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แบบที่แตกตางไปจากเดิม (new delivery systems) เชน 

intradermal route, mucosal route เปนตน

 การพัฒนา vaccine antigen จากเชื้อกอโรคมี

ความสําคัญมากในการพัฒนาวัคซีนชนิดใหมๆในปจจุบัน 

ดังเห็นไดจากการเริ�มใช live attenuated pathogen มาสู

การใช pathogen toxin และ whole killed pathogen หรือ 

inactivate pathogen ในอดตีซึ�งมขีอด ีขอเสยีตางกนั เชน 

live attenuated vaccine สามารถกระตุนรางกายไดดีกวา 

มักไมจําเปนตองฉ�ดหลายครั้ง แตอาจนํา ไปสูการเกิดโรค

ได และมผีลขางเคยีงมากกวา การเกดิผลขางเคยีงจากการ

ใชวัคซีนในอดีต (high reactogenicity) ไปสูความกาวหนา

ในแนวคิดการนําสารบางสวนของเชื้อกอโรคมากระตุน 

รางกายในการสรางภมูคิุมกนัทีม่คีวามจาํเพาะตอตาํแหน�ง

ทีร่างกายถกูกระตุน (specific immunogen from pathogen 

to specific receptor) เชน การใช split antigen, subunit 

antigen, recombinant protein นํามาใชเปน vaccine 

antigen ซึ�งพบวา vaccine antigen เหลาน�้มีความบริสุทธิ์

และทาํใหเกดิการแพนอยมาก ดงัรปูที ่1 อยางไรกต็ามเชือ้

กอโรคบางชนดิมคีวามซบัซอนในกลไกการเกดิโรคและการ

กระตุนการตอบสนองของรางกาย เชน เชือ้กอโรคบางชนดิ

ใชแอนติเจนหลายชนิดในการเกิดโรค (เชน เชื้อมาลาเรีย) 

ดังนั้นการปองกันโดยวัคซีนตองมีความสามารถในการ

กระตุนภูมิคุมกันในการตอตานการติดเชื้อไดในหลายขั้น

ตอนของการติดเชื้อ เชื้อกอโรคบางชนิดอาจมีอันตราย

ถานําเชื้อกอโรคทั้งเซลลหรือทั้งอนุภาคมาใชทําวัคซีน 

เชน Human Papillomavirus ซึ�งสามารถกอมะเร็งปาก

มดลกูได ดงันัน้วคัซนีปองกนัโรคน�จ้งึนาํเอา recombinant 

protein ทีเ่ปนเปลอืกไวรสั (L1 protein) มาใชเปน vaccine 

antigen และนํามากระตุนรางกาย ปจจุบันมีแนวความคิด

สารเสร�มฤทธ�์

บทนํา 

 การพัฒนาวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อมีการพัฒนา

อยางรวดเร็วมากตั้งแตปลายทศตวรรษที่ 20 เปนผลเน��อง

มาจากความตองการวัคซีนปองกันโรค ซึ�งมีความสําคัญ

โดยคํานึงถึงภาระโรค (disease burden) ที่เปนปญหา

รวมทั้งความรุนแรง และอัตราการเสียชีวิต ประกอบ

กับความกาวหนาของความรูในดาน กลไกการเกิดโรค 

(pathophysiology of infection), vaccine immunology 

และการพัฒนาขบวนการผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยสูง อยางไรก็ตาม วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

สูงในปจจุบันมักเปนวัคซีนที่มีราคาแพง การนํามาใชจึง

ตองคํานึงถึงการยอมรับของทั้งบุคลากรทางการแพทย 

และประชากรในการฉ�ดวัคซีน และคงตองคํานึงถึงความ

คุมคาของวัคซีนดวย ในอดีตการใชวัคซีนปองกันโรคครั้ง

แรก โดยการใช live cowpox virus นําไป inoculation ใน

ผวิหนงัเพือ่ใหรางกายมกีารตดิเชือ้ที่ไมรนุแรง และนาํไปสู

การสรางเสรมิภมูคิุมกนัโรคของรางกาย เปนการนาํเอาเชือ้

กอโรคมาใชเปนแอนติเจน (antibody generator) ในการ

กระตุนรางกายใหสามารถสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกัน

การติดเชื้อได (immunogen) ดวยความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรโดยเฉพาะความรูทาง basic immunology, 

