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วัคซ�นป�องกันโรคแอนแทรกซ�

 โรคแอนแทรกซเปนโรคตดิตอระหวางสตัวและคน 

เกิดจากเชื้อ Bacillus anthracis โดยโรเบิรต คอค คนพบ

วาเชื้อ B. anthracis เปนสาเหตุของโรคแอนแทรกซใน

ป ค.ศ.1876 และตอมาในป ค.ศ.1881 หลุยส ปาสเตอร 

สามารถเพาะเชื้อ B. anthracis เพื่อผลิตวัคซีนปองกัน

โรคแอนแทรกซ ฉ�ดใหแพะ แกะ และวัว ซึ�งแสดงใหเห็น

วาวัคซีนดังกลาวสามารถปองกันโรคแอนแทรกซได1 โรค

แอนแทรกซเปนโรคระบาดสาํคญัโรคหนึ�ง การเกดิโรคในคน

สวนใหญติดโรคจากกระบือ และโค นอกจากน�้อาจติดโรค

จากการกอการราย โดยใชสปอรของเชื้อน�้เปนอาวุธ

ชวีภาพ โรคแอนแทรกซเปนโรคทีต่องเฝาระวงั และรายงาน

ภายใน 24 ชั�วโมงเมือ่พบผูปวย ในชวงเวลาประมาณ 10 ป

ที่ผานมา โรคน�้ไดรับความสนใจมากขึ้นเน��องจากมีการนํา

มาใชเปนอาวุธชีวภาพ2,3 

เชื้อกอโรค

 โรคแอนแทรกซเกิดจากเชื้อ B anthracis เปน

เชื้อแบคทีเรียกรัมบวกทรงแทงขนาดใหญ เพาะเชื้อบน 

sheep blood agar พบลักษณะโคโลน�ของเช้ือเปนสีเทาขาว 

หยาบ เรียบ เปนเมือก ไมทําใหเม็ดเลือดแดงแตก เมื่ออยู

ในทีแ่หงและภาวะอากาศไมเหมาะสมจะสรางสปอรหุมเซลล

ไว มีความทนทานมากท้ังความรอน และความเย็น อยูใน

ธรรมชาติไดนานเปนสิบๆ ป ความรุนแรงของเชื้อขึ้นกับ

ความสามารถในการสรางท็อกซินชนิดตางๆ เชน edema 

toxin และ lethal toxin รวมทั้งคุณสมบัติของแคปซูล

32

บทนํา ระบาดวิทยา 

 แอนแทรกซเปนโรคท่ีพบมานานมักจะเกิดโรค

ในสัตว ไมคอยเจอโรคในคน ประเทศไทยก็มีการระบาด

ของโรคแอนแทรกซเปนระยะ มักจะเกิดจากการบริโภค

เน�้อสัตวท่ีตายจากโรคแอนแทรกซและปรุงไมสุก จาก

รายงานการเฝาระวังของสํานักระบาดวิทยา ในชวงป 

พ.ศ. 2535-2543 อัตราการเกิดโรคอยูระหวาง 0.02-0.17 ตอ

ประชากรแสนคน มีผูปวยจํานวนสูงสุด 102 คน ในป พ.ศ. 2538 

และจํานวนตํ่าสุด 7 คน ในป พ.ศ. 2537 หลังจากน้ันพบวา

ไมมีผูปวยโรคแอนแทรกซในประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 25444 

