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ธันยวีร ภูธนกิจ

วัคซ�นป�องกันโรคไม�ติดต�อ

 ในปจจุบันโรคติดเชื้อจํานวนมากสามารถปองกัน

ไดดวยวัคซีนและรักษาไดดวยยาตานจุลชีพ ทําให

อัตราการเจ็บปวยหรือการเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากโรค

ติดเชื้อลดลงตามลําดับ ทั้งน�้โรคไมติดตอ (non com-

municable disease) อาทิเชน โรคหัวใจ เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร มะเร็ง

กลายเปนสาเหตุสําคัญของการปวยเรื้อรัง และเปน

สาเหตุการตายที่สําคัญเพิ�มมากขึ้น ในระยะ 10 ป

ที่ผานมามีการคิดคนและพัฒนาวัคซีนเพื่อนํามาใช

ในการปองกันและรักษาโรคไมติดตอตางๆ มากขึ้น โดย

ประยุกตใชหลักการของวัคซีน1 ดังน�้

1.วัคซีนสรางภูมิคุมกันชนิดแอนติบอดี (Antibody 

inducing vaccines) 

 หลักการน�้ใชกับโรคที่ทราบโมเลกุลที่เปนสวน

สําคัญในการกอพยาธิสภาพของโรค (target molecule) 

โดยออกแบบวัคซีนใหกระตุนการสรางภูมิคุมกันชนิด

แอนติบอดีเพื่อออกฤทธิ์ทําลาย (neutralize) โมเลกุล

เปาหมายนั้น ทั้งน�้แอนติบอดีที่สรางขึ้นมานั้น ตองไมมี

คุณสมบัติที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอรางกาย เชน การจับ

กับแอนติเจนในรางกายแลวไปกระตุนระบบคอมพลิเมนต 

หรอืเมด็เลอืดขาวชนดิ T effector cell ทาํใหเกดิการอกัเสบ 

(autoimmune T cell mediated inflammation) หรอืกระตุน

ใหเกิด immune complex กับแอนติเจนชนิด soluble 

target หรือการ overinhibit target enzyme เปนตน 

ตัวอยางโรคที่อยู ในระหวางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

แสดงในตารางที่ 1 

2.วัคซีนดัดแปลงขบวนการสรางภูมิคุมกัน (Immune 

modulating vaccines)

 ใชกับกลุมโรคแพภูมิตนเอง (autoimmune 

diseases) อาทิเชน โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และโรคภูมิแพ 

( allergic diseases) ดงัแสดงในตารางที ่1 สาํหรบัโรคภมูแิพ

มีการใช allergen specific immune therapy ในการรักษา

โรคภูมิแพ โดยอาศัยหลักการของ desensitization โดย

การสกัดแอนติเจนบริสุทธิ์ของสารกอภูมิแพ นํามาทํา

เปนวัคซีน โดยบริหารวัคซีนผานทางเยื่อบุเพื่อกอใหเกิด 

mucosal intolerance อาศัยหลักการของ IgG blocking 

antibody ไปจับการสารภูมิแพ (allergen) ทําใหไม

เกิด IgE cross link บน mast cell จึงชวยลดการเกิด 

allergic inflammatory cascade ได2 ซึ�งมีการพัฒนา

ตอยอดโดยการนําแอนติเจนผสมกับ adjuvant อาทิเชน 

monophosphoryl lipid A ซึ�งจะชวยกระตุน Th2 

antiinflammatory response เพื่อชวยเพิ�มประสิทธิภาพ

ของ IgG blocking antibody และลดความเสี่ยงตอการ

เกิด anaphylaxis3

3.วัคซีนรักษามะเร็ง

 หลักการของวัคซีนมุงเนนเพื่อกระตุนใหรางกาย

เกิดภูมิคุมกันที่จําเพาะตอโปรตีนของเซลลมะเร็งเพื่อ

นําไปใชในการทําลายเซลลมะเร็ง ทั้งน�้คุณสมบัติที่สําคัญ

ของวัคซีนรักษามะเร็งไดแก ความจําเพาะตอโปรตีน

ของเซลลมะเร็งโดยไมคลายคลึงกับเซลลปกติ เพื่อไม

กอใหเกิดการสรางภูมิตอตานเซลลปกติของรางกาย 
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วัคซีนในกลุมน�้มีลักษณะจําเพาะคือ เปนวัคซีนที่ผลิตเปน