pathogen and host interaction, immune response to in-

fection รวมทัง้การพฒันาเทคโนโลยีในดานการผลติวคัซนี

ไปสู molecular technique and genetic engineering tech-

nique และความรูความเขาใจในการพฒันาแนวทางการให

วัคซีนใหไดประสิทธิภาพในการกระตุนรางกายดีขึ้น การ

ใช purified antigen สารเสริมฤทธิ์ใสในวัคซีนเพื่อกระตุน

ภูมิคุมกันชนิดใหม (new adjuvants), การบริหารวัคซีนใน
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การใช naked pathogen-derived DNA นํามาฉ�ดเขา

รางกายเพื่อใหรางกายสราง vaccine antigen มากระตุน

รางกายเอง (DNA vaccine) โดยการใส ยีนที่เปน target 

antigen เขาไปใน circular plasmid expression vector 

เมื่อยิง vector เขาสู host cell จะสามารถ activate gene 

expression ทําใหมีการกระตุนรางกายในการตอตาน

การติดเชื้อ ทั้งในแบบ humural immunity (HMI) และ cell 

mediated immunity (CMI) อยางไรก็ตามพบวาจากการ

ทดลองในสตัวพบวา DNA vaccine ไดผลด ีแตการศกึษาใน

มนษุยพบวาไมสามารถกระตุนรางกายไดดพีอ มกีารศกึษา

ตารางที่ 1 Highly purified antigens ที่นํามาใชในวัคซีนปจจุบัน

รูปที่ 1 การพัฒนา vaccine antigen จากเชื้อกอโรคในการพัฒนาวัคซีนชนิดใหมๆ ในปจจุบัน

การใช live vector โดยการใช attenuated live intracellular 

organism เชน ไวรัสซึ�งมีการบรรจุยีนของ target antigen 

ซึ�งเมื่อ live vector ถูก uptake โดย host cell ก็จะสามารถ

กระตุนการสรางภูมิคุมกันได อยางไรก็ตามกลับพบวาการ

ใช purified antigen ของเชื้อกอโรคเหลาน�้ในวัคซีนแมวา

มคีวามจาํเพาะในการสรางภมูคิุมกนัสงู และมผีลขางเคยีง

นอยกวาวคัซนีในอดตี แตพบวาวคัซนีดงักลาว มกัมคีวาม

สามารถในการกระตุนรางกายนอยกวาการใชเชือ้กอโรคทัง้

เซลลหรือทั้งอนุภาค pathogen toxin ดังแสดงในตารางที่ 

1  ดงันัน้จงึมกัมขีบวนการพฒันาวคัซนีเพือ่ชวยใหรางกาย



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  33ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 4 สารเสร�มฤทธ�์

มีการตอบสนองตอวัคซีนดีขึ้น1,2 เชน 

 1. การรวมแอนติเจนชนิดโพลีแซคคาไรดเขากับ

โปรตีนพาหะ (tetanus toxin, diphtheria toxin) ทําใหการ

ตอบสนองของรางกายตอวัคซีนดีขึ้น เชน Hib vaccine, 

conjugated pneumococcal vaccine

 2. การทาํวคัซนีใหม ีImmunologic structure เชน 

การทาํใหเปน virus-like particle (VLP) ทีบ่รรจแุอนตเิจนที่

จําเพาะใน VLP เชน HPV vaccine โดยทําเปน L1 protein 

อยูภายใน VLP

 3. การใชสารเสริมฤทธิ์ในวัคซีน (adjuvant) เมื่อ

นํามาใชกับวัคซีนจึงเปนแอนติเจนที่ชวยใหวัคซีนกระตุน

ระบบภูมิคุมกันไดดี ทําใหมีการสรางภูมิคุมกันจําเพาะที่

มากขึ้น และอยูในรางกายไดนานขึ้น ซึ�งในอดีตมีการใช

เพยีงชนดิเดยีวคอื aluminium salt (aluminium hydroxide, 

aluminium sulfate) มานานกวา 80 ป ปจจุบันการใชสาร

เสรมิฤทธิ์ใหมๆ  ในวคัซนีมกัมเีปาหมายหลายอยาง ดงัรปูที ่

2 และ 3 เชน การใช MF-59 ใน influenza vaccine เพื่อ

เพิ�มการตอบสนองตอวคัซนีในผู สงูอาย ุการใช combina-

tion adjuvant (ASO) เพือ่เพิ�มระดบัภมูคิุมกนัหรอื การลด

ปริมาณของแอนติเจนที่ใชในวัคซีน2,3 

       