 อยางไรก็ตามในประเทศไทยแมจะไมพบการติด

เชือ้ทัง้ในสตัว และในคน ตัง้แตป พ.ศ. 2544 แตในป พ.ศ. 2551 

มีรายงานโรคแอนแทรกซทั้งในคนและสัตวในประเทศจีน 

อินเดีย มองโกเลีย อัฟกานิสถาน คาซัคสถาน และคีรกิซสถาน 

พยาธิกําเนิด

 โรคน�้มีระยะฟกตัวต้ังแตรับเช้ือจนถึงแสดงอาการ

อยูระหวาง 12 ชั�วโมง - 7 วัน แตถาเปนกรณ�สูดหายใจเอา

สปอรของเช้ือจากการใชเปนอาวุธชีวภาพระยะฟกตัว

อาจยาวนานถึง 60 วัน แอนแทรกซสวนใหญติดทางผิวหนัง

โดยการสัมผัสสัตวปวย หรือสัมผัสกับผลิตภัณฑสัตวท่ีได

มาจากสัตวปวย บุคคลท่ีเปนโรคน�พ้บมากในกลุมท่ีมีอาชีพ

ทางเกษตรกรรม นอกจากน�้ในคนชําแหละเน�อ้ สัตวแพทย 

หรือผูท่ีใกลชิดกับสัตวปวย โรคแอนแทรกซผิวหนังเกิดจากเช้ือ

เขาสูผิวหนังบริเวณรอยถลอกหรือบาดแผล โรคแอนแทรกซ

ทางเดินหายใจเกิดจากการสูดหายใจเอาสปอรเขาไป การ

ติดตอทางระบบหายใจยังไมเคยมีรายงานในประเทศไทย 

สวนแอนแทรกซของระบบทางเดินอาหารมีสาเหตุจากการ

กินเน�อ้สัตวท่ีปวยตายดวยโรคน�แ้ลวปรุงไมสุก เม่ือสปอรเขา

โรคแอนแทรกซ
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สูรางกายคน เช้ือก็จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว การท่ีเช้ือจะ

กอใหเกิดโรคในคน ประกอบดวยปจจัยสองประการ คือมี

แคปซูลท่ีปองการการทําลายของเม็ดเลือดขาว และมีท็อกซิน 

3 ชนิดไดแก protective antigen, lethal factor, และ edema 

factor สําหรับตัวเช้ือไมสามารถเจริญในสิ�งแวดลอม สวน

สปอรสามารถคงอยูในสิ�งแวดลอมไดเปนเวลานานหลายป 

อาการทางคลินิก

 อาการและอาการแสดง แบงได 3 แบบ คือ

 1. แอนแทรกซที่ผิวหนัง (cutaneous anthrax) 