รายบุคคล (personalized vaccine) อาทิเชน วัคซีนรักษา

มะเร็งตอมลูกหมาก ใชเซลลเม็ดเลือดขาวของผูปวยมาก

ระตุนใหรูจักแอนติเจนของโปรตีนเซลลมะเร็งแลวฉ�ดกลับ

เขาไปในรางกาย เพื่อไปทําลายเซลลมะเร็งในระยะแพร

กระจาย วัคซีนรักษามะเร็งตอมน้ําเหลือง ใชการสกัด

แอนติเจนจากกอนมะเร็งตอมน้ําเหลืองของผูปวยมาผลิต

เปนวัคซีนแลวผสมกับสารเสริมฤทธิ์ (adjuvant) ฉ�ดกลับ

เขาไปในรางกายในระยะโรคสงบเพื่อลดการกลับเปนซ้ํา 

 ในบทความน�้จะยกตัวอยางการวิจัยพัฒนาวัคซีน

โรคไมติดตอที่มีความกาวหนาถึงระยะงานวิจัยทางคลินิก 

(clinical trial phase) ดังน�้

 โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอรเปน progressive 

neurodegenerative disease ซึ�งพบไดบอยในผูสูงอายุ 

ทั�วโลกมีผูปวยประมาณ 26 ลานคน เริ�มจากมีอาการ

หลงลืม (loss of recent memory) ตอมาจะกระทบตอการ

ดําเนินชีวิตประจําวันดานตางๆ การคิดวางแผน การพูด 

อารมณ จากการศึกษาทางพยาธิกําเนิดของโรค เชื่อวา

เกิดจาก amyloid-A� plaques (เกิดจากการสะสมโปรตีน 

beta-amyloid จากการทําลาย amyloid precursor 

protein ที่อยูบนเซลลเมมเบรนของเซลลระบบประสาท) 

ที ่grey matter และผนงัของเสนเลอืด รวมกบั intracellular 

neurofibri l lary tangles (NFTs) ซึ�งเกิดจากการ 

hyperphosphorated tau protein 

 ในระยะ 10 ปที่ผ านมามีการคนควาวิจัย

วัคซีนอัลไซเมอรมากมาย มีวัคซีนที่พัฒนาถึงระยะ 

clinical trial อยางนอย 11 การศึกษาในอาสาสมัครกวา 

9,000 คน4 วัคซีนที่มีรายงานผลการวิจัยแลวไดแก วัคซีน 

A beta 42/QS21 (AN-1792) โดยวัคซีนประกอบดวย 

A� 1-42 peptide ที่ไดจากการสลาย amyloid precursor 

protein รวมกับ saponin adjuvant QS-21 การศึกษา

วัคซีนปองกันโรคอัลไซเมอร
(Alzheimer’s disease vaccine)

โรคทางระบบประสาท

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคที่มีภาวะการอักเสบ

โรคภูมิแพตนเอง

โรคภูมิแพ

ตารางที่ 1  ตารางแสดงตัวอยางโมเลกุลที่อยูในระหวางการวิจัยและพัฒนาเพื่อปองกันโรคไมติดตอ1 

โรค โมเลกุล target antigen

วัคซีนสรางภูมิคุมกันชนิดแอนติบอดี (antibody inducing vaccines)

วัคซีนดัดแปลงขบวนการสรางภูมิคุมกัน (Immune modulating vaccines)

โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร 

(Alzheimer’s disease)

เสนเลือดสมองอุดตัน (stroke)

โรคพารกินสัน  (Parkinson disease)

ไขมันอุดตันเสนเลือด (atherosclerosis)

ความดันโลหิตสูง

หอบหืด

โรคขออักเสบ rheumatoid

เบาหวาน (type I diabetes)

