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วารุณ� พรรณพานิช วานเดอพิทท

วัคซ�นป�องกันโรคลัยม�

บทนํา

 โรคลัยม (Lyme Disease) เปนโรคติดเช้ือท่ีทําให

เกิดมีอาการในหลายระบบ โดยมีการระบาดคร้ังแรกในป ค.ศ. 

1976 โดยมีการระบาดในกลุมเล็กๆ ในเด็กในรัฐคอนเนค

ติคัต สหรัฐอเมริกา โดยท่ีตอนแรกไดรับการวินิจฉัยผิดวาเปน 

juvenile rheumatoid arthritis1 โดยโรคน�มั้กจะพบเฉพาะใน

เขตชนบทและมีลักษณะเดนคือ จะมีอาการทางผิวหนัง ผ่ืน

แดงท่ีเปนลักษณะของ erythema migrans และมีอาการแสดง

ในหลายระบบ (multisystem disease) โดยอวัยวะท่ีไดรับผล

กระทบบอยไดแก ผิวหนัง ระบบประสาท ระบบไหลเวียน และ

ขอ2 การศึกษาทางระบาดวิทยาจึงทําใหทราบในท่ีสุดวาเกิด

จากการติดเช้ือ เกิดข้ึนโดยมีพาหะคือ เห็บกวาง (Ixodid tick)3 

 ในป ค.ศ. 1982 Burgdorfer และ Barbour ไดเปนผู

ท่ีแยกเช้ือ spirochete ท่ีกอโรคจาก ixodes dammini ticks และ

ต้ังช่ือวา Borrelia burgdorferi4 ตอมาเช้ือ spirochete ตัวเดียว

กันน�้สามารถแยกไดจากผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปน

โรคลัยม และผูปวยท่ีมีอาการผ่ืนผิวหนังท่ีมีการเปล่ียนท่ีไป

เร่ือยๆ (erythema migrans) และผูปวยท่ีมีอาการ menin-

gopolyarthritis และ acrodermatitis chronica atrophicans 

(ACA) ท่ีมีรายงานในยุโรป5-7 และผลการตรวจทางภูมิคุมกัน

วิทยาก็สามารถยืนยันวาอาการเหลาน�เ้กิดจากเช้ือ B. burg-

dorferi8

 ปจจุบันโรคลัยม เปนโรคท่ีเกิดจากการติดตอทาง

พาหะ (vector-borne) ท่ีพบบอยท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา 

พบไดมากกวา 15 รัฐ9 และทําใหเกิดการระบาดเปนระยะ

ในเขตชายฝงตะวันออก หากไมไดรับการวินิจฉัยและการ

รักษาในระยะแรกๆ อาจสงผลใหเกิดการเจ็บปวยเร้ือรัง การ

ปองกันโดยการระวังไมใหถูกเห็บกัดเปนสิ�งท่ีทําไดยาก เพราะ

เห็บเปนพาหะของโรคท่ีมีขนาดเล็กมาก (รูปท่ี 1) การปองกัน
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 โรคลัยม 

ดวยการใหวัคซีนจึงมีความสําคัญและน�าจะเปนทางออกท่ีดี

ท่ีสุด

เชื้อกอโรค 

 โรคลัยมเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ถูกจัดอยูในกลุม 

B. burgdorferi sensu lato (s.l.) complex10 ถึงแมวา

จะมีเชื้อไมต่ํากวา 13 species ในกลุมน�้แตโรคที่เกิดกับ

คนสวนใหญเกิดจาก 3 species คือ B. burgdorferi sensu 

stricto (s.s.), B. afzelii, และ B. garinii ทั้ง 3 species 

พบไดในยุโรป แตมีเพียง 2 species (B. afzelii และ B. 

garinii) ที่พบในเอเชีย และเฉพาะ B. burgdorferi (s.s.) 

ที่พบในสหรัฐอเมริกา B. burgdorferi เปนเชื้อแบคทีเรีย

ที่มีลักษณะรูปรางเปน spirochete และมี flagella

ที่ ถู ก ล อ ม ร อบด ว ย  o u t e r  memb r a n e  ส า ย

พันธุกรรมของเชื้อน�้มีขนาดประมาณ 1-5 Mb11,12

และมี virulence factor ที่สําคัญคือ surface protein ที่

ชวยใหเชื้อตัวน�้เกาะกับเซลลของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมและ

เกิดอาการของโรคขึ้น13 

ระบาดวิทยา 

 อุบัติการณของโรคลัยม พบมากใน 3 แหงใหญๆ 

ของสหรฐัอเมรกิา กลาวคอื ดานตะวนัออกเฉ�ยงเหน�อของ

รฐัเมนถงึเวอรจเิน�ย สวนกลางของภาคตะวนัตก (Midwest) 

วิสคอนซิน และมินิสโซตา และในสวนของฝงตะวันตก

พบไดบางที่ทางเหน�อของแคลิฟอรเน�ย (รูปที่ 2)9,14 และ

พบรายงานไดประปรายในรัฐอื่นๆ ในทวีปยุโรปมักพบใน

บรเิวณทีม่พีืน้ทีป่า โดยพบมากทีส่ดุในยโุรปตอนกลาง และ

สแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะอยางยิ�งในเยอรมัน ออสเตรีย 

