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วรมันต ไวดาบ

วัคซ�นป�องกันโรคติดเช�้อซ�เอ็มว�

 ไซโตเมกาโลไวรัส (Cytomegalovirus; CMV) 

จัดอยูในกลุม β-herpesvirus ซึ�งประกอบดวย human 

herpesvirus 6A (HHV-6A), HHV-6B, HHV-7 CMV 

เปน double stranded DNA virus ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ประมาณ 200-300 นาโนเมตร ลักษณะโครงสรางของเชื้อ

เปน DNA สายตรงคู (linear, double-stranded DNA)

อยูภายในเปลือก (capsid) รูปทรง 20 เหลี่ยมซึ�งประกอบ

ดวย162 capsomeres CMV เปนสาเหตุของโรคติดเชื้อ

ฉวยโอกาสที่พบในผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง โดยเฉพาะ

ผูปวยที่มีการทํางานของ T lymphocyte ผิดปกติ เชน 

ผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยปลูกถายอวัยวะ ผูปวยปลูกถาย

ไขกระดูก นอกจากน�้ CMV เปนสาเหตุสําคัญของการติด

เชื้อแตกําเนิดในทารก (congenital CMV infection) ทําให

เกดิความผดิปกตทิางระบบประสาท ภาวะปญญาออน และ

หูหนวก1 ในผูปวยภูมิคุมกันปกติสวนใหญมีการติดเชื้อ

โดยไมแสดงอาการหรือแสดงอาการ mononucleosis2 ใน

ผูปวยภูมิคุมกันบกพรองมักแสดงอาการตามอวัยวะที่มี

การติดเชื้อ เชน จอประสาทตาอักเสบ ปอดอักเสบ ตับ

อกัเสบ ทางเดนิอาหารอกัเสบCMV ถายทอดทางการสมัผสั

กับสารคัดหลั�ง เชน เลือด น้ําลาย ปสสาวะ น้ํานม น้ํา

อสจุ ิน้าํจากชองคลอดหรอืจากการรบัอวยัวะปลกูถายของ

ผูติดเชื้อ การปองกันการติดเชื้อ CMV ทําโดยการลางมือ 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั�งของผูติดเชื้อ ยาตานไวรัส

มีขอบงชี้ในผูปวยภูมิคุมกันบกพรองที่ติดเชื้อ CMV หรือ

ผูปวยภูมิคุมกันปกติที่มีอาการของโรครุนแรง ปจจุบัน

ยังไมมีวัคซีนปองกันการติดเชื้อ CMV ที่รับรองใหใชใน

มนษุย การพฒันาวคัซนีเพือ่ใชปองกนัการตดิเชือ้ CMV ยงั

อยูในขั้นตอนของการศึกษาวิจัย

 

ระบาดวิทยา: อุบัติการณและปจจัยเสี่ยง

 การติด เชื้ อ  CMV พบได ในประชากรทุก

เศรษฐฐานะ ทั้งในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลัง

พัฒนา ปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอความชุกของโรคที่เพิ�มขึ้น 

เชน ทารกที่รับนมจากมารดาที่ติดเชื้อ CMV เด็กที่อยูใน

สถานรับเลี้ยงเด็ก การมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุนอย การ

มีคูนอนหลายคน ทารกน้ําหนักนอยกวา 1,250 กรัม ที่ได

รบัการถายเลอืดหรอืเลีย้งดวยนมแม1,3,4 ในประเทศไทยพบ

แนวโนมความชุกของการติดเชื้อ CMV เพิ�มขึ้น การศึกษา

โดยการตรวจหาระดับแอนติบอดีตอเชื้อ CMV ในผูบริจาค

เลือด พบเพิ�มขึ้นจากรอยละ 47 ในป ค.ศ. 1981 เปน

รอยละ 71.8 ในป ค.ศ. 1998 โดยพบการติดเชื้อใน

เพศหญิงมากวาเพศชายโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ 

ประชากรในกลุมอายุ 20-25 ปเปนกลุมอายุที่พบการติด

เชือ้มากทีส่ดุ3 สาํหรบัทารกทีเ่กดิจากมารดาตดิเชือ้เอชไอวี

มีความชุกของการติดเชื้อ CMV สูงกวาในกลุมทารกที่เกิด

จากมารดาไมติดเชื้อเอชไอวี4

พยาธิกําเนิด

 ปจจุบันพยาธิกําเนิดของการติดเชื้อ CMV ใน

มนษุยยงัไมสามารถทราบไดอยางชดัเจน เน��องจากการตดิ

เชือ้ CMV ในมนษุยมคีวามซบัซอน เปนปฏสิมัพนัธระหวาง

กลไกปองกันของโฮสต (host defense mechanism) และ
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โรคติดเชื้อ CMV
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ไวรัส เชื้อ CMV มียีนหลายชนิดที่รบกวนระบบภูมิคุมกัน

ของมนุษยขณะที่ไวรัสมีการแบงตัว การติดเชื้อในคนที่มี

ภูมิคุมกันปกติจะไมแสดงอาการ แตการติดเชื้อยังคงอยู

อยางตอเน��องซอนเรน (persistent latent infection) ขั้น

ตอนการติดเชื้อ CMV เริ�มจากการเกาะติด (attachment) 