Multiple sclerosis

Myasthenia gravis 

โรคภูมิแพตอสารตางๆ

β-amyloid

N-methyl D-aspartate receptor

α-synuclein

Cholesteryl ester transfer

protein (CTEP)

Apo B100

Angiotensin I, II

Interleukin-5

TNF-α

Insulin, GAD

Myelin basic protein

Acetyl choline receptor 

Environmental allergens
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วิจัยทางคลินิกขั้นที่ 1 (Phase I clinical trial) ในผูปวย

ระยะเริ�มตน 80 รายพบวาเมื่อติดตามอาสาสมัครไปเปน

เวลา 6 เดือน อาสาสมัครสามารถกระตุนภูมิคุนกันได 

และไมพบผลขางเคียง5 ตอมาการศึกษาวิจัยทางคลินิก

ขั้นที่ 2 (Phase IIa) ในอาสาสมัครที่ปวยเปนอัลไซเมอร 

300 คนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปพบวา การศึกษาตอง

หยุดกอนกําหนดในป พ.ศ. 2545 เน��องจากพบวาถึงแม

จะสามารถกระตุนใหเกิดแอนติบอดีตอ A beta 42 ไดตาม

เปาหมาย แตมีอาสาสมัครรอยละ 6 ปวยเปน aseptic 

meningoencephalitis และ leukoencephalopathy6,7 ซึ�ง

เชื่อวาแอนติเจนที่อยูในวัคซีนกระตุนภูมิคุมกันทั้ง B cell 

และ T cell โดยโมเลกุลของกรดอะมิโนที่ตําแหน�ง 11-15 

ซึ�งเปน B cell epitope กระตุนใหเกิด anti-Aβ แอนติบอดี 

ไดตามที่ตองการ แตโมเลกุลของกรดอะมิโนที่ตําแหน�ง 

15-42 ซึ�งเปน T cell epitope ไปกระตุนใหเกดิ Th1-medi-

ated cellular immune response (T cell induced autoan-

tibody) หลั�งสาร IL-2 และ IFN ออกมากอใหเกิด 

meningoencephalitis การพัฒนาวัคซีนในยุคตอมา

จึงมุงเนนไปที่การกระตุนใหเกิด Th2 lymphocyte 

response เพื่อใหสรางแอนติ้บอดีเทานั้น โดยมีการ

ออกแบบแอนติเจนใหเปนกรดอะมิโนที่มีขนาดเล็กลงตัว

อยางเชน CAD-106 ใชกรดอะมิโน Aβ1-6 จับกับ 

Qb virus like particle8 วคัซนีที่ใชเปปไทดขนาดเลก็ทีเ่ลยีน

แบบ aminoterminus ของโปรตีน Aβ (AD01, AD02)9 

เปนตน 

 ภาวะไขมันอุดตันในเสนเลือด (atherosclerosis) 

เปนภาวะท่ีผนังเสนเลือดแดงหนาตัวข้ึนจากการสะสมของ

ไขมันคลอเลสเตอรอลท่ีผนังเสนเลือด และดึงใหเซลลมา

โครฟาจเขามาท่ีผนังเซลลกอใหเกิดการอักเสบ (chronic 

inflammatory response) ขบวนการน�้จะถูกกระตุนโดย

ไขมันชนิด LDL-cholesterol และยับย้ังโดยไขมันชนิด 

HDL-cholesterol ดังน้ันแนวคิดของวัคซีนปองกันไขมันอุด

ตันเสนเลือดมีแนวทางหลักในการวิจัยและพัฒนา อยูสอง

แนวทาง ไดแก 

 • การลดการอกัเสบของเสนเลือดจากไขมันชนิด 

LDL-cholesterol โดยสรางภูมิตอ T cell receptor ที่ใชใน

การจบักบั LDL จงึไมเกดิขบวนการอกัเสบตอเสนเลอืดเกดิ

ขึ้น การวิจัยวัคซีนยังอยูในขั้นการพัฒนาในสัตวทดลอง10

 • การเพิ�มไขมันชนิด HDL-cholesterol โดย

การยับยั้งการทํางานของ cholesteryl ester transferring 

protein (CETP) ซึ�งมีหนาที่ในการยาย cholesterol 

จาก HDL เปน LDL ตัวอยางการพัฒนาวัคซีน CETi-1 

ซึ�งมีการวิจัยทางคลินิกในระยะที่ 1 และ 2 พบวา

สามารถกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันตอ CETP ได

มากกวารอยละ 90 แตระดับไขมัน HDL ไมสูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ11 จึงกลับไปพัฒนาวัคซีนใหสามารถ