จะเริ�มเกิดเปนตุมแดงตรงที่รับเชื้อ สวนมากจะอยูนอก

รมผา เชน มือ แขน ขา แตอาจพบที่ลําตัวหรือกลางหลัง

ได ตุมที่พบตอนแรกน�้จะเปลี่ยนเปนตุมน้ําใส แลวเขมขึ้น

เรือ่ยๆ จนเปนตุมหนองแลวแตกออกเปนแผลยกขอบ ตรง

กลางบุมมีสีดํา ซึ�งเปนลักษณะเฉพาะของโรคน�้ ในเวลา

เดยีวกนัถายงัไมไดรบัการรกัษากจ็ะมตีุมใหมเกดิขึน้รอบๆ 

แผลเดิมขยายวงกวางไปเรื่อยๆ บางครั้งรอบๆแผลจะ

บวมแดงแตไมเจ็บ ปกติแผลที่เกิดจากเชื้อแอนแทรกซจะ

หายยากถาไดรับการรักษาชา เพราะเปนแผลเน�้อตายซึ�ง

เชื่อกันวาน�าจะเกิดจากท็อกซินของตัวเชื้อ 

 2. แอนแทรกซทีร่ะบบทางเดนิอาหาร (gastroin-

testinal anthrax) พบในผูปวยทีก่นิเน�อ้สตัวทีป่วยตายดวย

โรคน�แ้ลวปรงุไมสกุ จะมไีข ปวดทอง คลืน่ไส อาเจยีน กดเจบ็ 

ในรายที่รุนแรงอาจมีอาการถายอุจจาระเปนเลือด ตรวจ

พบมีน้ําในชองทอง 

 3. แอนแทรกซที่ระบบทางเดินหายใจ (inhala-

tion anthrax) โดยทั�วไปจะพบในผูปวยที่ทํางานในโรงงาน

อตุสาหกรรมเกีย่วกบัขนสตัว กระดกูปน ทีม่ฝีุนฟุงกระจาย 

แลวหายใจเอาสปอรของแอนแทรกซเขาไป อาการที่พบ

มไีข ไอแหง เจบ็หนาอก และเสยีชวีติจากอาการของระบบ

หายใจลมเหลวในชวงเวลาเพยีง 3-5 วนัหลงัรบัเชือ้ หากมี

การใชเชือ้น�เ้ปนอาวธุชวีภาพ ผูตดิเชือ้เกอืบทัง้หมดจะเปน

โรค inhalation anthrax

 นอกจากน�อ้าจพบการตดิเชือ้ชนดิ oropharyngeal 

anthrax หรือ anthrax meningitis และ septicemia 

การวินิจฉัย

 การวินิจฉัยโรคอาศัยประวัติสัมผัสโรค ลักษณะ

อาการทางคลินิก และการตรวจทางจุลชีววิทยาโดยการ

ยอมสีกรัม และการเพาะเชื้อจากสิ�งสงตรวจ นอกจากน�้

อาจตรวจหาแอนติบอดีตอท็อกซินของแอนแทรกซ และ

แอนติบอดีตอแคปซูล

การรักษา

 ผูปวยแอนแทรกซที่ผิวหนังที่ไมไดรับการรักษา

ดวยยาตานจลุชพี มอีตัราตายรอยละ 20 และอตัราตายลด

ลงมากหากไดยาตานจุลชีพที่ถูกตอง5,6 สําหรับผูปวยแอน

แทรกซที่ระบบทางเดินอาหารและ ระบบทางเดินหายใจ 

มีอัตราการตายสูงมากแมจะไดรับการรักษาดวยยาตาน

จุลชีพที่ถูกตอง

 ในแอนแทรกซที่ผิวหนัง สามารถรักษาโดยการ

ใหยา penicillin G หรือ tetracycline 7-10 วัน กรณ�ที่เปน

แอนแทรกซทีผ่วิหนงัจากอาวธุชวีภาพ หรอืเปนแอนแทรกซ

ที่ระบบทางเดินอาหาร แอนแทรกซที่ระบบทางเดินหายใจ 

เยื่อหุมสมองอักเสบ และแอนแทรกซที่ผิวหนังที่มีอาการ

ทาง systemic แนะนําให ciprofloxacin หรือ doxycycline 

กอนจนกระทั�งทราบผลความไวของเชื้อ ยาตานจุลชีพตัว

อืน่ทีอ่าจใหรวมกบั ciprofloxacin หรอื doxycycline ไดแก 

rifampin, penicillin, ampicillin, vancomycin, imipenem, 

chloramphenicol, clindamycin และ clarithromycin เชื้อ

จะดื้อตอยากลุม cephalosporins และ trimethroprim-

sulfamethoxazole จึงไมควรใชในการรักษาเชื้อน�้7-11

 

ประวัติความเปนมาของการพัฒนาวัคซีน

 ในป พ.ศ. 2447 ไดมีการพัฒนาวัคซีนชนิดไร

เซลล จากเชื้อ B. anthracis ที่เพาะเลี้ยงไว วัคซีนไดนํา

มาใชในคนตัง้แตป พ.ศ. 2497 โดยมอีลมูเิน�ยมโปตสัเซยีม

ซัลเฟต ซึ�งเรียกสั้นๆวา อลัม (alum) เปน adjuvant ตอ

มาในป พ.ศ. 2500-2503 ไดพฒันาวคัซนีโดยการคดัเลอืก

วัคซีนปองกันโรคแอนแทรกซ
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สายพันธุที่ให protective antigen (PA) ปริมาณสูง ใช

อาหารเลีย้งเชือ้ทีป่ราศจากโปรตนีและใชอลมูเิน�ยมไฮดรอก

ไซดแทนอลมัทีเ่รยีกวา anthrax vaccine adsorbed (AVA) 