ระหวางเปลอืกไวรสั (envelop) กบัเยือ่หุมเซลลของมนษุย 

เชือ้เขาสูเซลลโดยอาศยั glycoprotein gB และ gH บรเิวณ

เปลอืกของไวรสั ซึ�งเปนตาํแหน�งเปาหมายของ neutralizing 

antibody หลังจากนั้นจะมีการปลอย viral genome เขา

สูนิวเคลียส เมื่อเซลลติดเชื้อไวรัสจะมีการ transcription 

ของยนีเพือ่สราง CMV โปรตนี โดยในนาทแีรกหลงัจากเขา

สูเซลลจะมีการสราง α (immediate early) proteins และ

เริ�มขบวนการแบงตัว ตอมาจะสราง β (delayed early) 
proteins เพือ่สรางเอมไซมทาํหนาทีค่วบคมุการแบง DNA 

ของไวรัสในชวงหลัง (late phase หรือ γ phase) จะเขา
สูวงจรการแบงตัว มีการสรางโปรตีนเพิ�ม DNA ของไวรัส 

รวมตัวเปน nonenveloped particles ภายในนิวเคลียส

โดยมีลักษณะเฉพาะเปน “owl’s eye” หรือ intranuclear 

inclusion1 การติดเชื้อ CMV พบไดในหลายอวัยวะ 

เชน ตอมน้ําลาย ปอด ไต ตับ ตับออน ตอมอดรีนอล 

เยื่อบุลําไส หลังการติดเชื้อสามารถแยกเชื้อไวรัสไดจาก

สารคัดหลั�งเชน น้ําลาย ปสสาวะ น้ําตา น้ําอสุจิ สารคัด

หลั�งบรเิวณปากมดลกู และน้าํนม โดย viral shedding เกดิ

ประมาณ 4-6 สปัดาหหลงัรบัเชือ้ การ shedding ของไวรสั

จะคงอยูเปนเวลานานจากเดือนจนถึงป 

 การตดิเชือ้ CMV สามารถแบงออกเปน การตดิเชือ้

ปฐมภมู ิ(primary infection) เปนการตดิเชือ้ทีผู่ปวยไมเคย

มกีารตดิเชือ้มากอน ไมมภีูมติอเชือ้ CMV (seronegative) 

และการติดเชื้อทุติยภูมิ (secondary infection) เปนการ

ติดเชื้อที่เกิดจากการกระตุนของเชื้อ CMV ที่ซอนเรนอยู 

หรือการติดเชื้อCMV สายพันธุอื่นในผูที่มีภูมิตอเชื้อ CMV 

แลว การติดเชื้อปฐมภูมิมักมีการแบงตัวของไวรัสจํานวน

มาก และโรคทีเ่กดิจะมคีวามรนุแรงกวาการตดิเชือ้ทตุยิภมูิ5

 ในผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง เชน ผูไดรับยาเคมี

บําบัด ผูปลูกถายอวัยวะ ผูปวยเอดส จะพบไวรัสในเลือด

เปนเวลานาน (persistent viremia) และมีอาการแสดง

ของการติดเชื้อ CMV หลายรูปแบบ จากการศึกษาพบวา 

ภูมิคุมกันชนิดแอนติบอดีเปนกลไกสําคัญในการควบคุม

การติดเชื้อ แมวาจะไมสามารถปองกันการเปนกลับ

ซ้ํา (reactivation) หรือติดเชื้อใหม (reinfection) ในผู

ปวยภูมิคุมกันบกพรองได1  ในสวนของภูมิคุมกันชนิด

พึ�งเซลล (cell mediated immune response) พบวาความ

บกพรองตอการตอบสนองของลมิโฟซยัทตอเชือ้ CMV และ

การลดลงของ CMV-specific cytotoxic T lymphocyte มี

ความสัมพันธกับอัตราการตายที่เพิ�มขึ้นในผูปวยปลูกถาย

ไขกระดูกที่ติดเชื้อ CMV6 ขณะที่จํานวน CD4 ที่ต่ํากวา 

100 เซลล/ลบ.มม. เปนปจจัยเสี่ยงสําคัญของการเกิดโรค 

CMV ในผูปวยเอดส7

อาการทางคลินิก

 • การติดเชื้อ CMV แตกําเนิด

   ทารกที่ติดเชื้อ CMV แตกําเนิดจะพบความผิด

ปกติในหลายระบบของรางกายเชนเดียวกับการติดเชื้อ 

CMV ในผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง  ในทารกที่ติดเชื้อ 

CMV แตกําเนิดพบความผิดปกติของระบบประสาทสวน

กลางมากที่สุดตัวอยาง เชน microcephaly, intracranial 

calcification พบโปรตีนในน้ําไขสันหลังสูง พยาธิกําเนิดที่

สําคัญไดแก การเกิด cytomegalic cell การตายของเซลล

ในระบบประสาทบางสวน รวมถงึการตายของเซลลบรเิวณ

จอประสาทตา กลไกที่เชื้อ CMV ทําลายสมองที่กําลัง

พฒันาของทารกประกอบดวย การทาํลายเซลลจากการตดิ

เชื้อโดยตรง การขัดขวาง neuronal migration ของเซลล

ประสาท การสูญเสีย neuronal stem cell และทําใหเกิด

ความผิดปกติของเสนเลือด การสูญเสียการไดยินจากการ

ติดเชื้อ CMV แตกําเนิด มีความสัมพันธกับความผิดปกติ

ของกระดูก Temporal และความบกพรองของ cochlear, 

vestibular, และ auditory canal (Mondini dysplasia) 

