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ประวัติและความสําคัญของโรคเริม

 Herpes simplex virus (HSV) เปนไวรัสกอโรค

ที่สําคัญชนิดหนึ�งในมนุษย  เกิดการติดเชื้อที่พบไดบอย 

ไดแก herpetic gingivostomatitis และ genital herpes 

ตลอดจนเกิดความพิการและรุนแรงถึงแกชีวิต ไดแก con-

genital herpes infection, neonatal herpes infection, 

herpes keratitis และ herpes simplex virus encephalitis 

ลักษณะที่สําคัญของการติดเชื้อไวรัสHSV คือการติดเชื้อ

แบบซอนเรน (latent infection) สามารถแพรกระจายไวรัส

ไปสูผูอื่นโดยที่ผูติดเชื้อยังไมแสดงอาการ (asymptomatic 

viral shedding) และมกีารตดิเชือ้ซ้าํในผูทีเ่คยตดิเชือ้มากอน

ไดตลอดชีวิต (reactivation)1

เชื้อกอโรค

 Herpes simplex virus อยูใน family Herpesviridae 

เปน double-stranded DNA enveloped virus แยกยอย

ตามคุณสมบัติทางอณูชีววิทยาเปน subfamily Alpha-

herpesvirinae ประกอบดวย herpes simplex virus type 1 

และ 2 โดยมี varicella zoster virus อยูใน subfamily 

เดยีวกนั และม ีsubfamily อืน่ๆ ไดแก Beta-herpesvirinae 

(ประกอบดวย cytomegalovirus, human herpes virus 6 

และ 7) และ Gamma-herpesvirinae (ไดแก Epstein-Barr 

virus และ human herpes virus 8)

 HSV-1 มักทําใหเกิดการติดเชื้อของใบหนา 

พรเทพ สวนดอก

ชองปากและผวิหนงัเหน�อระดบัเอวขึน้ไป ในขณะที ่HSV-2

มักกอโรคบริเวณอวัยวะเพศและผิวหนังระดับต่ํากวาเอว

อยางไรก็ตามไวรัสทั้ง 2 สายพันธุสามารถเกิดโรคสลับ

ตําแหน�งจากขางตนได HSV-2 เปนสาเหตุสําคัญของการ

ติดเชื้อในทารกแรกคลอด คิดเปนรอยละ 75 และ HSV-1 

เปนสาเหตุไดรอยละ 252 โครงสรางของ HSV ดังรูปที่ 1

ระบาดวิทยา: อุบัติการณและปจจัยเสี่ยง

 HSV ทั้ง 2 สายพันธุติดตอไดทางการสัมผัส โดย

ผูที่ติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไมมีอาการสามารถแพรเชื้อ

ไปยังผูอื่นได อัตราการติดเชื้อในทารกแรกคลอด 1 ตอ 

5,000 – 20,000 คนของทารกแรกเกดิมชีพี ผูปวย เอชไอว ี

ที่มีการติดเชื้อ HSV รวมดวย มีอัตราการแพรเชื้อเอชไอวี

เพิ�มมากขึ้นไดถึง 6 เทา3

พยาธิกําเนิด

 ลกัษณะทีส่าํคญัของการตดิเชือ้ HSV ไดแก ความ

สามารถของไวรัสที่อยูในรางกายผูติดเชื้อไปไดตลอด

หลังจากที่มีการติดเชื้อครั้งแรกแลว เกิดภาวะ persistent 

latent infection และสามารถเกิดโรคซ้ําขึ้นใหมได

ตลอดชวงชีวิต โดยเฉพาะเมื่อภูมิคุมกันของรางกาย

ลดลง ทารกแรกคลอดมกัตดิเชือ้จากมารดาชวงการคลอด

เปนสวนใหญ แตสามารถติดเชื้อไดตั้งแตในครรภจนถึง

หลังคลอด กรณ�ที่มารดาติดเชื้อเปนครั้งแรก (primary 

infection) ทารกมโีอกาสตดิเชือ้ไดสงูถงึรอยละ 33-50 กรณ�

ทีม่ารดาเคยตดิเชือ้มากอน (secondary infection) ทารกมี

โอกาสตดิเชือ้ลดลงเหลอืนอยกวารอยละ 5 โดยมารดาอาจ

จะแสดงอาการหรือไมมีอาการใดระหวางการตั้งครรภได 

วัคซ�นป�องกันโรคเร�ม 43

บทนํา

โรคเริม (การติดเชื้อ Herpes simplex virus)
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พบวามารดามีอาการแสดงระหวางการตั้งครรภและขณะ

