที่อาจใหเสริม สําหรับผูที่ตองการลดความเสี่ยง

ในการเกิดโรค สําหรับกลุมเสี่ยง บคุคลทีม่ีโอกาสไปสัมผัส

หรอืแพรเชือ้ใหคนรอบขางไดสงูไดแก ผูทีอ่ยูบานเดยีวกนั

กับผูปวยที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง บุคลากรทางการ

แพทย ครหูรอืผูทีเ่ลีย้งเดก็จาํนวนมาก รวมทัง้หญงิวยัเจรญิ

พนัธุทีย่งัไมตองการตัง้ครรภ วคัซนีสามารถใหไดตัง้แตอาย ุ

1 ปขึน้ไป การตรวจคดักรองกอนการพจิารณาใหวคัซนี ใน

เด็กอาศัยประวัติปวยเปนอีสุกอีใสที่ไดจากบิดา มารดาซึ�ง

เชื่อถือไดดี ไมมีความจําเปนตองตรวจเลือดหาภูมิคุมกัน

กอนฉ�ดวัคซีน ถาเคยเปนโรคแลวไมตองฉ�ดวัคซีน แตใน

ผูใหญประวตัเิคยเปนโรคมากอนเชือ่ถอืได แตถาใหประวตัิ

ไมเคยเปนอาจไมแน� ผลการตรวจเลอืดในผูใหญที่ใหประวตัิ

ไมเคยเปนอีสุกอีใส พบวามีภูมิคุมกันโรคแลวรอยละ 4059 

อยางไรก็ตามผูที่มีภูมิคุมกันแลวหากฉ�ดวัคซนีไมมีผลเสีย

ใดๆ นอกจากสิ้นเปลือง

 วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสมีประสิทธิผลในการ

ปองกนัโรคไมถงึรอยละ100 จงึอาจพบผูที่ไดรบัวคัซนีปวย

เปนโรคอีสุกอีใสได แตโดยทั�วไปอาการจะไมรุนแรง

 The Advisory Committee on Immunization 

Practice ของประเทศสหรัฐอเมริกา เริ�มแรกไดแนะนํา

ใชวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสในเด็กอายุ 12 เดือน-12 ป 

จํานวนหนึ�งโดส และในคนอายุ ≥ 13 ป จํานวนสองโดส 

ตอมาในเดือนสิงหาคม ป ค.ศ. 2006 The Advisory 

Committee on Immunization Practice ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดเปลี่ยนคําแนะนําการใหวัคซีนปองกันโรค

อีสุกอีใส ในเด็กอายุ 12 เดือน- 12 ป คือเพิ�มการใหวัคซีน

ปองกันโรคอีสุกอีใสเปน 2 โดส เพื่อเพิ�มการปองกันโรค60 

โดยใหวัคซีนโดสแรกในเด็กอายุ 12-15 เดือน และโดสที่ 2 

อาย ุ4-6 ป (การเลอืกชวงอายดุงักลาวเพือ่ใหสอดคลองกบั

การใหวัคซีนรวม MMRV) 

 สําหรับประเทศไทยยังมีขอมูลไมเพียงพอที่จะ

แนะนําใหเด็กทุกคนตองไดวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส

จาํนวน 2 โดส คาํแนะนาํของสมาคมโรคตดิเชือ้ในเดก็แหง

ประเทศไทย วคัซนีปองกนัโรคอสีกุอีใสเปนวคัซนีเผือ่เลอืก 

และการใหวัคซีนในเด็กอายุ 1-12 ป ยังเปนทางเลือกใน

การให 1 หรือ 2 โดส โดสแรกแนะนําใหฉ�ดเมื่ออายุ 12-18 

เดือน อาจพิจารณาฉ�ดโดสที่ 2 เมื่ออายุ 4-6 ป ในกรณ�ที่

มีการระบาด อาจฉ�ดโดสที่ 2 กอนอายุ 4 ปได แตตองหาง

จากโดสแรกอยางนอย 3 เดือน สวนอายุ 13 ปขึ้นไปให

วัคซีน 2 โดส หางกันอยางนอย 4 สัปดาห61

 ความกังวลในอนาคต จากการใชวัคซีนปองกัน

โรคอีสุกอีใสอยางกวางขวาง จะทําใหลดการแพรระบาด

ของโรคอีสุกอีใส เด็กจึงไมมีภูมิคุมกันกับโรคน�้ และอาจ

ติดเชื้อเมื่อเปนผูใหญ ซึ�งจะมีอาการของโรคอีสุกอีใส

รุนแรงกวาในเด็ก  

 ยังตองมีการพัฒนาวัคซีนเพื่อเพิ�มประสิทธิภาพ

และการปองกันโรคระยะยาว นอกจากน�้ยังตองพัฒนา

เปนวัคซีนชนิดเชื้อตายเพื่อที่จะสามารถใหในคนที่มี

ภูมิคุมกันต่ําได และการพัฒนาวัคซีนในรูปวัคซีนรวมใหมี

ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ปฏิกิริยาจากวัคซีนนอยลง

เอกสารอางอิง

วัคซีนในอนาคต
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