กระตุนภูมิไดดีขึ้นโดยการเติมสาร adjuvant ชนิด CPG 

7909 แตยังอยูในระยะ pre-clinical phase12 

 แบงออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก วัคซีนปองกัน

มะเร็ง และ วัคซีนรักษามะเร็ง 

วัคซีนปองกันมะเร็ง (Preventive cancer vaccine) 

 เน��องจากมีการศึกษาวิจัยพบความสัมพันธ

ระหวางการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียกับการเกิดโรค

มะเร็ง จึงมีการคนควาวิจัยวัคซีนเพื่อปองกันมะเร็ง

ขึ้น ทั้งน�้วัคซีนที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและมีการใชกัน

อยางแพรหลายไดแก วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ

บีเพื่อปองกันมะเร็งตับ13 วัคซีนปองกันไวรัสเอชพีวี (hu-

man papilloma virus) เพือ่ปองกนัมะเรง็ปากมดลกู14 หรอื

วัคซีนที่อยูในระหวางการวิจัยและพัฒนา อาทิเชน วัคซีน

ปองกันแบคทีเรีย H.pylori เพื่อปองกันมะเร็งกระเพาะ

อาหาร15,16 เปนตน

วัคซีนปองกันไขมันอุดตันเสนเลือด
(Atherosclerosis  vaccine)

วัคซีนเกี่ยวกับมะเร็ง
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วัคซีนรักษามะเร็ง (Therapeutic cancer vaccine) 