คลอดเพียงรอยละ 25 เทานั้น เชื้อมีระยะฟกตัวตั้งแต 

2 วันถึง 2 สัปดาห ผูปวยที่ติดเชื้อครั้งแรก สามารถตรวจ

พบเชือ้ในรอยโรคและสามารถแพรเชือ้ไดนาน 1-2 สปัดาห 

ผูปวยที่ติดเชื้อซ้ํา ตรวจพบเชื้อในรอยโรคที่แพรเชื้อไดลด

ลงเหลือประมาณ 3-5 วัน4 

อาการทางคลินิก

 สามารถแบงการติดเชื้อตามกลุมอายุไดเปน

 1. ทารกแรกเกิด (Neonatal herpes simplex 

infection) มีอาการแสดงของการติดเชื้อได 3 แบบคือ 

การตดิเชือ้แบบแพรกระจาย (disseminated infection) ซึ�ง

มีความรุนแรงมากที่สุด สามารถติดเชื้อไดทุกระบบของ

รางกาย โดยเกดิโรคในปอดและตบัไดบอยทีส่ดุ การตดิเชือ้

ของระบบประสาท (central nervous system infections) 

มักมีอาการชกัและซมึอยางรุนแรง การติดเชือ้ของผิวหนัง 

ตาและชองปาก (skin eyes and mouth, SEM) เปนการ

ตดิเชือ้เฉพาะที ่โดยเปนตุมแดงในชวงแรกและกระจายเปน

ตุมน้ําใสตามผิวหนัง ตา และปากในระยะถัดไป อัตราการ

เกิดโรคเทากันในทั้ง 3 แบบ และสามารถมีอาการแสดง

รวมกันได กรณ�ที่ไมมีอาการแสดงทางผิวหนังอาจทําให

วินิจฉัยไดยาก มีขอควรระวังในทางปฏิบัติที่ควรนึกถึง

และรักษาแบบการติดเชื้อ HSV ทันทีในทารกแรกเกิดที่มี

อาการแสดงของการตดิเชือ้แบบเซพสสิ ภายในชวงสปัดาห

แรกของชีวิต มีภาวะตับอักเสบรุนแรงโดยที่เพาะเชื้อไม

พบแบคทีเรีย และทารกแรกเกิดที่มีอาการแสดงของภาวะ

สมองอักเสบในชวง 2-4 สัปดาห โดยมีไขสูง ดูดนมนอย

ลง ชัก ซึม และตรวจมีความผิดปกติของน้ําไขสันหลัง5

 2. วยัเดก็จนถงึวยัรุนและผูใหญ (Children beyond 

neonatal period and adolescents) การติดเชื้อครั้งแรก

มักมีอาการนอย หรืออาจไมแสดงอาการเลย โดยผูติดเชื้อ 

HSV-1 ที่มีอาการแสดงของ gingivostomatitis มีแผล

เจ็บมากในชองปาก เหงือกและเยื่อบุชองปาก อาจมีไข

และตอมน้ําเหลืองบริเวณ submandibular โตและอักเสบ

ได สวน HSV-2 ทําใหเกิด genital herpes พบไดบอย

ในวัยรุนและผูใหญ มีแผลตุมน้ําใส มีอาการปวดบริเวณ

เยื่อบุอวัยวะเพศและ perineum

 Herpetic whitlow เปนอาการแสดงของ HSV ใน

เด็กที่ชอบดูดนิ้วมือ ทําใหเชื้อแพรกระจายจากแผลในชอง

ปากไปที่นิ้วมือ เกิดแผลหรือตุมน้ําอักเสบ

 Herpes encephalitis เกิดไดัทั้ง primary และ 

recurrent infection มักพบในเด็กโตหรือวัยรุน มีไขสูง 

กระสับกระสาย ซึมลง พฤติกรรมผิดปกติ และมักมีอาการ

ชักรุนแรงที่ควบคุมไดยาก มีอาการผิดปกติของระบบ

ประสาทเฉพาะที่ (focal neurologic) มีอัตราการ

เสียชีวิตสูง ตรวจน้ําไขสันหลังมีภาวะ pleocytosis เปน 

lymphocytes เดนและพบ erythrocytes รวมดวยไดบอย 

ภาวะแทรกซอนอื่นๆที่พบไดแก trigeminal neuralgia, 

Bell’s palsy, ascending myelitis และ postinfectious 

encephalomyelitis

การวินิจฉัย