สโลวาเน�ย และสวีเดน15 นอกจากน�้ยังพบไดในประเทศ

อื่นๆ เชน รัฐเซีย ญี่ปุน และจีน การเฝาระวังทางระบาด

วิทยา (surveillance) สําหรับโรคน�้ในสหรัฐอเมริกา

ไดเริ�มขึ้นเมื่อป ค.ศ.1982 และพบวามีรายงานจาก

ศูนยควบคุมและปองกันโรค (Centers for Disease 

Control and Prevention) เพิ�มมากขึ้นอยางตอเน��อง

รูปที่ 2 การกระจายตัวของรายงานผูปวยโรคลัยมในสหรัฐอเมริกาจากศูนยควบคุม
และปองกันโรคสหรัฐอเมริกา คศ. 2006
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โดยในชวง 3-4 ปที่ผานมาพบรายงานผูปวยประมาณ 

20,000 ราย/ป ซึ�งถือเปนประมาณ รอยละ 95 ของโรค

ที่เกิดจากแมลงพาหะ (vector borne disease) ใน

สหรัฐอเมริกาโรคน�้สามารถเกิดขึ้นไดกับคนทุกอายุ แต

อายุที่พบมีอัตราการเจ็บปวยมากที่สุดคือกลุมอายุ 5-14 

ป และ 50-59 ป9 

 การเพิ�มจํานวนของกวาง ซึ�งเปน host สําคัญ

ของตัวเต็มวัยของพาหะน�้ (I. scapulris) เปนปจจัยสําคัญ

ในการเกิดการระบาดของโรคลัยมทางตอนเหน�อของ

สหรัฐอเมริกาชวงปลายทศวรรษที่ 2016 โดยพบวา

อุบัติการณของโรคลัยมในแตละพื้นที่จะขึ้นกับความหนา

แน�นของเห็บกวาง (Ixodid tick) และรูปแบบการหากิน 

(feeding habit) และ animal hosts ซึ�งมีวิวัฒนาการที่

แตกตางกันในภูมิภาคที่แตกตางกัน เชน ในตอนหน�อ

ของแคลิฟอรเน�ยซึ�งมีการระบาดของโรคคอนขางนอย 

เน��องมาจากวาตัวออนของเห็บกวางสายพันธุ ในเขต

น�้ไมชอบกัดคน แตชอบหากินกับสัตวเลื้อยคลาน ซึ�ง

ไมมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ B. burgdorferi ทําใหมี

การแพรกระจายของโรคมาสูคนนอยกวาในอีก 2 พื้นที่

มีรูปแบบการหากินที่ตางกันออกไป9

พยาธิกําเนิด 

 หลงัจากทีค่นถกูเหบ็กวางซึ�งมเีชือ้ B. burgdorferi 

อยูในลําไสกัด B. burgdorferi จะมีการแบงตัวเพิ�มปริมาณ

ทีบ่รเิวณผวิหนงัทีถ่กูกดั ภายในเวลาไมกีว่นั เชือ้จะกระจาย

ไปในผิวหนังสวนอื่น และแพรกระจายไปยังอวัยวะหลาย

แหงในเวลาเปนวันหรือสัปดาห การรวมตัวกันระหวาง 

human plasminogen, plasminogen activator และผิว

ของ spirochete จะชวยในการแพรกระจายของเชื้อน�้17 

ในชวงที่มีการแพรกระจายของเชื้อ B. burgdorferi จะจับ

กับบางสวนของ host integrin,18 matrix glycoaminogly-

can19 และ extracellular matrix protein20 นอกจากน�้ Bor-

relia decorin-binding protein (Dbps) A และ B จะจับกับ 

decorin21 ซึ�งเปน glycoaminoglycan ที่อยูบน collagen 

fibrils ซึ�งน�าจะเปนเหตุผลที่อธิบายวาเหตุใดจึงพบเชื้อน�้

ใน extracellular matrix ในหัวใจ ระบบประสาท และขอ

 ระบบภูมิคุมกันทั้ง innate และ adaptive im-

mune response โดยเฉพาะอยางยิ�ง macrophage และ 

antibody-mediated killing เปนปจจยัสาํคญัในการควบคมุ

โรคและการกําจัดเชื้อ16 B. burgdorferi lipoprotein จะ

กระตุนการตอบสนองของ adaptive T cell independent 

B cell22 เชนมีการสราง antibody ตอ outer surface pro-

teins C (OspC) และมีการตอบสนองของภูมิคุมกันชนิด 

humoral immune system ตอสวนที่เปน non-lipidated 

protein ทําใหสามารถกําจัดเชื้อได

 บทบาทสําคัญของ B. burgdorferi-specific T 

helper 1 คือ การกระตุนใหมีการตอบสนองของ T-cell 