อยางไรก็ตามทารกที่ติดเชื้อ CMV แตกําเนิดอาจไมแสดง

อาการสมองถูกทําลายจนถึงชวงตนของวัยเด็ก ความผิด

ปกติของระบบอื่นที่พบในการติดเชื้อ CMV แตกําเนิด
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ไดแก การอกัเสบของระบบทางเดนิอาหารเชน ตบั ตบัออน 

ตอมน้ําลาย การอักเสบของระบบทางเดินหายใจ และการ

อักเสบของระบบทางเดินปสสาวะ 

 อาการของทารกที่ติดเชื้อ CMV แตกําเนิด 

ไดแก น้ําหนักตัวนอยจากการคลอดกอนกําหนด หรือ 

intrauterine growth retardation จุดเลือดออกใตผิวหนัง 

ตัวเหลือง ตับมามโต อาการและอาการแสดงทางระบบ

ประสาทสวนกลางไดแก ศรีษะเลก็ ซมึ ตวัออนปวกเปยก ดดู

นมไมด ีชกั optic atrophy การไดยนิลดลง และ intracranial 

calcification การตรวจทางหองปฏิบัติการ พบการ

เพิ�มขึ้นของ ALT เกร็ดเลือดต่ํากวา 100,000/ลบ.มม. 

ระดับ direct bilirubin สูง 

 การติดเชื้อ CMV แตกําเนิดเกิดไดจากทั้งการ

ติดเชื้อปฐมภูมิและการเปนกลับซ้ําของเชื้อผลการติดตาม

ในระยะยาวพบวา ทารกที่ติดเชื้อ CMV แตกําเนิดชนิด

ปฐมภูมิ มีความรุนแรงของความผิดปกติดานการไดยิน 

และพัฒนาการมากกวาทารกที่ติดเชื้อจากการเปนกลับซ้ํา 

การติดเชื้อในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ มีความเสี่ยง

ตอการเกิดความผิดปกติมากกวาการติดเชื้อในไตรมาส

หลงั นอกจากน�ย้งัพบวาภมูคิุมกนัของมารดาตอเชือ้ CMV 

ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค CMV แตกําเนิดได 3-4 เทา8

 • การติดเชื้อระหวางการคลอดและหลังคลอด

 ทารกมีโอกาสติดเชื้อ CMV ระหวางการคลอด

จากการสมัผสัสารคดัหลั�งปนเปอนเชือ้ในชองคลอดมารดา 

และตดิเชือ้หลงัคลอดจากการรบันมมารดาทีต่ดิเชือ้ ทารก

กลุมน�้มักไมแสดงอาการทางคลินิกยกเวนในทารกคลอด

กอนกําหนดซึ�งอาจพบอาการผิดปกติทางระบบทางเดิน

หายใจ2 ทารกที่ติดเชื้อสามารถแพรเชื้อไดเปนปหลังการ

ติดเชื้อ ทําใหเปนแหลงโรคที่สําคัญของเด็กโตและผูดูแล1

 • ภาวะโมโนนิวคลิโอสิส (mononucleosis syn-

drome)