 

 สารเสริมฤทธิ์ (adjuvants) คือ สารประกอบหรือ

ระบบนาํสงทีม่คีณุสมบตัิในการชวยเพิ�มการตอบสนองทาง

ภมูคิุมของแอนตเิจน สารเสรมิฤทธิท์ีด่จีะตองไมเปนพษิตอ

รางกาย มคีวามคงตวั ราคาถกูสามารถนาํไปใชไดกบัวคัซนี

หลายชนดิ สามารถกระตุนการตอบสนองทางภมูคิุมกนัได

หลายกลไก เพิ�มการตอบสนองทางภูมิคุมกันไดดีกวาการ

ใชแอนติเจนในวัคซีนเพียงอยางเดียว และสามารถทําให

รางกายมีภูมิคุมกันเปนระยะยาวนานและทําใหไมมีความ

จําเปนตองฉ�ดวัคซีนเข็มกระตุนบอยๆ1 สาเหตุที่ตองใส

สารเสริมฤทธิ์ในวัคซีนที่ใชในปจจุบัน หรือวัคซีนที่จะมีใน

อนาคต (ดังรูปที่ 2)2-5 คือ

 1. เน��องจากขบวนการผลิตแอนติเจนในวัคซีนใน

ปจจุบันโดยใชวิธีทางพันธุวิศวกรรม ตลอดจนการพัฒนา

สารเสริมฤทธิ์ (adjuvants)

วัคซีนจากสารพันธุกรรม (DNA) มีการทําใหแอนติเจนใน

วัคซีนเหลาน�้บริสุทธิ์มากขึ้น เพื่อกําจัดผลขางเคียงจาก

การฉ�ดวคัซนี แตปรากฎวา purified antigen ในวคัซนีสวน

ใหญมักทําใหการสรางภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ (immuno-