 ในรางกายมีเซลลมะเร็งเกิดขึ้นไดอยูตลอด 

แตในภาวะที่ระบบภูมิคุมกันในรางกายทํางานไดตามปกติ 

จะสามารถกําจัดเซลลมะเร็งเหลานั้นไดเองกอนที่จะ

พัฒนาตอเปนโรคมะเร็ง แตหากภูมิคุมกันในรางกาย

ไมสามารถกําจัดหรือควบคุมเซลลที่ผิดปกติเหลานั้นได 

กจ็ะพฒันาเกดิเปนโรคมะเรง็ ดงันัน้โดยหลกัการของวคัซนี

รักษามะเร็งคือ การใหวัคซีนเพื่อไปกระตุนใหรางกาย

เกิดภูมิคุมกันที่จําเพาะตอโปรตีนของเซลลมะเร็งเพื่อนํา

ไปใชในการทําลายเซลลมะเร็ง ทั้งน�้คุณสมบัติที่สําคัญ

ของวัคซีนรักษามะเร็งไดแก ความจําเพาะตอโปรตีนของ

เซลลมะเร็งโดยไมคลายคลึงกับเซลลปกติ เพื่อไมกอให

เกิดการสรางภูมิตอตานเซลลปกติของรางกาย ซึ�งการ

วิจัยพัฒนาวัคซีนจะยากกวาวัคซีนของโรคติดเชื้อทั�วไป

ซึ�งแอนติเจนจะเปนสิ�งแปลกปลอมของรางกายที่ชัดเจน 

นอกจากน�้ยังตองสามารถกระตุนใหเกิด long term 

memory cell เพื่อลดการกลับเปนซ้ําของมะเร็ง ทั้งน�้

วัคซีนตองสามารถกระตุนไดทั้ง innate และ adaptive 

immunity ตัวอยางวัคซีนที่มีการพัฒนาวิจัยใชในผูปวย

แลว ไดแก

 1. วัคซีนรักษามะเร็งตอมลูกหมากระยะแพร

กระจายที่ ไมตอบสนองดวยการรักษาดวยฮอร โมน 

(Castration-resistant prostate cancer) Sipuleucel-

T immunotherapy17 เปนการกระตุนใหเกิดภูมิคุมกัน

ตอเซลลมะเร็งเพื่อนําไปใชในการทําลายเซลลมะเร็งใน

ตัวของผูปวยเอง โดยเริ�มจากเก็บเซลลเม็ดเลือดขาวของ

ผูปวยโดยการทํา leukapheresis มากระตุนดวย 

recombinant fusion protein PA 2024 ซึ�งประกอบดวย 

prostate antigen, prostate acid phosphatase และ

 granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) แลวฉ�ด

กลบัเขาไปใหกบัผูปวยทกุ 2 สปัดาห ทัง้หมด 3 ครัง้ ในการวจิยั

เปรียบเทียบกับยาหลอกในอาสาสมัครที่เปนมะเร็งตอม

ลูกหมากจํานวน 512 รายพบวา ชวยเพิ�มอัตราการ

รอดชวีติทีส่ามป (3-year survival) จากรอยละ 23 ในกลุมยา

หลอกเปนรอยละ 32 ในกลุมทีไ่ดรบั Sipuleucel-T ปฏกิริยิา

จากวัคซีนที่พบ อาทิเขน ไข ปวดศีรษะ Sipuleucel-T 

ไดรับการขึ้นทะเบียนกับองคการอาหารและยาของ

สหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553

 2. วัคซีนรักษามะเร็ งตอมน้ํ า เหลือง (Non 

Hodgkin’s lymphoma, fol l icular type) วัคซีน 

Biovax ID เปนการกระตุนให เกิด anti- idiotype 

immune response กลาวคือ การสรางภูมิคุมกัน

ตอ tumor specific immunoglobulin ที่อยูบนผิวของ

เซลลมะเร็งชนิด B-cell ซึ�งมีชื่อเรียกวา idiotype (Id) 

โดยการเตรียมแอนติเจน idiotype ขึ้นจากเซลลที่เก็บ

จากกอนมะเร็งตอมน้ําเหลืองของผูปวย (autologous 

tumor cells) แลวใชหลักการของ hybridoma ในการเพิ�ม

ปรมิาณแอนตเิจนใหมากพอ แลวนาํไปจบักบัโปรตนีพาหะ

ที่มีชื่อวา keyhole limpet hemocyanin (KLH) ไดเปน

วัคซีน Id-KLH เพื่อฉ�ดเขาชั้นใตผิวหนัง (subcutaneous 

administration) รวมกับ GM-CSF ใหกับผูปวยมะเร็ง

ตอมน้ําเหลืองในระยะโรคสงบ (remission stage) 

ผูปวยจะสามารถสราง tumor specific humoral immunity 

และ cellular immunity ขึ้นไดเพื่อปองกันการปลับเปน

ซ้ํา จากการศึกษาวิจัยในระยะ Phase II clinical trial ใน

อาสาสมัคร 22 รายพบวาผูปวยรอยละ 62 สามารถสราง 

Id-specific immune response ได และสามารถไปจับ

กับเซลลมะเร็งนั้นได เพิ�มระยะเวลากอนกลับเปนซ้ํา 

(progession-free survival) เปน 38 เดือน12 วัคซีน 

Biovax ID น�้อยูในระหวางการวิจัยทางคลินิกขั้นที่ 318

 โดยสรุป องคความรูและวิทยาการดานวัคซีน

มีการพัฒนามานานกวา 200 ป โดยเริ�มจากการผลิต

วัคซีนเพื่อปองกันโรคติดเชื้อตางๆ นําไปสูความสําเร็จ

ในการกวาดลางโรคติดเชื้อหลายชนิด อาทิเชน ไขทรพิษ

โปลิโอ รวมทั้งการควบคุมโรคติดเชื้อที่มีอัตราการ

ปวยหรืออัตราการเสียชีวิตทั้ ง ในเด็กและในผู ใหญ

มากกวา 30 โรค ในอนาคตความกาวหนาทางวิทยาศาตร

ดานชีวโมเลกุลและ biotechnology จะมีสวนชวยใน

การวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพ่ือใชการปองกันและรักษาโรค

ไม่ติดต่อมากขึ้นเรื ่อยๆ 
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