โดยไดขึน้ทะเบยีนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2508 และตอมา

มกีารปรบัปรงุเปนวคัซนีทีม่คีณุภาพดขีึน้และไดรบัการขึน้

ทะเบียนวัคซีนใหมในป พ.ศ. 251312

รายละเอียดและสวนประกอบ

 Anthrax vaccine adsorbed (AVA) เปนวัคซีน

แอนแทรก็ซชนดิเดยีวทีข่ึน้ทะบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

มีชื่อการคาวา BioThraxTM เตรียมจากสายพันธุที่ไมมี

แคปซลูคอืสายพนัธุ V770-NP1-R แตมทีอ็กซนิ (toxigenic 

non encapsulated) และมอีลมูเิน�ยมไฮดรอกไซดในปรมิาณ

ไมเกิน 0.83 มก./ 0.5 มล. เปน adjuvant มีท็อกซินของแอน

แทรกซไดแก PA, lethal factor (LF) และ edema factor (EF)13

 นอกจากน�้ยังมีวัคซีนแอนแทรกซ ในประเทศ

องักฤษที่ไดรบัการขึน้ทะเบยีนตัง้แตป พ.ศ. 2522 ผลติจาก 

Center for Applied Microbiological Research14,15 เปน

วัคซีนที่ผลิตจากสายพันธุที่ไมรุนแรงและไมมีแคปซูลชื่อ 

Sterne 34F2 และมีอลัมเปน adjuvant โดยมีท็อกซินชนิด 

LF และ EF และมี thimerosal เปน preservative 

 วคัซนีทีผ่ลติในสหภาพโซเวยีตเปนวคัซนีที่ไดจาก

สปอรมีชีวิตของแอนแทรกซสายพันธุ STI-1 ซึ�งเปนสาย

พันธุที่ใกลเคียงกับ Sterne ของประเทศอังกฤษ คือไมมี

แคปซูล วัคซีนอยูในรูป suspension ไดมีการใชตั้งแตป 

พ.ศ. 249616-18

 วคัซนีแอนแทรก็ซอกีชนดิหนึ�งผลติในประเทศจนี

ตัง้แตป พ.ศ. 2500 ผลติจาก Lanzhou Institute of Biological 

Product เปนวคัซนีจากสปอรมชีวีติจากสายพนัธุไมรนุแรง

ชื่อ A16R

 วัคซีนที่ใชแพรหลาย และจะกลาวถึงในบทน�้คือ 

วัคซีน AVA

วิธีเก็บ

 วัคซีน AVA เก็บที่อุณหภูมิระหวาง 2-8o ซ.12,19

ขนาดและวิธีใช

 การใหวัคซีนกอนการสัมผัสโรค (pre-exposure 

prophylaxis)

 วัคซีน AVA ใหโดยการฉ�ดเขากลามเน�้อ ในขนาด 

0.5 มล. จํานวน 5 โดส ที่ 0, 4 สัปดาห และตามดวย 6, 

12 และ 18 เดือน13 และฉ�ดกระตุน 1 โดสทุกป

 สําหรับวัคซีนในประเทศอังกฤษใหฉ�ดเขากลาม

เน�้อ ในขนาด 0.5 มล.จํานวน 4 โดส ใหที่ 0, 3, 6 สัปดาห 

และตามดวย 6 เดือนหลังโดสที่ 3 และฉ�ดกระตุน 1 โดส

ทุกป

 วคัซนีทีผ่ลติในสหภาพโซเวยีตใชฉ�ดเขาใตผวิหนงั 

2 โดส ที่ 0 และ 3 สัปดาห และฉ�ดกระตุน 1 โดสทุกป

 วัคซีนแอนแทร็กซที่ผลิตในประเทศจีนใหฉ�ดเขา

ใตผิวหนัง 2 โดส ที่ 0 และ 6-12 เดือน

 วคัซนีสามารถใหพรอมกบัวคัซนีอืน่ไดแตแยกเขม็

 การใหวัคซีคหลังการสัมผัสโรค (post-exposure 

prophylaxis)