 กรณ�ที่มีอาการแสดงทางผิวหนัง ชวยในการ

วินิจฉัยไดมาก อยางไรก็ตามการติดเชื้อแบบไมมีอาการ

แสดงทางผิวหนังและการติดเชื้อในระบบประสาท อาศัย

การสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ�มเติม โดยการตรวจ

ทางชีวโมเลกุล polymerase chain reaction (PCR) ซึ�ง

เปนการตรวจหา DNA จัดเปน gold standard การ

ตรวจอื่นๆที่ใชวินิจฉัยไดแก การตรวจหา แอนติเจน 

โดยวิธี enzyme immunoassay (EIA) การเพาะเชื้อ

ไวรัส ดู cytopathogenic effect (CPE) ซึ�งพบไดเร็ว

ภายใน 1-3 วันหลังการติดเชื้อ สิ�งสงตรวจที่สามารถ

ตรวจหาเชื้อไดแก น้ําไขสันหลัง เลือด ตุมน้ําที่ผิวหนัง 

ปสสาวะ โดยถาสามารถตรวจพบเชื้อไดเร็วภายใน 

48 ชั�วโมงมักเปนการติดเชื้อจริง ไมไดเกิดจากภาวะ 

colonization หรือการปนเปอน (contamination) 

การตรวจชนดิ Tzank smear โดยขดูเน�อ้เยือ่ทีฐ่านของแผล 

ยอมพบ multinucleated giant cells ชวยในการวนิจิฉยั แต

มีความไวและความจําเพาะต่ํา
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การรักษา 

 ยาหลักในการรักษา HSV ไดแก acyclovir, 

valacyclovir, famciclovir โดย valacyclovir เปน L-valyl ester 

ของ acyclovir ซึ�งมรีะดบัยาในเลอืดสงูกวาการรบัประทาน

ยา acyclovir สวน famciclovir ถูกเปลี่ยนเปน penciclovir 

อยางรวดเร็วภายหลังการรับประทาน

 1. โรคติดเชื้อ HSV ชนิดรุนแรง ไดแก neonatal 

HSV infection, HSV encephalitis ยา acyclovir จดัเปนยา

หลักที่ใชในการรักษา กลไกการออกฤทธิ์เปน nucleoside 

inhibitor ของ herpes DNA polymerase ขนาดยาที่ใช 

60 มก./กก./วัน แบงฉ�ด 3 ครั้งตอวัน ใหระยะเวลานาน 14 

วันสําหรับการติดเชื้อ SEM และนาน 21 วันสําหรับการติด

เชื้อของระบบประสาทหรือการติดเชื้อแบบแพรกระจาย6  

 2. โรคติดเชื้อ HSV ที่ผิวหนังและเยื่อบุ กรณ�ผู

ปวยมีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ควรให acyclovir แบบฉ�ด 

การใช topical acyclovir อาจชวยทาํใหแผลหายเรว็ขึน้ แต

ไมสามารถทดแทนการใชยาฉ�ด ปจจุบัน HSV มีการดื้อ

ตอยา acyclovir มากขึ้น โดยเฉพาะผูปวยภาวะภูมิคุมกัน

บกพรองซึ�งมักไดรับยา acyclovir เปนระยะเวลานาน ควร

ใช foscarnet แทนในผูปวยที่มีการดื้อยา7

 3. โรคติดเชื้อ HSV ที่อวัยวะเพศ กรณ�ที่มีการติด

เชือ้ครัง้แรก มกัมอีาการนอย แตเชือ้ HSV สามารถตดิเชือ้

แบบซอนเรนภายใน neuron และมี reactivate ไดบอย 

เกดิภาวะตดิเชือ้ซ้าํไดหลายครัง้ (recurrent infections) จงึ

ควรรักษาในทุกรายที่มีอาการแสดงในครั้งแรก ควรใหยา 

acyclovir รับประทานภายใน 6 วันหลังแสดงอาการ 

สามารถลดอาการแสดงและลด viral shedding ได 3-5 

วัน กรณ�ติดเชื้อซ้ํา ยา acyclovir รับประทานภายใน 2 วัน 

ทําใหหายไดเร็วขึ้น 1 วัน8 

 