 ภาวะโมโนนิวคลิโอสิสมักพบในผูปวยภูมิคุมกัน

ปกติที่ติดเชื้อ CMV อาการที่พบไดแก ไขสูง อาจมีไขนาน

กวา 2 สัปดาห ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ออนเพลีย 

ตอมน้ําเหลืองโต โดยทั�วไปแยกจากการติดเชื้อ Epstien-

Barr Virus (EBV) ไดยาก อยางไรก็ตามมักไมพบ 

tonsillar patch และมามโตในผูปวยโมโนนิวคลิโอสิสที่

ติดเชื้อ CMV ซึ�งอาการแสดงดังกลาวพบไดบอยในการติด

เชื้อ EBV1 การตรวจทางหองปฏิบัติการจากการตรวจนับ

เมด็เลอืดพบเมด็เลอืดขาวชนดิ lymphocyte และ atypical 

lymphocyte เพิ�มขึ้น พบการเพิ�มขึ้นของเอนไซม 

hepatic transaminase แตมักไมสูงเกิน 300 IU/L อาจ

พบภาวะเหลอืงในผูปวยบางราย ผลการตรวจ heterophile 

antibody ใหผลลบ 

 อาการและอาการแสดงของผูปวยโมโนนวิคลโิอสสิ

จากการตดิเชือ้ CMV ในเดก็มคีวามแตกตางจากผูใหญ โดย

ผูปวยเด็กจะพบไขไดนอยกวาในผูใหญ (รอยละ 49 ในเด็ก 

และรอยละ 94 ในผูใหญ) ขณะที่ผูปวยเด็กจะพบตับมาม

โตไดมากกวาในผูใหญ1 

 ภาวะโมโนนิวคลิโอสิสจะหายไดเองในผูที่มีภูมิ

คุมกันปกติโดยไมมีภาวะแทรกซอน อยางไรก็ตามอาจพบ

ภาวะน�ไ้ดนานถึง 4 สัปดาห

 • จอประสาทตาอักเสบ

 จอประสาทตาอกัเสบจากเชือ้ CMV พบไดบอยทีส่ดุ

ในผูปวยภูมิคุมกันบกพรองโดยเฉพาะผูปวยเอดส ซึ�งเปน

สาเหตสุาํคญัทีท่าํใหสญูเสยีการมองเหน็เน��องจากเซลลของ

จอประสาทตาถูกทําลาย ผูปวยบางรายอาจไมแสดงอาการ

ใหเห็นจนกระทั�งเมื่อเปนมากแลว การวินิจฉัยจอประสาท

ตาอักเสบจากเชื้อ CMV ประกอบดวยอาการสูญเสียการ

มองเหน็ เหน็วตัถลุอยไปมา มองเหน็ภาพไมชดัรวมกบัการ

ตรวจจอประสาทตาพบ retinal necrosis สดุทายจะเกดิการ

หลุดลอกของจอประสาทตาซึ�งมีผลทําใหตาบอดในที่สุด

 • การอักเสบของระบบทางเดินอาหาร

 ผูปวยหลอดอาหารอักเสบจากเชื้อ CMV มี

อาการกลืนเจ็บและกลืนลําบาก ตรวจรางกายจากการสอง

กลองพบแผลตื้นจํานวนมากรวมกับรอยแดงบริเวณหลอด

อาหาร การวินิจฉัยทําโดยการตรวจชิ้นเน�้อหลอดอาหาร

พบ intranuclear inclusion หรือเพาะเชื้อ CMV ไดจาก

เน�้อเยื่อหลอดอาหาร

 ผูปวยลาํไสใหญอกัเสบจากเชือ้ CMV มอีาการถาย
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อจุจาระเหลวเปนน้าํปรมิาณมาก หรอืถายอจุจาระเปนเลอืด

รวมกับอาการไข การวินิจฉัยโดยการสองกลองทางทวาร

หนกั พบรอยโรคลกัษณะ plaque-like pseudomembranes 

รวมกับแผลกัดกรอนบริเวณลําไสใหญ ในผูปวยที่มีอาการ

รุนแรงอาจพบการทะลุหรือเน�าตายของลําไสได

 ผูปวยตบัอกัเสบจาก CMV แตมกัไมมอีาการ หรอื

อาการไมรนุแรงในผูปวยภมูคิุมกนัปกต ิผูปวยอาจมอีาการ

ไข ออนเพลยี น้าํหนกัลด เหลอืง ตบัโต การตรวจทางหอง

ปฏบิตักิารพบเอนไซมตบัเพิ�มขึน้เลก็นอย การตรวจชิน้เน�อ้

ตับพบลักษณะ mononuclear cells infiltration, scattered 

microscopic granuloma และ giant cells อาจแยกเชื้อได

จากเน�้อเยื่อตับ

 • ปอดอักเสบ

 ปอดอักเสบจากเชื้อ CMV เปนภาวะแทรกซอน

ที่รุนแรงที่สุดของโรค CMV ในผูปวยปลูกถายไขกระดูก 

พบไดนอยในผูปวยภูมิคุมกันปกติ อัตราการเสียชีวิต

ของโรคสูงแมวาไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส ผูปวย

จะมาดวยอาการไอ หายใจหอบตื้น อาการขาดออกซิเจน 

ภาพถายรงัสีปอดพบลกัษณะเปน interstitial pneumonitis 

การวินิจฉัยจากการตรวจชื้นเน�้อปอดพบ intracellular 

inclusion body หรือแยกเชื้อไดจากเน�้อเยื่อปอด 

 • สมองอักเสบ

 ภาวะสมองอักเสบพบไดไมบอยในผูปวยติดเชื้อ 

CMV ที่มีภูมิคุมกันปกติ อาการที่พบไดแก แขนขาออน

แรง ประสาทสมัผสัผดิปกต ิปวดศรีษะอยางรนุแรง แพแสง 

ซึมลง พบอาการผิดปกติของ pyramidal tract การตรวจ

น้ําไขสันหลังพบเซลลชนิดลิมโฟซัยทเพิ�มขึ้น วินิจฉัยจาก

การตรวจพบ DNA ของ CMV ในน้ําไขสันหลังรวมกับ

อาการทางคลินิก

 • การติดเชื้อในโรงพยาบาล

  เกิดจากการรับผลิตภัณฑของเลือดที่มีเม็ดเลือด

ขาวและจากการปลกูถายอวยัวะหรอืไขกระดกู ของผูตดิเชือ้ 

ความเสี่ยงของการติดเชื้อจะเพิ�มขึ้นกรณ�ที่ผูรับเลือดหรือ

อวยัวะไมมภีมูติอเชือ้ CMV หรอืไดรบัเลอืดหรอือวยัวะจาก

ผูใหที่ตรวจพบภูมิตอเชื้อ CMV (R+ หรือ D+)

 

 • โรคติดเชื้อ CMV ในผูปวยเอชไอวี/เอดส

 CMV เปนเชื้อไวรัสฉวยโอกาสที่สําคัญในผูปวย

ติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะในผูปวยที่มีระดับ CD4 ต่ํากวา 

50 /ลบ.มม. ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีรวมกับ CMV มีความ