genicity) ลดลง ดังนั้นการใสสารเสริมฤทธิ์จะชวยกระตุน 

immunogenicity ใหเพิ�มขึ้นได เชน การใช aluminium 

salt ในวัคซีนปองกันเอชพีวี

 2. วคัซนีหลายชนดิตอบสนองไดไมดีในกลุมเสีย่ง

ที่มีภูมิคุมกันบกพรอง ไดแก ผูสูงอายุ หรือผูที่ติดเชื้อ

เอชไอวี ผูที่ไดรับยากดภูมิคุมกัน ผูปวยที่มีไตวาย การใส

สารเสริมฤทธิ์ในวัคซีนเพื่อใหกระตุนภูมิคุมกันในกลุมน�้

เพิ�มขึ้น เชน การใชสารเสริมฤทธิ์ที่ชื่อ ASO3 ในวัคซีน

ปองกันตับอักเสบบีที่มีขอบงชี้ใหฉ�ดในผูปวยไตวายที่มี

จําหน�ายในประเทศแถบทวีปยุโรป

 3. กรณ�ที่ตองการผลิตวัคซีนปริมาณมากๆ ใน

คราวเดียว เชน  avian influenza H5N1 vaccine เพื่อ

ปองกัน pandemic influenza นั้น ในการผลิตระยะแรกพบ

วา influenza H5N1 vaccine ตองใชแอนติเจนจํานวนมาก

ตอวัคซีน 1 หลอด การใสสารเสริมฤทธิ์ในวัคซีนจะชวยให

สามารถใชปริมาณแอนติเจนนอยกวา และทําใหสามารถ

ผลิตวัคซีนไดมากเพียงพอกับคนทั้งโลก ถือเปนการ

ประหยัดแอนติเจนไดเปนอยางดี

 4. สารเสริมฤทธิ์ในอนาคต อาจชวยกระตุน

ภมูคิุมกนั ณ ตาํแหน�งอืน่ๆในรางกายได  เชน ชวยกระตุน

ภูมิคุมกันที่เยื่อเมือก (mucosal immunity) ในกรณ�ของ

วัคซีนปองกันอหิวาตกโรค หรือสารเสริมฤทธิ์อาจชวย

การกระตุนภูมิคุมกันตอการติดเชื้อในกลไกดานอื่นๆ เชน 

cell-mediated immunity (CMI) และ T lymphocyte ได

เชน วัคซีนสําหรับปองกันโรคมะเร็ง 

กลไกการทํางานของสารเสริมฤทธิ ์

        สารเสริมฤทธิ์ทํางานโดยการทําใหแอนติเจนที่อยู

ในวัคซีนกระตุนระบบภูมิคุมกันตอการติดเชื้อชนิดนั้นๆได

ดีขึ้น กลไกการทํางานอาจแบงไดเปน 3 ชนิด3-5 คือ

 1. ทําใหแอนติเจนในวัคซีนอยูไดนานขึ้นทั้ง

คุณสมบัติทางชีวภาพ และความสามารถในการกระตุน
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รูปที่ 3 ประโยชนที่ไดรับจากการใสสารเสริมฤทธิ์ในวัคซีน

รูปที่ 2 ชนิดของสารเสริมฤทธิ์ และจุดประสงคของการนํามาใชรวมกับวัคซีน
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ระบบภูมิคุมกัน (persistence of antigen) เชน alu-

minium salt หรือ emulsion-based adjuvant  โดยสาร

เสริมฤทธิ์จะพาแอนติเจนไปยังตอมน้ําเหลืองที่ซึ�งมีเซลล

ในระบบภูมิคุมกันอยู แอนติเจนที่มีขนาดเล็กมากๆ เชน 

สายโปรตีนจะถูกกําจัดออกจากตําแหน�งที่ฉ�ดวัคซีนและ

ตอมน้ําเหลืองอยางรวดเร็วภายหลังฉ�ด เมื่อมีสารเสริม

ฤทธิ์มาจับกับแอนติเจนในวัคซีนนั้น จะทําใหแอนติเจนคง

อยูในตําแหน�งที่ฉ�ดไดนานและสามารถกระตุนการสราง

ภูมิคุมกันไดนานขึ้น

 2. กระตุนการทํางานของเซลลที่ทําหนาที่ใน

การนําเสนอแอนติเจน (antigen presenting cell, APC) 