dependent B cell การตอบสนองของภูมิคุมกันหลาย

ระบบน�้จะทําใหมีการสรางภูมิคุมกันตอสวนตางๆ ของ

เชื้อซึ�งสงเสริมใหเกิดการกําจัดเชื้อโดยวิธี opsoniza-

tion และ complement fixation16 อยางไรก็ตามในบาง

กรณ�เชื้อสามารถมีชีวิตและหลบซอนอยูในรางกายได

เปนหลายป ในคนที่มีการติดเชื้อและเกิดผื่น erythema 

migrans และไดรับการรักษาดวยยาตานจุลชีพอาจสงผล

ใหการสรางภูมิคุมกันเกิดไดไมเต็มที่ และผูปวยเหลาน�้

อาจเกิดการติดเชื้อซ้ําภายหลัง แตผูที่มีอาการขออักเสบ

ซึ�งจัดเปนอาการที่พบในระยะหลังๆ ยังไมมีรายงาน

การเกิดการติดเชื้อซ้ําในคนกลุมน�้ ซึ�งเปนไปไดวาการ

ติดเชื้อโดยธรรมชาติอาจสงผลใหเกิดภูมิคุมกันระยะยาว

อาการทางคลินิก 

 ประกอบไปดวย 3 ระยะ ในชวงแรก (ระยะที่ 1) 

จะมอีาการผืน่แดงเฉพาะที ่(localized erythema migrans) 

หลงัจากนัน้จะตามดวยการแพรกระจายของเชือ้ (ระยะที ่2) 

โดยเฉพาะอยางยิ�งไปที่ระบบประสาท หัวใจ และขอ ใน

ระยะเวลาเปนเดอืนหรอืสปัดาหของการตดิเชือ้ในระยะที ่3 

ผูปวยหนึ�งรายอาจมอีาการแสดงเพยีงระยะเดยีวหรอืมคีรบ

ทุกระยะ และในบางกรณ�การติดเชื้ออาจจะไมแสดงอาการ

จนกวาจะเขาสูระยะที่ 2 หรือ 323

 หลังจากระยะฟกตัวที่กินเวลาประมาณ 3-32 วัน
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รอยละ 70-80 ของผูปวยในสหรัฐอเมริกา จะเริ�มมีอาการ

โดยมีรอยโรคของผิวหนังที่คอยๆ ลุกลามมากขึ้น ณ 

ตาํแหน�งทีถ่กูเหบ็กดั24,25 ในชวงวนัแรกๆ ของอาการ ผืน่จะมี

ลักษณะเปนสีแดงๆ เทาๆ กันแตพอผื่นขยายตัวและลาม

มากขึ้นจะพบมีสีแดงเดนชัดที่บริ เวณขอบ ในขณะ

ที่ตรงกลางจะมีสีจางลง ในระยะที่ 2 ซึ�งมีการแพร

กระจายของเชื้อไปตามระบบ ผูปวยจะมีอาการคลาย

ไขหวัดใหญ เชน ออนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกลามเน�้อ

และขอ ตอมน้ําเหลืองโต นอกจากนั้นอาจพบมีรอย

โรคที่มีลักษณะคลายวงแหวน (secondary annular 

skin lesion) เกิดขึ้นซึ�งคลายกับผื่นที่พบในระยะแรก

แตไมสัมพันธกับตําแหน�งที่ถูกเห็บกัดรอยละ 15 ของ

ผูปวยที่ไมไดรับการรักษาจะพบมีอาการของระบบประสาท 

(neuroborreliosis)26,27 โดยประกอบไปดวยอาการของ 

lymphocytic meningitis ปวดศีรษะ คอแข็ง สมองอักเสบ

และมีอาการสับสน (subtle encephalitis with difficult 

mentation) เสนประสาทสมองอักเสบโดยเฉพาะอยางยิ�ง

cranial nerve เสนที่ 7 โดยมีอาการของ facial palsy ซึ�ง

อาจเปน 1 หรือ 2 ขาง กลุมอาการ motor sensory 

radiculoneuritis, mononuritismultiplex, cerebellar 

ataxia และ myetitis ในระยะเดียวกันน�้รอยละ 5 ของ

ผูปวยที่ ไมไดรับการรักษาจะมีอาการแทรกซอนของ

หัวใจ โดยอาการที่พบบอยที่สุดคือ atrioventicular 

block ที่เปนๆ หายๆ myopericarditis และนอยราย

อาจพบมีหัวใจโตและหัวใจอักเสบรุนแรงจนเสียชีวิต 

(fatal pancarditis)28,29 บางรายแมไมไดรบัการรกัษาดวยยา

ตานจุลชีพ อาการ heart block และภาวะแทรกซอนทาง

ระบบประสาทอาจหายเองไดในเวลาเปนเดอืนหรอืสปัดาห

 หลายเดอืนหลงัจากทีเ่ริ�มมอีาการ (ระยะที ่3) รอย

ละ 60 ของผูที่ไมไดรับการรักษาจะมีอาการของขออักเสบ

มักเปนที่ขอใหญๆ 2-3 ขอในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะที่