สัมพันธกับการดําเนินโรคที่รวดเร็วมากขึ้น ในผูปวยเอดส

ผูใหญพบการอักเสบของจอประสาทตาจากเชื้อ CMV 

บอยที่สุดประมาณรอยละ 85 อาจพบการอักเสบของ

หลอดอาหารและลําไส ขณะที่โรคติดเชื้อจาก CMV พบ

ไดนอยกวาในผูปวยเอชไอวเีดก็ มกีารศกึษาพบวาปรมิาณ 

DNA ของ CMV ในพลาสมาของผูปวยเอดสมีความ

สัมพันธกับการดําเนินโรคที่เร็วขึ้น9

 • โรคติดเชื้อ CMV ในผูปวยปลูกถายอวัยวะ

 ผูปวยปลูกถายอวัยวะที่มีภูมิตอ CMV ทั้งผูให

หรือผูรับ มีโอกาสพบการติดเชื้อประมาณรอยละ 50-

100 หลังการปลูกถายอวัยวะและไดรับยากดภูมิคุมกัน 

ซึ�งเกิดจากการเปนกลับซ้ําของไวรัสที่ซอนเรนโดยจะ

พบไวรัสในกระแสเลือด viral shedding และอาการของ

การติดเชื้อ CMV ระหวาง 4-12 สัปดาหหลังจากการ

ปลูกถายอวัยวะ อาการ อาการแสดงและผลการตรวจ

ทางหองปฏิบัติการที่บงชี้ถึงการติดเชื้อ CMV ไดแก 

ไข ปวดเมื่อยตามรางกาย  ปวดขอ เม็ดเลือดขาวต่ํา 

หรือ pancytopenia ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

พบการเพิ�มขึ้นของเอมไซมตับ อาจพบภาวะแทรกซอน

ที่รุนแรง เชน ปอดอักเสบ จอประสาทตาอักเสบ แผล

ในทางเดินอาหาร นอกจากน�้การติดเชื้อ CMV มี

ผลทางออม ไดแก เพิ�มความเสี่ยงของการติดเชื้อ

ฉวยโอกาส เชน Pneumocystis jirovecii, Aspergillus spp. 

การทํางานของอวัยวะปลูกถายลดลงจนอาจปฏิเสธอวัยวะ

ที่ไดรับ

 • โรคติดเชื้อ CMV ในผูปวยปลูกถายไขกระดูก

 ผูปวยปลกูถายไขกระดกูทีม่อีาการจากการตดิเชือ้ 

CMV พบการอกัเสบของปอดและทางเดนิอาหารมากทีส่ดุ 

โดยการอกัเสบของปอดทีพ่บมคีวามรนุแรงเปนสาเหตกุาร

เสียชีวิตที่สําคัญ
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การวินิจฉัย

 การตรวจหาแอนตบิอดชีนดิ IgM และ IgG โดยวธิ ี

enzyme immunoassay ไมชวยในการวินิจฉัยการติดเชื้อ 

CMV ในผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง แตสามารถใชคัดกรอง

การติดเชื้อในผูปวยภูมิคุมกันปกติได โดยใหการวินิจฉัย

การติดเชื้อปฐมภูมิเมื่อผล CMV IgG เปลี่ยนจากลบเปน

บวก การวนิจิฉยัการตดิเชือ้ปฐมภมูิในหญงิตัง้ครรภทาํโดย

การคัดกรองดวย CMV IgM และยืนยันการตรวจดวย IgG 

antibody avidity testing 

 การวินิจฉัยการติดเชื้อ CMV แตกําเนิดทําได

โดยการแยกเชื้อไวรัสจากสารน้ําหรือสารคัดหลั�งใน

รางกายภายใน 3 สัปดาหแรกของชีวิต ตัวอยางที่ดีที่สุด

คือ ปสสาวะ และสารคัดหลั�งจากชองปาก วิธีการแยกเชื้อ

จากการเพาะเชื้อในเน�้อเยื่อใชเวลาอยางนอย 2 สัปดาห 

ผูปวยทีม่กีารตดิเชือ้ CMV จะพบการเปลีย่นแปลงของเซลล

มีลักษณะเฉพาะ (typical cytopathic change) ปจจุบัน

การตรวจหา DNA ของเชื้อ CMV จากสารคัดหลั�ง

เปนที่ยอมรับและใชกันอยางแพรหลาย การวินิจฉัย

การติดเชื้อ CMV ของทารกในครรภสามารถทําไดโดย

การตรวจน้ําคร่ํา การเพาะเชื้อ หรือการตรวจ PCR 

การตรวจพบเชื้อหลังอายุ 3 สัปดาห จะไมสามารถแยก

ไดวาการติดเชื้อเกิดขึ้นตั้งแตอยู ในครรภหรือรับเชื้อ

ภายหลังซึ�งอาจเกิดระหวางการคลอดหรือจากการ

รับนมมารดา

 ในผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง การพบเชื้อ CMV 

ในสารคัดหลั�งเชน ปสสาวะหรือน้ําลาย อาจไมมีความ

สัมพันธกับการเกิดโรค CMV เน��องจากสามารถพบ viral 

shedding ไดในผูปวยติดเชื้อที่ไมมีอาการ ขณะที่การพบ 

DNA ของเชื้อ CMV ปริมาณมากในเลือดมีความสัมพันธ

กับโรค CMV มากกวาการพบเชื้อ CMV จากสารคัดหลั�ง 

นอกจากน�้การติดเชื้อ CMV ชนิดปฐมภูมิมีความสัมพันธ

กับการเกิดโรค ดังนั้นการพบเชื้อ CMV ในผูปวยที่มีผล

แอนติบอดีตอ CMV เปนลบมากอนจึงชวยสนับสนุนการ

วินิจฉัยการติดเชื้อ CMV ในผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง การ

ตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ในผูปวยปลูกถายอวัยวะและ

ผูปวยปลกูถายไขกระดกูกอนการปลกูถาย จงึมคีวามสาํคญั

เพื่อใชสนับสนุนการวินิจฉัยการติดเชื้อ CMV

 การหาปริมาณเชื้อ CMV ดวยการเพาะเชื้อจาก

เลือดเปนวิธีที่ไมเหมาะสม เน��องจากขาดความไวในการ

วินิจฉัยและใชเวลานานเปนสัปดาห ปจจุบันการตรวจวัด

ปริมาณเชื้อนิยมใชวิธี PCR เพื่อวัดปริมาณ DNA ของเชื้อ 

CMV การตรวจอื่นไดแก antigenemia assay เปนการ

ตรวจหาโปรตีน pp65 ในเม็ดเลือดขาวที่ติดเชื้อ CMV โดย

การยอมดวย monoclonal antibody และดูดวยกลองฟลู

ออเรสเซนต การตรวจ nucleic acid sequence-based 

amplification (NASBA) และ real-time PCR สามารถนํา

มาใชในการวินิจฉัยได

 

การรักษา

 การรักษาผูปวยติดเชื้อ CMV ที่มีภูมิคุมกันปกติ

 โดยทั�วไปภาวะโมโนนิวคลิโอสิสสามารถหายเอง

ไดจงึไมมขีอบงชี้ในการใชยาตานไวรสัเพือ่รกัษาภาวะโมโน

นวิคลโิอสสิในผูปวยภมูคิุมกนัปกต ิอยางไรกต็ามมรีายงาน

การใชยาตานไวรัสในผูปวยภูมิคุมกันปกติที่มีการติดเชื้อ 

CMV ชนิดรุนแรง

 • การรักษาผูปวยติดเชื้อ CMV แตกําเนิด

 ไมมีคําแนะนําการใชยาตานไวรัสเพื่อรักษาทารก

ที่ติดเชื้อ CMV แตกําเนิด อยางไรก็ตามมีการศึกษา

เปรียบเทียบการใชยา ganciclovir ขนาด 12 มก./กก./วัน  

ทางเสนเลือด แบงใหวันละสองครั้ง ในทารกติดเชื้อ CMV 

แตกําเนิดที่มีอาการุนแรงเปนเวลา 6 สัปดาห เทียบกับยา

หลอกพบวา กลุมที่ไดยา gangciclovir มีการไดยินดีขึ้น

รอยละ 68 เมื่อเทียบกับกลุมที่ไดยาหลอก (รอยละ 21) 

เมื่อติดตามผูปวยที่อายุมากกวา 1 ป10 อยางไรก็ตาม 

ยาตานไวรสัไมมผีลตอการดาํเนนิโรคและผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ เชน จํานวนเกร็ดเลือดและผลการทํางาน

ของตับ ผลขางเคียงของยา ganciclovir ที่สําคัญไดแก

ระดับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํา ทําใหผูปวยบางสวน

ตองปรับลดขนาดหรือหยุดยา การใชยา ganciclovir เพื่อ

รกัษาทารกแรกเกดิทีม่จีอประสาทตาอกัเสบจากเชือ้ CMV 
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พบวามีการดําเนินโรคเพิ�มขึ้นหลังจากหยุดยา นอกจากน�้

มีผลการทดลองในสัตวพบวา gangciclovir มีพิษตอ

ระบบสืบพันธุ  และอาจกอมะเร็งได อยางไรก็ตาม

มีผูเชี่ยวชาญแนะนําใหใช gangciclovir ในการรักษา

ทารกติดเชื้อ CMV แตกําเนิดที่มีอาการรุนแรงเน��องจาก

มีขอมูลสนับสนุนวาการรักษามีประโยชนมากกวาความ

เสี่ยงที่เกิดจากยา1 สําหรับยา valgangciclovir ชนิดรับ

ประทานมีขอจํากัดเน��องจากขาดการศึกษาทางเภสัชจล

ศาสตรและ การศึกษาทางคลินิกในการรักษาผูปวยติดเชื้อ 

CMV แตกําเนิด

 • การรักษาผูปวยติดเชื้อ CMV ที่มีภูมิคุมกัน

บกพรอง

 - ผูปวยตดิเชือ้เอชไอว ีผูปวยตดิเชือ้เอชไอวผีูใหญ 

เด็กและวัยรุนที่มีภูมิตอเชื้อ CMV และมีระดับเม็ดเลือขาว 

CD4 ต่าํกวา 50 เซลล/ลบ.มม. มคีาํแนะนาํใหยา ganciclovir 

เพื่อปองกันโรค CMV และใหตรวจตาเพื่อคนหาและ

ใหการรักษาผูปวยที่มีจอประสาทตาอักเสบจากเชื้อ CMV 

พิจารณาหยุดยา ganciclovir ไดเมื่อตรวจพบระดับ

เม็ดเลือด CD4 เพิ�มขึ้นอยางตอเน��องเปนเวลามากกวา 

6 เดอืนหลงัจากไดยาตานไวรสั กรณ�ผูปวยเกดิจอประสาท

ตาอักเสบจากเชื้อ CMV พิจารณาใหการรักษาดวย 

ganciclovir ขนาด 7.5-15 มก./กก./วนั ทางหลอดเลอืดดาํ 

แบงใหวันละสามครั้ง นาน 14-21 วัน หรือจนกวาอาการ

จะดีขึ้น ตามดวยการใหยา maintenance ขนาด 

5-6 มก./กก./วัน 5-7 วันตอสัปดาหเพื่อปองกันการกลับ

เปนซ้ํา5 ทางเลือกอื่นในการปองกันการกลับเปนซ้ําไดแก 

การใช ganciclovir implant รวมกับ ganciclovir ชนิด

รับประทาน สําหรับยาตานไวรัสอื่น เชน  cidofovir และ 

foscarnet ยังมีขอมูลจํากัด ในทารกที่เกิดจากมารดาติด

เชือ้เอชไอว ีหรอืทารกตดิเชือ้เอชไอวทีีม่โีรคจากเชือ้ CMV 

รวม แนะนําใหรักษาดวย ganciclovir ขนาด 6 มก./กก. 