 วัคซีน AVA ควรใหภายใน 10 วันหลังสัมผัสเช้ือ

ทางการหายใจ โดยฉ�ดเขาใตผิวหนังในขนาด 0.5 มล. จํานวน 

3 โดส ท่ี 0, 2 และ 4 สัปดาห13 และใหรวมกับยาตานจุลชีพ

เพ่ือปองกันนาน 60 วัน

ประสิทธิภาพ

 การศึกษาวัคซีน AVA หลังใหวัคซีนครบ 2 โดส 

พบวาผูที่ไดวัคซีนมีภูมิคุมกันรอยละ 95-10020

 ยังไมมีขอมูลสําหรับระยะเวลาของวัคซีนในการ

ปองกันโรคในคน แตมีขอมูลในสัตวทดลองพบวาอยูได

นานประมาณ 1-2 ป หลังไดรับวัคซีนครบ 2 โดส12

 มีการศึกษาใหวัคซีน AVA ฉ�ดเขากลามเน�้อ เพื่อ

ลดจํานวนโดสของการฉ�ดลง21 โดยทําการศึกษาใน

อาสาสมัคร 1,563 คน เปรียบเทียบกับการใหฉ�ดใต

ผิวหนัง 6 โดส พบวาการฉ�ดวัคซีน AVA เขากลาม

เน�้อ 3-4 โดสมีระดับภูมิคุมกันไมตางจากการฉ�ด

ใตผิวหนัง 6 โดส และมีปฏิกิริยาขางเคียงเฉพาะที่ต่ํากวา 
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 ประสทิธภิาพของวคัซนี AVA สวนใหญไดจากการ

ศกึษาในสตัว และมกีารศกึษาในคนตพีมิพในป พ.ศ. 2505 

แตเปนวัคซีนชนิดเดิมที่มีอลัม ผลการศึกษาพบวา วัคซีน

มีประสิทธิภาพรอยละ 92.5 ในการปองกันโรคแอนแทรกซ

ทีผ่วิหนงัและระบบทางเดนิหายใจในระหวางทีม่กีารระบาด

ของแอนแทรกซทีร่ะบบทางเดนิหายใจ อยางไรกต็าม ไมมี

ขอมลูของประสทิธภิาพของวคัซนีในกลุมอายนุอยกวา 18 ป 

และมากกวา 65 ป22

 ในแงการใหวัคซีนหลังสัมผัสโรค ไมน�าจะได

ประโยชนเน��องจากการสรางภมูคิุมกนัทีช่า23 ในขณะทีแ่อน

แทรกซเปนโรคที่มีระยะฟกตัวสั้นและการดําเนินโรคเร็ว 

การใหวัคซีนหลังสัมผัสโรคยังควรตองใหควบคูไปกับ

ยาตานจุลชีพ เน��องจากสปอรของแอนแทรกซอาจตกคาง

อยูไดนานในตัวคน24,25 และการใหวัคซีนยังจะชวยใหการ

ใชยาตานจุลชีพเวลาสั้นลง 

ปฏิกิริยา

 พบเล็กนอย มักเปนอาการเฉพาะที่บริเวณ

ตาํแหน�งฉ�ด อาจมไีข ปวดเมือ่ย ปวดศรีษะไดนาน 1-2 วนั 

ขอบงชี้

 แบงเปน 2 ประเภท ไดแก กอนการสัมผัสโรค 

และหลังการสัมผัสโรค 

 กอนการสัมผัสโรค (Pre-exposure prophylaxis) 