ขอเขา โดยจะพบมีอาการบวมของขอเขามาก แตจะปวด

ไมมาก ซึ�งในระยะน�้การติดเชื้อมักจะถูกจํากัดอยูที่บริเวณ

ขอ และอาการทั�วไปอื่นๆ มักจะดีขึ้น ประมาณรอยละ 

10 ของผูปวยอาจมีอาการขออักเสบเรื้อรังโดยเปนนาน

มากกวา 1 ป และมีอาการอักเสบอยางตอเน��อง การตรวจ

ทางพยาธิวิทยาอาจพบมี synovial hypertrophy, vascu-

lar proliferation และ infiltration ของ mononuclear cell 

คลายกบัทีพ่บในrheumatiod arthritis อยางไรกต็ามแมแต

ในผูปวยที่ไมไดรักษา ภาวะขออักเสบเรื้อรังมักจะหายเอง

ไดในเวลาเปนป

 แมวาลักษณะทางคลินิกของโรคโดยทั�วไปจะ

คลายคลึงกันแตอาจมีความแตกตางกันในแตละภูมิภาค 

โดยเฉพาะอยางยิ�งการติดเชื้อที่เกิดในสหรัฐอเมริกาและ

ยุโรปหรือเอเชีย ในภูมิภาคอเมริกาเหน�อ ซึ�งการติดเชื้อ 

B. burgdorferi อาจทําใหมีอาการของ chronic menin-

goencephalitis ที่มี spastic paraparesis, cranial neu-

ropathy, cognitive impairment และตรวจพบ intrathe-

cal antibody ตอเชื้อปริมาณมาก5 นอกจากนั้นเชื้อ B.

afzelii อาจทําใหเกิดผื่นที่เปนลักษณะของ acrodermati-

tis chronica atrophicans ซึ�งการอักเสบทําใหมีเน�้อเยื่อ

ของผิวหนังฝอลงในเวลาเปนหลายปตอมา30 โดยพบวา

บางกรณ�สามารถแยกเชื้อไดจากรอยโรคเหลาน�้ไดแมวา

จะมีอาการมานานกวา 10 ปแลวก็ตาม6

 

ภาวะแทรกซอน

 หลังจากการติดเชื้อเปนเดือนหรือป โดยเฉพาะ

อยางยิ�งหลังระยะที่มี oligoarthricular arthritis ประมาณ

รอยละ 5 ของผูที่ไมไดรับการรักษาจะมีอาการทางระบบ

ประสาทเรือ้รงั (chronic neurologic manifestations) ไดแก 

mild encephalopathy ซึ�งทําใหเกิดความจําผิดปกติ31,32 

โดยอาจตรวจพบมีระดับภูมิคุมกัน (antibody production) 

ในน้ําไขสันหลัง33 อาจพบมี axonal polyneuropathy 

เรื้อรังโดยทําใหเกิดอาการของ spinal radicular pain หรือ 

distal paresthesis34,35 การตรวจโดยวิธี electromyogram 

ที่มีลักษณะคอนขางจําเพาะตอโรคน�้คือ จะพบมี diffuse 

involvement ของทัง้ proximal และ distal nerve segment 

การวินิจฉัย 

 การเพาะแยกเชื้อสามารถทําไดโดยใช complex 
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liquid media ชื่อ Barbour-Stoenner Kelly Medium8,36 