ทางเสนเลือดทุก 12 ชั�วโมง เปนเวลา 6 สัปดาห

 • ผูปวยปลกูถายอวยัวะ การใหยาตานไวรสั CMV ใน

ผูปวยปลูกถายอวัยวะมีขอบงชี้ในการปองกัน และการ

รักษาการติดเชื้อ CMV การใหยาตานไวรัสเพื่อทําใหระดับ 

DNA ของเชื้อ CMV ลดลง สามารถปองกันการเกิดโรค 

CMV ได (preemptive therapy) มีการศึกษาพบวาการให

ยา ganciclovir สามารถปองกันการเกิดโรค CMV ไดใน

เวลา 100 วนัหลงัการปลกูถายไขกระดกู11 อยางไรกต็ามยา

ตานไวรัสสามารถปองกันการเกิดโรคจากเชื้อ CMV ไดใน

ระยะแรก (early onset) แตไมสามารถปองกันโรคในระยะ

หลัง ( late onset) ได ในผูปวยปลูกถายอวัยวะที่เกิดโรค 

CMV แนะนาํใหรกัษาดวยยา ganciclovir ขนาด 5 มก./กก. 

ทางเสนเลือดทุก 12 ชั�วโมง จนอาการและผลการตรวจ

ทางหองปฏบิตักิารดขีึน้และระดบัไวรสัในเลอืดลดลง ระยะ

เวลาในการรกัษาเฉลีย่ประมาณ 2 สปัดาห หลงัควบคมุโรค

ไดพิจารณาลดขนาดยา ganciclovir เหลือวันละครั้ง 5 วัน 

ตอสัปดาห หรือใหยา ganciclovir หรือ valganciclovir รับ

ประทานวันละครั้ง

 การใหยาปองกันโรค CMV ในผูปวยปลูกถาย

อวยัวะพจิารณาในผูปวยทีม่คีวามเสีย่งตอการเกดิโรค CMV 

เชน ผูปวยปลูกถายอวัยวะจากผูใหที่มีภูมิตอเชื้อโดยผูรับ

ไมมภีมูติอเชือ้ CMV (D+/R-) และผูรบัอวยัวะทีม่ภีมูติอเชือ้ 

CMV (R+) แมวาการปองกันโรคดวยยาตานไวรัสสามารถ

ปองกันการเกิดโรคไดแตความเสี่ยงของการเกิดเชื้อไวรัส

ดื้อยาจะเพิ�มขึ้น

 • การปองกัน

 การถายทอดเชื้อ CMV เกิดจากการสัมผัสสาร

คัดหลั�งที่ปนเปอนเชื้อ การลางมือและการรักษาอนามัย

สวนบุคคลจึงเปนวิธีการปองกันการถายทอดเชื้อที่สําคัญ 

สาํหรบัการถายทอดเชือ้ CMV ภายในโรงพยาบาลสวนใหญ

เกิดจากการรับเลือด สามารถปองกันโดยการกรองเม็ด

เลือดขาว หรือการใชผลิตภัณฑของเลือดจากผูบริจาค

ที่มีภูมิตอเชื้อ CMV เปนลบ

 CMV immunoglobulin มกีารศกึษา randomized, 

placebo-controlled clinical trials พบวาการใช CMV 

immunoglobulin (CMV IGIV) สามารถปองกนัการเกดิโรค 

Passive immunization
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CMV ในผูปวยผูใหญที่ปลูกถายไต โดยไมลดอัตราการติด

เชื้อ1 อยางไรก็ตาม CMV IGIV ไมชวยปองกันการเกิดโรค 

CMV ในผูปวยปลูกถายไขกระดูก สําหรับการปองกันการ

ถายทอดเชื้อ CMV จากมารดาสูทารกมีการศึกษาแสดง

วาการใช CMV IGIV สามารถปองกนัการตดิเชือ้ของทารก

และลดความเสีย่งของการเกดิความผดิปกตจิากการตดิเชือ้ 

CMV แตกําเนิดได12 

 