ทั้งในแงการจับกับแอนติเจน การเปลี่ยนแปลงแอนติเจน

ในเซลล และการนําเสนอแอนติเจน ที่ผิวเซลล APC ตอ 

T lymphocyte หรือการนําเสนอตอระบบภูมิคุมกันอื่นๆ 

(direct activation of innate immune cells) สารเสริมฤทธิ์

บางชนิด เชน MF59 ชวยทําใหการนําเสนอแอนติเจนโดย 

APC ดีขึ้น เชน dendritic cell และเซลล macrophage

 3. กระตุนการทาํงานของ innate immunity ซึ�งนาํ

ไปสูการตอบสนองของ adaptive immunity ตอ แอนตเิจน

ในวัคซีน เชน การใชสารเสริมฤทธิ์นําไปสูการกระตุนการ

สราง cytokines ซึ�งสารเสรมิฤทธิแ์ตละชนดิจะมคีวามสมา

รถในการกระตุน cytokines สําหรับ Th1 (type 1) และ 

Th2 (type 2) ตางกัน สารเสริมฤทธิ์ที่ทําใหมีการสราง 

cytokines พวก IFN-gamma และ delayed-type hyper-

sensitivity (DTH) จะกระตุนการตอบสนองระบบภมูคิุมกนั

แบบ Th1 ทําใหมีการตอบสนองนําไปสูการสราง cell-

mediated immunity หรือ cytotoxic-T lymphocyte รวม

ทั้งการสรางแอนติบอดีแบบชนิด IgG1 subtype ปจจุบันมี

การทดลองใช cytokines หลายชนดิเปนสารเสรมิฤทธิ ์เชน 

IL-2, IFN-gamma, GM-CSF, IL-12 สารเสริมฤทธิ์ชนิด 

bacterial toxins เชน cholera toxin, pertussis toxin นั้น

จะชวยกระตุน Th2 ทําใหมีการสรางแอนติบอดี

ชนิดของสารเสริมฤทธิ์ที่มีใชในปจจุบัน 

 สารเสริมฤทธิ์มีหลายชนิด (ดังตารางที่ 2, 3) เชน 

 Aluminium salt เปนสารเสริมฤทธิ์ตัวแรกที่ถูกใช

ในวคัซนีเปนเวลานานกวา 80 ป aluminium salt ทีถ่กูใชใน

ปจจุบันมีหลายแบบเชน ในรูปของ aluminium hydroxide 

ที่ถูกใชใน pertussis, diphtheria and tetanus vaccines,  

aluminium phosphate ที่ถูกใชใน hepatitis A (HAV) and 

B (HBV) virus vaccines, aluminium hydroxyphosphate 

sulphate ที่ถูกใชใน quadrivalant human papillomavirus

(HPV) vaccine โดย aluminium salt จะทําใหมีการชะลอ

การปลดปลอยแอนติเจน (depot mechanism) แลว

กระตุนการจับแอนติเจนโดย APC หรือ macrophage ณ 

ตาํแหน�งทีฉ่�ดวคัซนี และมฤีทธิท์าํใหเกดิการอกัเสบบรเิวณ

ที่ฉ�ดยา ทําใหสามารถสรางแอนติบอดี ในการปองกันการ

ติดเชื้อ แต aluminium จะไมมีผลตอการกระตุน  T lym-

phocyte, cell-mediated immunity เลย จึงไมสามารถ

ใชสําหรับวัคซีนที่ปองกันการติดเชื้อแบบ intracellular 

infection ได6

 Liposome หรอื virosome เปน artificial vesicles 

ซึ�งประกอบไปดวย lipid layers ซึ�งมีแอนติเจนอยูใน lipid 

membrane เชื่อวา liposome หรือ virosome ทํางานโดย

การกระตุน APC และอาจมีผลตอ B cell ดวย ปจจุบันมี

ใชในวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ3-5,7  

 Emulsion (อาจเปน oil in water หรือ water in oil 

ก็ได) ออกฤทธิ์เหมือนกับ aluminium salt คือ กระตุนการ

อักเสบและ APC จึงสามารถกระตุนการสรางแอนติบอดี

ไดดี ที่ใชในปจจุบันมักเปน oil in water ซึ�งกระตุนรางกาย

ไดดีกวา ตัวอยางเชน การใช MF59 ซึ�งเปน oil in water 

ในวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ จะมีผลตอ APC การอักเสบ 

และกระตุนการทํางานของ innate immunity ตัวอยางอีก

ชนดิหนึ�งคอื squalene ซึ�งมกีารใชใน pandemic influenza 

H1N1 vaccine3-5,7

 Bacterial product เปนสารเสริมฤทธิ์ชนิดใหม มี

ฤทธิ์กระตุนการอักเสบที่เกี่ยวของกับ Toll-like receptor 

(TLR) ซึ�งอยูบน APC แลวจึงไปกระตุน T lymphocyte 

อีกตอหนึ�ง พบวามีการนํา microbial products มากมาย

มาใชเปนสารเสริมฤทธิ์ เชน DNA ไดแก CpG motifs, 
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Types of adjuvants

Mineral salt : Aluminum salt adjuvants :

 Aluminum hydroxide adjuvant

 Aluminum phosphate adjuvant

 Alum adjuvant

  Mechanisms : depot mechanism

   promote uptake of Ag by APC

   inflammation at injection site

Oil-emulsion/surfactant based adjuvants :

 MF-59, Virus-Like Particle

Microbial products/TLR agonist :

 Monophosphoryl lipid A (MPL), AGP, CpG, 

 CT, LT (heat-labile toxin)

 Saponin (QS21)

Cytokines : IL-2, IL-12,….