 การวจิยัวคัซนีปองกนัการตดิเชือ้ไวรสั HSV อาศยั

องคความรูทางวิทยาภูมิคุมกันรวมกับความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีอณูชีววิทยา การวิจัยวัคซีนปองกันการติดเชื้อ 

HSV ที่ผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรเน��องจาก

ขอจํากัดดังน�้9-13

 • HSV มีการติดเชื้อแบบซอนเรนภายใน neuron 

ซึ�งปองกันการถูกทําลายจากระบบภูมิคุมกันของรางกาย 

วัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีตองสามารถกําจัดไวรัสตั้งแตเริ�ม

เกิดการติดเชื้อระดับเยื่อบุผิว (epithelium) กอนที่จะผาน

เขาสูการเกิด axonal uptake 

 • HSV สามารถแบงตวั (replicate) ภายในเยือ่บผุวิ

ไดเรว็มาก สามารถแพรกระจายเชือ้ไปยงัเยือ่บผุวิใกลเคยีง

ไดรวดเร็วภายใน 24 ชั�วโมงหลังเริ�มติดเชื้อ

 • วัคซีนปองกัน HSV ตองสามารถปองกันไดทั้ง 

HSV-1 และ HSV-2 และควรใหตั้งแตอายุนอย เน��องจาก 

HSV-1 เริ�มติดเชื้อไดตั้งแตอายุนอย

 • HSV มีกลไกที่หลากหลายในการปองกันการถูก

ทําลายโดยระบบภูมิคุมกันของรางกายไดแก การสราง

โปรตีนเพื่อยับยั้งการถูกทําลายโดย T-lymphocyte วัคซีน

ที่ดีควรกระตุนทั้ง T-cell (cellular response) และ B-cell 

(antibody response)  อยางไรกต็ามเน��องจากไวรสัมกีารก

ระจายไดเร็วกวาระดับ แอนติบอดี ที่ขึ้น ทําใหปองกันได

ไมเต็มที่

 • เน��องจาก HSV มกีารตดิเชือ้แบบซอนเรนภายใน 

neuron ทําใหสามารถมี reactivate ไดบอย และเกิดภาวะ

ติดเชื้อซ้ําไดหลายครั้ง วัคซีนที่ดีควรปองกันระยะ latent 

infection ไดดวย เน��องจากผูปวยสามารถแพรเชื้อไดโดย

ไมมีอาการ 

 • การวจิยัตองสามารถหากลไกการตอบสนองทาง

ภาวะอมิมูโนวทิยาทีด่ตีอไวรสัและสามารถทราบถงึการกระ

ตุนภูมิคุมกันที่เหมาะสมได

 • การพัฒนาวัคซีนตองหารูปแบบการบริหาร

วัคซีน (mode of delivery) ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนอง

การกระตุนทางภูมิคุมกันที่ดีที่สุด มีการศึกษาของการใช 

lipopeptide ในการวิจัยวัคซีนชนิด needle-free mucosal 

vaccine โดยกระตุนเยื่อบุผิวโดยตรงโดยไมตองฉ�ด ซึ�ง

สามารถกระตุน CD8 และ CD4 ไดดี14,15

วัคซีนปองกันโรคเริม
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วัตถุประสงคของการใหวัคซีนปองกันการติดเชื้อ HSV16

 1. เพือ่ปองกนัการตดิเชือ้ (prophylactic vaccine)

 • ปองกนัการตดิเชือ้ระยะแรก (primary infection) 

สามารถยับยั้งไวรัสตั้งแตระยะแบงตัวในเซลของ genital 

tract ในการติดเชื้อ genital herpes

 • ปองกันการติดเชื้อแบบซอนเรนในเซลประสาท

 • ปองกันการแสดงอาการของโรค (symptomatic 

infection)