เกอืบทัง้หมดจะแยกเชือ้ไดเฉพาะในระยะแรกของโรค จาก

การตดัชิน้เน�อ้ทีร่อยโรคผวิหนงัทีเ่ปน erythema migrans37 

สวนนอยจะแยกเชื้อไดจากเลือดหรือน้ําไขสันหลังในผู

ปวยที่มีอาการของเยื่อหุมสมองอักเสบ38 การตรวจโดยใช 

polymerase chain reaction (PCR) จะสามารถตรวจพบ

สารพันธุกรรมของเชื้อจากน้ําในขอ39,40 แตมักใหผลลบได

ในการตรวจจากแหลงอื่นๆ ในระยะทายๆ ของโรค ดังนั้น

การวินิจฉัยสวนใหญจะอาศัยอาการและอาการแสดงทาง

คลินิกเปนหลักรวมกับการมีประวัติวาอาศัยอยูในแหลง

ของโรค (endemic area) และการตรวจพบมีแอนติบอดี

ตอ B. burgdorferi โดยวิธี enzyme link immunosorbent

assy (ELISA) และ western blot41 โดยวิธีการแปลผล

จะอาศัยเกณฑการวินิจฉัยของศูนยควบคุมและปองกัน

โรคสหรัฐอเมริกา (US CDC)42 ในยุโรปซึ�งมักตรวจ

ไมพบวามีการตอบสนองของภูมิคุมกันที่จําเพาะ จึงไมมี

เกณฑการวินิจฉัยแบบเดียวกันในการแปลผลของ immu-

noblot ที่จะไดความไวและความจําเพาะที่เพียงพอในการ

วินิจฉัยโรคน�้ในทุกภูมิภาคหรือประเทศ43

 ชวงหลายสัปดาหแรกของการติดเชื้อ ซึ�งเปนชวง

ที่ผูปวยสวนใหญมีอาการของ erythema migrans การ

วินิจฉัยโดยวิธีทางภูมิคุมกันมักจะมีความไวต่ํา และการ

ตรวจตองอาศยัการตรวจหา immunoglobulin M (IgM) ตอ

เชื้อ B. burgdorferi อยางไรก็ตามหลัง 4 สัปดาหของการ

ตดิเชือ้ซึ�งผูปวยสวนใหญในสหรฐัอเมรกิามกีารตดิเชือ้แพร

กระจายเกิดขึ้นแลว การตรวจหา IgG ตอเชื้อจะมีความไว

และความจําเพาะสูงประมาณรอยละ 95-9944 

 การตรวจโดยวิธี IgG blot ก็จะเปนอีกวิธีหนึ�ง

แตการแปลผลวาจะเปนบวกก็ตอเมื่อมีปฏิกิริยาเปนบวก

5 ใน 10 แถบตอไปน�้ (18, 23, 28, 30, 39, 41, 45, 58, 66 

หรือ 93 KDa)42 ในผูที่มีอาการปวยมากกวา 1 เดือน 

การตรวจพบเฉพาะ IgM มักจะบงชี้วาเปนผลบวกลวง 

และไมถือวาเปนเกณฑที่ ใชการวินิจฉัยโรคน�้หลังจาก

ระยะเวลา 1 เดือนหลังของการปวย การตรวจหา IgG 

ELISA ที่ใช peptide ที่อยูใน invariant region ที่ 6 

ของแอนติเจนที่ผิวของเชื้อซึ�งคอนขางคงที่และจําเพาะ

ตอ B. burgdorferi เรียกวา VIsE lipoprotein อาจมี

ประโยชน ในการวินิจฉัยเน��องจากสามารถตรวจพบ

ผลเปนบวกไดในระยะกอนพบผลบวกจาก IgG band 

จากการตรวจวิธี western blot45

 อยางไรกต็ามขอควรระวงัในการแปลผลการตรวจ

วิธี serologic test ไดแก 1) ระดับแอนติบอดี จะลดลง

อยางรวดเร็วหลังการรักษา46 ดังนั้นวิธีการตรวจในปจจุบัน

อาจบอกเพยีงวาผูปวยไดรบัเชือ้มากอนแตแยกไมไดวาเปน

การติดเชื้อในอดีตหรือในปจจุบัน 2) B. burgdorferi อาจ

ทําใหเกิดการติดเชื้อโดยไมมีอาการ จากการศึกษาเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของวัคซีน (Smithkline-Beecham 

Lyme Vaccine Trial) ที่มีการติดตามอาสาสมัครเปนเวลา 

20 เดือน พบมี asymptomatic IgG seroconversion จาก

การตรวจโดยวิธี western blot ไดถึงรอยละ 1047 3) วิธี

ตรวจที่ใชเชื้อ spirochete ทั้งตัวในการเตรียมแอนติเจน

หรือการไดวัคซีนปองกันโรคลัยมมากอนอาจกอใหเกิดผล

บวกลวงตอ 1qG ใน ELISA48 

การรักษา 

 IDSA ไดใหแนวทางการรักษาเชิงประจักษ

สําหรับโรคลัยม ดังแสดงในตารางที่ 149 กลาวคือใน

ระยะแรกที่เปน localized หรือ disseminates infection 

ควรให doxycycline 100 มก. วันละ 2 ครั้ง เปนเวลา 

14-21 วัน ในผูที่อายุ 8 ปขึ้นไป ยกเวนในหญิงตั้งครรภ50 

ในเด็กอายุนอยกวา 8 ป และหญิงตั้งครรภแนะนําใหใช 

amoxicillin 500 มก. วันละ 3 ครั้ง เปนทางเลือก กรณ�ที่

แพหรือไมสามารถใช doxycycline หรือ amoxicillin 

สามารถใช cefuroxime axetil 500 มก. วันละ 2 ครั้ง 

เปนทางเลือกลําดับถัดมา51 ในกรณ�ที่ไมสามารถใหยา ทั้ง 

3 ชนิดน�้ได อาจใช erythromycin 250 มก. วันละ 4 ครั้ง

เปนทางเลือกสุดทาย52

 สําหรับผูปวยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท

ควรพิจารณารักษาดวย ceftriaxone 40-50 มก./กก./วัน 

(สูงสุด 2 ก./วัน)32,53,54 เปนเวลา 2-4 สัปดาห ทางเลือก
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อื่นที่อาจใชไดคือ cefotaxime หรือ penicillin G อาการ