 วัคซีนน�้ยังไมแนะนําใหกับบุคคลทั�วไป การให

วัคซีนกอนการสัมผัสแนะนําใหดังตอไปน�้12

 1. เจาหนาที่หองปฏิบัติการที่ เกี่ยวของกับ 

B. anthracis

 2 . คนที่เกี่ยวของกับสัตวหรือผลิตภัณฑสัตวที่

  - มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อในงานวิจัย

  - ปฏบิตังิานในทีท่ีม่อีบุตักิารณโรคแอนแทรกซ

     ในสัตวสูง

  - ไมมีระบบการปองกันการติดเชื้อที่ ได

     มาตรฐาน

 3 . ทหารที่ปฏิบัติงานเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อ

 หลงัการสมัผสัโรค (Post-exposure prophylaxis)

 หลงัการสมัผสัโรคโดยการสดูดมอาวธุเชือ้โรค ถา

มีวัคซีน ใหฉ�ด 3 โดส ที่ 0, 2 และ 4 สัปดาห ในอนาคตถา

ไปสัมผัสโรคอีก แนะนําใหวัคซีน 3 โดสเชนเดิม เน��องจาก

ไมทราบระยะเวลาของภมูคิุมกนัจะอยูในระดบัทีป่องกนัโรค

ขอหามและขอควรระวัง

 1. มีประวัติเปนแอนแทรกซแลว เน��องจากอาจ

เกิดปฏิกิริยารุนแรง

 2. มีปฏิกิริยาภูมิไวเกินชนิดที่ 1 โดยเฉพาะ 

anaphylaxis จากการฉ�ดวัคซีนครั้งแรก หรือมีประวัติ

ปฏิกิริยาภูมิไวเกินตอสวนประกอบอื่นในวัคซีน

 3. สําหรับกรณ�ตั้งครรภหรือใหนมบุตร ยังไมมี

ขอมูลแตใหพิจารณาโอกาสเสี่ยงตอการเกิดแอนแทรกซ

เทียบกับผลตอบุตร ถาโอกาสเสี่ยงสูงมาก ควรพิจารณา

ใหวัคซีน เน��องจากโดยทั�วไปวัคซีนน�้เปนวัคซีนชนิดเชื้อ

ตายจึงน�าจะปลอดภัย

 4. สาํหรบักรณ�มกีารเจบ็ปวยเฉ�ยบพลนัทีร่นุแรง

ปานกลางหรือมาก พิจารณาเล่ือนการใหวัคซีนไปกอน

จนกวาจะหาย

 วัคซีนปองกันโรคแอนแทรกซในคนยังไมมีใชใน

ประเทศไทย วัคซีนที่ใชอยูในตางประเทศเปนวัคซีนเชื้อ

ตายประกอบดวยแอนแทรกซทอ็กซนิ ซึ�งผานกระบวนการ 

alum precipitation สามารถปองกันโรคไดมากกวารอยละ 

90 ผูที่ควรไดรับวัคซีนไดแก ผูที่ทํางานในอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับผลิตผลจากสัตวและสัตวแพทย นอกจากน�้ตั้งแต

ป ค.ศ. 1999 กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา

ไดมีคําสั�งใหฉ�ดวัคซีนปองกันโรคแอนแทรกซในทหารทุก

เหลาทัพแสดงวาหน�วยงานดังกลาวคาดวามีความเปนไป

ไดสูงที่จะมีการใชเชื้อ B. anthracis เปนอาวุธชีวภาพ

ขอพิจารณาดานการสาธารณสุข
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 วคัซนียงัมกีารพฒันาใหสามารถกระตุนภมูคิุมกนั

ไดเรว็ ปฏกิริยิาขางเคยีงนอย มกีารพฒันาวคัซนี AVA โดย

เพิ�มท็อกซิน LF หรือ EF หรือเปลี่ยน adjuvant จากอลูมิ

เน�ยมเปนชนิดอื่น19,26,27 หรือเปลี่ยนจากฉ�ดเปนแคปซูลใช

รับประทาน เพื่อเพิ�มประสิทธิภาพของวัคซีน ลดจํานวน

โดสในการใหวัคซีนในอนาคต
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