 • ปองกันการติดเชื้อซ้ํา

 2. เพือ่ลดความรนุแรงหลงัการตดิเชือ้ (therapeutic 

vaccine)17

 • ลดการเกิดอาการทางคลินิกจากการติดเชื้อซ้ํา

ไดแก recurrent genital herpes

 • ลดการแพรของเชื้อไวรัสไปยังผูอื่นจากภาวะ 

viral shedding การศึกษาพัฒนาวัคซีนปองกันการติดเชื้อ 

HSV ไดเริ�มตนมากวา 2 ทศวรรษ โดยมีการศึกษาตั้งแต 

live-attenuated viral vaccine, killed vaccine ตลอด

จน subunit vaccine ซึ�งใช purified viral protein รวม

กับ adjuvant ชนิดตางๆ จนถึงการศึกษาในปจจุบันซึ�ง

ใชความกาวหนาของเทคโนโลยีวิทยาศาสตรการแพทย

ไดแก heterologous viral vector expressing HSV 

protein, replication-impaired HSV vaccine ตลอดจน 

DNA vaccineดังตอไปน�้

 รปูแบบทีม่กีารศกึษาในอดตีแตไมประสบผลสาํเรจ็

 • Inactivated whole virus

 • Subunit vaccine (detergent solubilized)

 • Live-attenuated vaccine (passaged)

 รูปแบบที่อยูระหวางการศึกษาในปจจุบัน

 • Recombinant HSV proteins

 • Synthetic peptides

 • Lived-attenuated vaccines (specific 

mutations)

 • Replication-impaired vaccines

 • Heterologous viral vectors expressing 

HSV antigens

 • DNA vaccines

 วัคซีนที่ประกอบดวย recombinant HSV glyco-

protein และ adjuvant ชนิดใหมไดแก deacylated mono-

phosporyl lipid A จัดเปนวัคซีนชนิดแรกที่มีประสิทธิภาพ

ในการปองกันการติดเชื้อ genital herpes11 และเปนกุญแจ

ที่สําคัญในการศึกษาและเขาใจถึงวิทยาภูมิคุมกันของการ

ติดเชื้อ HSV 

วัคซีนปองกันการติดเชื้อ HSV ที่มีการศึกษาพัฒนา

ในปจจุบัน 

 • Live-attenuated/replication impaired

 - R7020   Pasteur Merieux

 - ICP10DPK  AuRx Inc.

 • Killed/viral component

 - HSV-2 GS  Merck, 

    Sharpe & Dohme

 - Biocine™   Chiron

   (gD2/gB2/MF59)

 - Herpvac™   GlaxoSmithKline11

   (gD2/MPL-alum)

ชนิดของวัคซีนปองกันการติดเชื้อ HSV (รูปที่ 2)

 1. Inactivated or component vaccine

 วัคซีนกลุมน�้ ไดแก ki l led viral vaccine, 

subunit vaccine โดยใช purif ied viral protein 

derivates หรือ recombinant proteins มีความปลอดภัย

สูงกวา live-attenuated vaccine เน��องจากไมมี virulent 

strain เหลอือยู อยางไรกต็ามวคัซนีกลุมน�ก้ระตุนภมูคิุมกนั

ไดนอยกวาสาเหตจุากระดบัความเขมขนของ glycoprotein 

ที่นอยเกินไปและตองการ adjuvant เพื่อเพิ�มการกระตุน

ภูมิคุมกัน (booster reactivity) ซึ�งทําใหเกิดผลขางเคียง

ไดสูงเชน อาการเจ็บบริเวณที่ฉ�ด18

 2. Live-attenuated HSV vaccine 

 ผลิตจากไวรัสตัวเปนที่ทําใหออนกําลัง สามารถ

กระตุนใหเกิดระดับภูมิตานทานสูงกวา inactivated 
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vaccine อยางไรก็ตามขอเสียของวัคซีนชนิดน�้ไดแก 

ความปลอดภัยเน��องจากสามารถเกิด recombination กับ 

circulating wild-type HSV strain ไดในรางกายและยังมี

ขอจํากัดในเรื่องความคงทนของการเก็บรักษา19  

 3. Recombinant viral protein vaccine 

 พัฒนาโดยการใช HSV glycoprotein ไดแก 

gB และ gD ผานกระบวนการ recombinant DNA กับ 

Escherichia coli วัคซีนที่มีการศึกษาไดแก

 • Biocin™ (Chiron) ประกอบดวย HSV 

glycoprotein gB และ gD โดยมี MF59 เปน adjuvant 

สามารถกระตุนใหเกิด neutralizing antibody ตอ HSV-2 

แตไมสามารถปองกันการติดเชื้อ genital herpes ได20

 • Herpvac™ (GlaxoSmithKline) ประกอบดวย 

HSV glycoprotein gD โดยม ีalum และ 2-O-deacylated-

monophosphoryl lipid A (MPL) เปน adjuvant ซึ�งเปน

วัคซีนเดียวในปจจุบันที่มีประสิทธิภาพปองกันการติดเชื้อ 

HSV-2 ในมนุษย โดยสามารถกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันทั้ง 