แสดงทางระบบประสาทมกัจะหายไปหรอืดขีึน้ภายในเวลา

เปนสัปดาหแตกรณ�ที่เปน chronic neuroborreliosis มัก

จะดีขึ้นชาๆ ในเวลาหลายเดือน การเกิดโรคกลับซ้ําพบได

นอยหลงัการรกัษาครบ 4 สปัดาห ในผูทีม่ ีatrioventricular 

block รุนแรงควรใหการรักษาโดยการฉ�ดยาเขาเสนเลือด 

(intravenous therapy) ในชวงเวลาหนึ�ง รวมกับทํา car-

diac monitoring แตมักไมจําเปนจะตองใส permanent 

pacemaker การรกัษาโดยใหยาทาง oral หรอื intravenous 

มักใหผลดีสําหรับการรักษา Lyme arthritis อยางไรก็ตาม

ผูปวยจํานวนหนึ�งหลังการรักษาดวยยาตานจุลชีพอาจมี

การอักเสบของขออยางตอเน��องเปนเวลาหลายเดือน หาก

ผลการตรวจ PCR จากน้ําในขอเปนลบในผูปวยเหลาน�้ 

อาจพจิารณาใหการรกัษาดวยยาลดการอกัเสบหรอืการทาํ 

arthroscopic synovectomy 

 โอกาสการเกิดโรคลัยม หลังจากที่ผูปวยรูตัววา

ถูกเห็บกัดพบประมาณรอยละ 155 ทั้งน�้อาจเปนเพราะวา

เห็บตองสัมผัสกับรางกายเวลาอยางนอย 24 ชม. จึงจะ

สามารถถายทอดเชื้อมาสูคนได ดังนั้นเมื่อถูกเห็บเกาะ

ควรรีบเอาเห็บออกใหเร็วที่สุด และมักไมจําเปนตองได

รับการรักษาอื่นๆ แตหากเห็นวาเห็บมีขนาดใหญจาก

การที่ดูดเลือดเขาไปปริมาณมากซึ�งบงชี้วาเห็บไดเกาะ

มานานพอควร ควรพิจารณาใหยาตานจุลชีพแบบปองกัน 

(antibiotic prophylaxis) เปน doxycycline 200 มก. 1 ครัง้ 

ภายใน 72 ชม. หลังจากถูกเห็บกัด

 

 ยังไมมีขอมูลวามีประโยชนในการปองกันโรคลัยม

ประวัติความเปนมาของการพัฒนาวัคซีนโรคลัยม56

 ในชวงตนทศวรรษที่ 1990 มี 2 บริษัทที่พยายาม

ผลิตวัคซีนปองกันโรค Lyme Disease ไดแก LYMErix 

(SmithklineBeecham) และ ImuLyme (Pasteur-

Meurieux-Connaught) วัคซีนทั้ง 2 ชนิด พัฒนาขึ้น

โดยอาศัย B. burgdorferi outer surface protein A 

(OspA) ของเชื้อ และไดทําการศึกษาทดลองในคนจนถึง

ระยะที่ 3 (phase 3 clinical trials) โดยมีอาสาสมัครเขา

รวมกวา10,000 ราย ในแตละชนิดของวัคซีน LYMErix 

ไดรับการขึ้นทะเบียนโดยองคการอาหารและยา สหรัฐ

อเมริกา เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1998 สําหรับใชในคน

อายุ 15-70 ป โดยแนะนําใหฉ�ด 3 ครั้ง รวมกับการฉ�ดเข็ม

กระตุนที่ 1 และ 12 เดือน หลังการใหวัคซีนชุดปฐมภูมิ 

ผลการศึกษาใน phase 3 พบวาไดผลดีและมีประสิทธิภาพ

รอยละ 76 ในการปองกันโรคและรอยละ 100 ในการ

ปองกันการติดเชื้อ ชนิดที่ไมมีอาการในผูที่ไดรับวัคซีน

ครบ 3 ครั้ง ปฏิกิริยาจากวัคซีนไมรุนแรง และครึ�งหนึ�งจะ

หายไดภายใน 3 วัน

 ขอมูลที่ไดจากการศึกษาใน phase 3 ดังกลาว

ทําให Advisory Committee on Immunization Practice 

(ACIP) สหรัฐอเมริกาไดตีพิมพแนวทางการใชวัคซีนน�้

ในเดอืน กรกฎาคม ค.ศ. 199957 โดยแนะนาํใหฉ�ด LYMErix 

ในกลุมเสี่ยงที่มีอายุ 15-70 ป หลังจากนั้นระหวางเดือน

ธันวาคม ค.ศ. 1998 - กรกฎาคม ค.ศ. 2000 ไดมีการให

วัคซีนไปกวา 1.4 ลานโดส ขอมูลของ Vaccine Adverse 

Event Reporting System (VAERS) ซึ�งเปน passive sur-

veillance system ในการเฝาระวังผลขางเคียงของวัคซีน

หลังจากที่มีการใชและขึ้นทะเบียน พบวามีเหตุการณไม

พึงประสงคที่มีรายงานเกิดขึ้น 905 ครั้ง58 โดยรอยละ 7.4 

เขาขายเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่รุนแรง เมื่อเปรียบ

เทยีบกบัคาเฉลีย่ของ 10,000 รายงานของ VAERS สาํหรบั

วัคซีนทุกชนิดตอปรอยละ 56 ของการเกิดเหตุการณไม

พงึประสงค พบหลงัการใหเขม็แรกโดยพบมอีาการปวดขอ 

ปวดศีรษะ ปวดกลามเน�้อ ผื่น ไข ออนเพลีย เจ็บบริเวณ

ที่ฉ�ดยา เน��องจากในชวงนั้นสาธารณชนมีความกังวลตอ

ความสมัพนัธระหวาง HLA-DR4 major histocompatibility 

locus กับความเปนไปไดในการเกิดเหตุการณไมพึง

ประสงค ผูที่ ไดรับวัคซีนแลวมีผลขางเคียงชนิดที่มี

วัคซีนปองกันโรคลัยม

Passive Immunization
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อาการของขออักเสบจึงไดรับความสนใจจากสาธารณชน