 ปจจุบันยังไมมีวัคซีนปองกัน CMV ที่ไดรับการ

รับรอง วัคซีนปองกันการติดเชื้อ CMV อยูระหวางขั้นตอน

การพัฒนาเพื่อใชปองกันโรคในกลุมเสี่ยง

 • วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาวัคซีน 

 เน��องจากเชื้อ CMV เปนสาเหตุสําคัญของโรค

ติดเชื้อที่กอใหเกิดความเจ็บปวยรุนแรงในผูปวยภูมิคุมกัน

ปกติ และเปนสาเหตุของการเสียชีวิตในผูปวยภูมิคุมกัน

บกพรอง การพฒันาวคัซนีปองกนัโรค CMV จงึถกูจดัลาํดบั

ความสาํคญัในการพฒันาเปนลาํดบัแรก วตัถปุระสงคหลกั

ของการพฒันาวคัซนีคอืการปองกนัโรค CMV ในกลุมเสีย่ง

ไดแก ผูปวยปลกูถายอวยัวะ ผูปวยปลกูถายไขกระดกู หญงิ

ตั้งครรภที่มีความเสี่ยงตอการถายทอดเชื้อ CMV สูทารก 

อยางไรก็ตามในปจจุบันยังไมมีวัคซีนใดมีประสิทธิภาพ

สูงพอในการปองกันโรค CMV

 วัคซีนปองกันการติดเชื้อ CMV ที่มีการศึกษา

พัฒนาในปจจุบันสามารถจําแนกออกตามหลักการที่ใช

พัฒนาออกเปน

 1. Live attenuated virus vaccine 

 วัคซีน CMV สายพันธุ Towne มีการศึกษา

ประสิทธิภาพของวัคซีนในผูปวยปลูกถายไตพบวา วัคซีน

ไมลดการติดเชื้อ CMV แตลดความรุนแรงของโรค CMV 

เมื่อเทียบกับยาหลอก13,14 อยางไรก็ตามวัคซีน Towne 

ไมสามารถปองกันการติดเชื้อ CMV ในผูหญิงทํางานใน

สถานเลี้ยงเด็กที่ไมมีภูมิตอเชื้อ CMV ไมมีประสิทธิภาพ

ในการปองกันการเกิดโรคในผูปวยปลูกถายอวัยวะอื่น 

เน��องจากวคัซนีมปีระสทิธภิาพในการสรางภมูคิุมกนัต่าํเมือ่

เทียบกับการติดเชื้อตามธรรมชาติ จึงมีการพัฒนาวัคซีน

ชนิด chimeric ซึ�งเปนวัคซีนที่ประกอบดวยเชื้อ CMV 

2 สายพันธุ ไดแก เชื้อสายพันธุ Towne และ เชื้อสายพันธุ 

Toledo ขณะน�้วัคซีนอยูระหวางการศึกษาความปลอดภัย

และระดับภูมิคุมกันจากวัคซีน15

 2. Subunit vaccine

 Purified recombinant glycoprotein B (วคัซนี gB) 

เปนวัคซีนที่เลือกสวน glycoprotein B บริเวณเปลือกของ

ไวรสั ซึ�งเปนตาํแหน�งเปาหมายของ neutralizing antibody 

จากการศกึษาในสตัวทดลองพบวา วคัซนีมปีระสทิธภิาพใน

การปองกันการติดเชื้อ CMV แตกําเนิด สําหรับการศึกษา

ในมนุษยอยูในระยะที่ 2 เปนการศึกษาในหญิงตั้งครรภ

โดยใชวัคซีน gB ที่มี MF59 เปน adjuvant พบวาวัคซีน

มีประสิทธิภาพในการปองกันการติดเชื้อ CMV อยางมี

นัยสําคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก16

 3. DNA vaccine

 ปจจุบันมีการศึกษาประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของวัคซีน DNA ทั้งในมนุษยและสัตวทดลอง 

จากการศึกษาในหนูตะเภาพบวาการใหวัคซีน gB DNA 

กอนการตั้งครรภสามารถปองกันการถายทอดเชื้อ CMV 

ไปยังลูกหนูไดบางสวน17 มีการศึกษาระยะที่ 1 ของวัคซีน

ชนดิ bivalent CMV DNA พบวามคีวามปลอดภยัและสราง

ภูมิคุมกันไดดี18 นอกจากน�้มีการศึกษาโดยการใชวัคซีน

สายพันธุ Towne ฉ�ดกระตุนกลุมศึกษาที่ไดวัคซีน DNA 

ที่ประกอบดวย pp65, IE1, และ gB พบวา มีการตอบ

สนองตอ pp65 T cell และแอนติบอดี gB เร็วขึ้นอยางมี

นยัสาํคญัเมือ่เทยีบกบัการใหวคัซนีสายพนัธุ Towne เพยีง

ชนิดเดียว19 ขณะน�้วัคซีน DNA อยูในระหวางการประเมิน

เพื่อนํามาใชปองกันการติดเชื้อ CMV ในผูปวยปลูกถาย

ไขกระดูก

 4. Vector system

 หลักการของวัคซีน vector คือการปรับเปลี่ยน

พันธุกรรมของเชื้อไวรัสชนิดอื่นเพื่อกระตุนการสราง

ภมูคิุมกนัตอเชือ้ CMV ปจจบุนัมวีคัซนีทีอ่ยูในขัน้ตอนการ

วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อซีเอ็มวี
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พัฒนา 2 ชนิดไดแก  modified vaccinia virus Ankara 

MVA20 และ alphavirus vector ที่ attenuated variant 

ของ Venezuelan equine encephalitis virus ผลการศกึษา

ในสัตวทดลองพบวาสามารถกระตุมภูมิคุมกันไดทั้งชนิด 

humoral และ celluar21,22

 

 

 การพัฒนาวัคซีนปองกันการติดเชื้อ CMV ใน

อนาคตมีเปาหมายในการเพิ�มการตอบสนองภูมิคุมกัน

โดยการหาสวนประกอบของเชื้อที่เหมาะสมเพื่อนํามา

พัฒนาวัคซีน เน��องจากภูมิคุมกันที่ไดจากวัคซีนสายพันธุ 

Towne และ subunit ที่มีอยูในปจจุบันอยูในระดับต่ํากวา

การตดิเชือ้ตามธรรมชาต ิการพฒันาวคัซนีจงึมุงเนนวคัซนี

ที่สรางภูมิคุมกันตอเชื้อ CMV มากขึ้นโดยเฉพาะการสราง

ภูมิคุมกันชนิด humoral
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