humoral-mediated และ cellular-mediated แตไดผล

ปองกัน genital herpes เฉพาะในผูหญิงที่ไมมีแอนติบอดี

ตอทั้ง HSV-1 และ HSV-2 กอนเขาการศึกษาเทานั้น ไม

ไดผลในผูหญงิทีม่แีอนตบิอดตีอ HSV-1 กอนเขาการศกึษา 

และไมไดผลในผูชายทั้งหมด11

 4. Peptide vaccine 

 พัฒนาจาก HSV-specific T และ B cell 

immunodominant epitopes ไดแก LEAPS vaccine 

(ligand epitope antigen presentation system) มีขอดี

เรื่องความปลอดภัย แตมีขอจํากัดในการหา peptide ที่

กระตุนใหเกิดภูมิคุมกันไดดีที่สุด21

 5. Heterologous viral vectors expressing 

HSV antigens

 เปนการใชเทคนิค genetic engineering ในการ

ประกอบ HSV antigen เขากับ foreign live recombinant 

viral vector ไดแก vaccinia virus, adenovirus, varicella 

zoster virus (Oka vaccine strain) มีประสิทธิภาพดีใน

การปองกันโรคในสัตวทดลอง แตมีขอจํากัดที่สําคัญคือ

การม ีreactivity interference เน��องจากการมภีมูคิุมกนัตอ 

specific viral vector มากอนมีผลลดการกระตุนภูมิคุมกัน

จากวัคซีน13 

 6. HSV DNA vaccine

 ผลิตจาก plasmid ของ HSV gene กระตุน

ใหเกิดภูมิคุมกันทั้ง humoral-mediated และ cellular-

mediated อยางไรก็ตามการศึกษาในสัตวทดลองพบ

วายังมีขอจํากัดในประสิทธิภาพการปองกันโรค22 ซึ�ง

ไดมีการศึกษาการใช cytokine/chemokine gene 

ไดแก CCR7 ligands เพื่อเพิ�มประสิทธิภาพการกระตุน

ภูมิคุมกันตอไป วัคซีนที่มีการศึกษาในมนุษยแลวไดแก 

gD2 DNA vaccine (GENEVAX™, Apollon, USA)23-25

 

 การศึกษาวิจัยและพัฒนาวัคซีนปองกันการ

ติดเชื้อไวรัสกลุมเฮอรปส ยังเปนสิ�งที่ทาทายตอวงการ

วทิยาศาสตรการแพทย ขอมลูการตอบสนองทางภมูคิุมกนั

ตอการติดเชื้อไวรัสเปนกุญแจที่สําคัญในการผลิตวัคซีน

เพื่อปองกันการติดเชื้อทั้งในระยะแรกและการติดเชื้อ

ซ้ํา วัคซีนตองกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันไปตลอด

ชีวิต (lifelong immunity) ซึ�งตางจากการติดเชื้อโดย

ธรรมชาติที่มีภูมิคุมกันชั�วคราว การศึกษาพบวาความ

หลากหลายของ antigenic protein การใช recombinant 

protein vaccine และ polytopes (genes representing 

antigenic epitopes) ในการผลิต DNA vaccine รวมกับ

การใช adjuvant ตลอดจน vector ชนิดใหมๆ สามารถ

กระตุนการตอบสนองทางภูมิคุมกันไดดีขึ้น การศึกษาใน

ปจจุบันยังคงดําเนินตอและคนพบความรูใหมๆของวิทยา

ภูมิคุมกันในการปองกันการติดเชื้ออยางตอเน��อง ความ

สามารถในการปองกนัการตดิเชือ้ระหวางสายพนัธุทีต่างกนั 

(cross protection) ระหวาง HSV-1 และ HSV-2 ยังเปน

ประเด็นที่ตองการคําตอบ การกระตุนของภูมิคุมกันโดย

ระบบอื่นๆไดแก CD8 T-lymphocyte และ natural killer 

cell ตลอดจน mucosal และ innate immunity ยังเปน

สรุป
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