อยางมาก แมวาอุบัติการณ ท่ีพบมีสัดสวนนอยกวา

อุบัติการณที่พบในภาวะปกติหรือในคนที่ ไม ได รับ

วัคซีน และไมพบวามีความสัมพันธทางดานเวลา 

(temporal association) ที่จะบงชี้วาการใหวัคซีนเกิด

ขึ้นกอนอาการไมพึงประสงค ศูนยควบคุมโรค และ

องคการอาหารและยา สหรัฐอเมริกาจึงรายงานวา

ไมไดมีเหตุการณไมพึงประสงคเหลาน�้ ไมไดมีอุบัติการณ

ที่สูงขึ้นอยางผิดปกติในผูที่ไดรับวัคซีนแตอยางใด

 แมวาประสทิธภิาพของวคัซนีที่ไดผลด ีและขอมลู

จาก VAERS ที่ไมพบวาวัคซีนชนิดน�้มีผลขางเคียงที่

รุนแรงหรือพบบอยกวาวัคซีนทั�วไป อยางไรก็ตามผล

จาการที่สื่อตางๆ รวมทั้ง Internet ไดมีการเผยแพร

และนําเสนอผูปวยรายที่มี เหตุการณ ไมพึงประสงค

อยางกวางขวาง สงผลใหเกิดความไมเชื่อมั�นในความ

ปลอดภัยของวัคซีน และนําไปสูการฟองรองเรียกคาเสีย

หายจากบริษัทวัคซีน ดวยเหตุน�้ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 

2002 บริษัท GlaxoSmithKline (ชื่อเดิม SmithKline-

Beecham) ไดตัดสินใจถอนวัคซีนชนิดน�้ออกจากการขึ้น

ทะเบียน โดยใหเหตุผลในเชิงการตลาดวาเปนจากยอด

ขายที่ต่ํา59 อยางไรก็ตามปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลิก

ผลิตและจําหน�ายวัคซีนน�้น�าจะมีเหตุผลหลายประการ 

ไดแก 1) ภาพพจนในทางลบของวัคซีนซึ�งสืบเน��องมาจาก

การนําเสนอเหตุการณไมพึงประสงค (อันนําไปสูความ

กังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีน 

แมจะไมมีหลักฐานที่ชัดเจนวาเกิดจากวัคซีนน�้ก็ตาม) 2) 

คดีความที่มีการรองเรียนที่เกิดขึ้น ที่กลาวหาวาบริษัท

ปกปดขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีน 

และ 3) การที่สาธารณชนตีความวาขอแนะนําในการให

วัคซีนโดยศูนยควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา และ ACIP ไมมี

น้ําหนักเพียงพอ ปจจัยตางๆ เหลาน�้มีความสําคัญอยาง

ยิ�ง ไมเพียงแตนําไปสูความลมเหลวของวัคซีน LYMErix 

แตยังรวมถึงโอกาสที่วัคซีนโรคลัยมตัวอื่นจะประสบความ

สําเร็จในการนํามาใชในอนาคต

 

 วัคซีนเปนมาตรการทางสาธารณสุขที่สําคัญ

ในการปองกันโรค การพัฒนาวัคซีนเปนกระบวนการที่

ซับซอน และตองอาศัยความรวมมือของหลายฝายทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน ในการสรางเครือขายที่จะพัฒนา

จนกระทั�งนําไปสูการขึ้นทะเบียน และการนําวัคซีนมาใช 

กระบวนการที่จะนํามาซึ�งเปาหมายน�้ประกอบดวย การ

ศึกษาทางระบาดวิทยาและการเฝาระวังโรค งานวิจัยทาง

วิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรประยุกต องคกร

ตางๆ ที่มีบทบาทในการพัฒนาวัคซีนน�้ประกอบไปดวย

ศูนยควบคุมโรค และองคการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา 

กระทรวงกลาโหม สถาบันสุขภาพแหงชาติ และ United 

States Agency for International Development องคกร

ตางๆ เหลาน�้จําเปนรวมกันกับบริษัทวัคซีนและองคกร

วิชาชีพตางๆ ในการที่จะแกไขปญหาอุปสรรคในการ

พัฒนาวัคซีนใหสามารถขึ้นทะเบียนและนํามาใชได56 

อยางไรก็ตาม การยอมรับของสาธารณชนเปนสิ�งสําคัญ

ไมนอยไปกวาขอมูลเชิงประจักษที่แสดงใหเห็นถึงความ

จําเปน และประโยชนของการใหวัคซีน เปนปจจัยสําคัญ

ตอความสําเร็จในการนําวัคซีนมาใชในทางสาธารณสุข 

มิติทางดานสาธารณสุขของวัคซีนปองกันโรคลัยม

เปนเรื่องที่ซับซอน กระบวนการพัฒนาการขึ้นทะเบียน

และการตัดสินใจยกเลิกการขึ้นทะเบียนของวัคซีนชนิดน�้

ไดสะทอนใหเห็นถึงความทาทายในการนําวัคซีนชนิด

ใหมๆ เขามาใช แมวาการนําวัคซีนปองกันโรคลัยม

มาใชในวงกวางตองประสบความลมเหลวแตประโยชน

ที่เกิดขึ้นมีมากมาย ไมวาจะเปนในกระบวนการศึกษาวิจัย

และพฒันาทาํใหเกดิความรูความเขาใจในพยาธสิรรีะวทิยา

ของการเกดิโรค กระบวนการพฒันาวคัซนีจากหองทดลอง

จนถงึการนาํมาใชในมนษุยสามารถทาํไดสาํเรจ็ในเวลาคอน

ขางสั้น และการที่สาธารณชนไดรับรูและมีความตระหนัก

เกี่ยวกับตัวโรคน�้เพิ�มขึ้นอยางกวางขวาง

 ปจจุบันยังไมเคยมีรายงานโรคลัยม ในประเทศไทย

มากอนโรคลัยมจึงไมใชปญหาทางดานสาธารณสุขใน

ขอพิจารณาดานการสาธารณสุข
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ตารางที่ 1 การใหยาตานจุลชีพเพื่อรักษาโรคลัยม

การติดเชื้อระยะแรก (เฉพาะที่หรือแพรกระจาย)

ผูใหญ

Doxycycline 100 mg orally twice daily for 14- 21 days

Amoxicllin 500 mg orally 3 times daily for 14-21 days

Alternatives in case of doxycycline of amoxicillin allergy:

Cefuroxime axetil 500 mg orally twice daily for 14- 21 days

Erythromycin 250 mg orally 4 times daily for 14-21 days

เด็ก (≤8 ป)

Amoxicillin 250 mg orally 3 times daily or 50 mg/kg per day in 2 divided doses for 14-21 days

Alternatives in case of penicillin allergy:

Cefuroxime axetil 125 mg orally 3 twice daily or 30 mg/kg per day in 2 divided doses for 14-21 days

Erythromycin 250 mg orally 3 times a day or 30 mg/kg per day in 3 divided doses for 14-21 days

กรณ�มีความผิดปกติของสมอง

ผูใหญ

Ceftriaxone  2 g IV once a day for 14-28 days

Cefotaxime 2 g IV once a day 8 h for 14-28 days

Na pencillin G 20 million U IV in 6 divided doses every 4 h for 14-28 days

Alternative in case of ceftriaxone or penicillin allergy:

Doxycycline 100 mg orally 3 times a day for 30 days; this regimen may be ineffective for late 

 neuroborreliosis

Facial palsy alone:

Oral regimens may be adequate

เด็ก (< 8 ป)

Ceftriaxone  75-100 mg/kg per day (maximum, 2g) IV once a day for 14-28 days

Cefotaxione  150 mg/kg per day in 3 or 4 divided doses (maximum, 6g) for 14-28 days

Na penicillin G 200,000-400,000 U/kg per day in 6 divided doses for 14-28 days

ขออักเสบ

Oral regimens listed above for 30-60 days or

IV regimens listed above for 14-28 days

หัวใจอักเสบ

First-degree AV block: oral regimens, as for early infection

High-degree AV block (P-R interval>0.3s): IV regimens and cardiac monitoring; once the patient has 

stabilized, the course may be completed with oral therapy

หญิงตั้งครรภ

Standard therapy for manifestation of the illness; avoid doxycycline
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เอกสารอางอิง

สายพนัธุ serotype-1 (B. burgdorferi s.s) และ serotype-2 

(B. afzelii) ของ OspA molecule ในหนูทดลอง แมวา

วัคซีนน�้ไมสามารถปองกันการติดเชื้อ B.garinii และ 

B.valaisiana ขอมูลที่ไดในการศึกษาน�้บงชี้วามีความ

เปนไปไดที่จะพัฒนาวัคซีนที่มี recombination OspA 

atigen อกี 2 ชนดิ ทีจ่ะสามารถปองกนัการตดิเชือ้ B.garinii 

ซึ�งเปนสาเหตุหลักของภาวะ neuroborreliosis การ

พัฒนา combination vaccine โดยวิธีน�้จะชวยลดปริมาณ 

OspA antigen เมื่อเทียบกับการใช OspA molecule โดย

วิธีปกติ ทําใหสามารถลดปริมาณ แอนติเจน ที่ใชในการ

ผลิตวัคซีน การศึกษาของ Livey แสดงใหเห็นวา

ความรูเกี่ยวกับ protective epitopes ชวยในการพัฒนา

วัคซีนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคนิคการปรับ

แตงสายพันธุกรรม10
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 เหตุที่การพัฒนาวัคซีนน�้มีความสําคัญในทาง

สาธารณสุขเน��องมาจาก อุบัติการณของโรคที่เพิ�มขึ้น

อยางตอเน��องและเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ เน��องมา

จากการขยายวงของพื้นที่เสี่ยง และการขาดวิธีปองกันที่มี

ประสิทธิภาพ56 

 ปจจุบันไดมีความพยายามในการคนควาวิจัย

เพื่อพัฒนาวัคซีนปองกันโรคลัยม โดยมีการทดสอบ 

vector-borne protein และ outer membrane protein 

หลายชนิด โดยที่พบวา OspA ซึ�งเปน surface protein 

หลักซึ�งพบใน B. burgorferi s.l. species ทุกสาย
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โดย Livey และคณะ แสดงใหเห็นวามีความเปนไปได

ที่จะพัฒนา OspA ใหมโดยเปลี่ยนที่ LA-2 epitope โดย

การสราง single recombinant OspA antigen อันประกอบ

ดวย proximal portion ของสายพันธุ serotype-1 ซึ�ง

ไมมีสวนที่กระตุนใหเกิดการอักเสบของขอ (lack of 

arthritogenic epitope) และ distal portion ของสาย

พันธุ serotype-2 ซึ�ง recombination OspA antigen 

(rOspA1/2) ที่ผลิตขึ้นน�้สามารถกระตุนภูมิคุมกันและ

สามารถปองกันการติดเชื้อ B. burgdorferi s.l. ที่เกิดจาก

วัคซีนในอนาคต
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