ตารางที่ 2 ชนิดของสารเสริมฤทธิ์

ตารางที่ 3  ชนิดของสารเสริมฤทธิ์ที่มีใชในปจจุบัน

Aluminium salts DTaP (paediatric diphtheria, tetanus and acellular pertussis) 

 DTaP, polio and Haemophilus influenza type b

 DTaP, polio, Haemophilus influenza type b and hepatitis B

 Hepatitis A

 Hepatitis B

 Human papillomavirus-6/11/16/18

 Influenza (H5N1)

 Pneumococcus (conjugated)

Virosomes Hepatitis A

 Influenza (seasonal)

Oil-in-water emulsion (MF59) Influenza (H5N1, H1N1)

 Influenza (seasonal)

Adjuvant System AS04 Hepatitis B

 Human papillomavirus-16/18

Adjuvant System AS03 Influenza (H5N1, H1N1)

Thermo-reversible  Influenza (H1N1)

oil-in-water emulsion

 Adjuvant Vaccine
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endotoxin ของเชือ้แบคทเีรยีกรมัลบ เชน monophospho-

ryl lipid A (MPL) เปน modified derivative of lipopoly-

saccharide (LPS) ซึ�งทํามาจาก endotoxin ของเชื้อ 

Salmonella spp. ที่ทําใหไมมีพิษ (detoxified LPS) ออก

ฤทธิ์โดยการกระตุน innate immune system โดย MPL จะ

กระตุน toll-like receptot-4 (TLR4) เหมอืน endotoxin นาํ

ไปสูการกระตุน APC การหลั�ง cytokines และนําไปสูการ

กระตุน adaptive immunity โดยเปน Th-1 response 

ซึ�งทาํใหเกดิ humoral and cellular immune responses ซึ�ง

ปจจุบันมีการนํา MPL ไปใชในวัคซีนหลายชนิด เชน HPV 

vaccine, malaria vaccine, herpes virus vaccine เปนตน 

การใช exotoxins ในวัคซีนในอนาคตอีกหลายชนิด ไดแก 

cholera toxin, E.coli heat-labile toxin, pertussis toxin 

และ muramyl dipeptide (MDP)8,9 

 Cytokine เปนสารเสริมฤทธิ์ชนิดใหมเชนกัน 

กระตุนกระบวนการอักเสบ เชน IL-2 เปนสารเสริมฤทธิ์ใน

วคัซนีปองกนัโรคเอดส แตจากการศกึษาพบวายงัไมประสบ

ความสําเร็จ

 ปจจุบันมีการนําสารเสริมฤทธิ์หลายชนิดมาใช

รวมกันในวัคซีน ไดแก aluminium salt system อาจมีชื่อ

เรียกแตกตางกันเชน  ASO3, ASO4 เพื่อนําไปสูการ

กระตุนภมูคิุมกนัของรางกายในหลายระดบั ซึ�งปจจบุนัการ

ใชสารเสรมิฤทธิม์ากกวา 1 ชนดิในวคัซนีหลอดเดยีวถกูนาํ

ตารางที่ 4  ชนิดของวัคซีน และสารเสริมฤทธิ์ในอนาคต

ไปใชในวัคซีนปองกันการติดเชื้อมากขึ้น เชน ปองกันการ

ติดเชื้อเอชพีวี (มีสารเสริมฤทธิ์ 2 ชนิด ไดแก MPL รวม

กบั aluminium salt) วคัซนีปองกนัโรคมาลาเรยี และวคัซนี

ปองกันการติดเชื้อไขหวัดนกเปนตน10,11 ดังตารางที่ 3, 4 

 สารเสริมฤทธิ์ AS04 ที่มีการนํามาใชรวมกัน เชน 

aluminium salts รวมกับ MPL หรือสารชีวภาพอื่นๆ จะ

เสริมใหการตอบสนองทางภูมิคุมกันสูงขึ้นและคงอยูนาน

ขึ้น ทําใหวัคซีนมีประสิทธิภาพยาวนานในการปองกันการ

ตดิเชือ้ชนดิตาง ๆ  เชน HPV, HBV, HSV, H5N1 สารเสรมิ

ฤทธิ์ AS04 น�้มีการใชในวัคซีนปองกันตับอักเสบบีในทวีป

ยโุรป ซึ�งผลการศกึษาพบวาสามารถกระตุนภมูคิุมกนัไดสงู

กวา และมี seroprotection rates มากกวาการฉ�ดวัคซีน

ปองกนัตบัอกัเสบบทีี่ใช aluminium salt เปนสารเสรมิฤทธิ์

โดยเฉพาะในผูปวยไตวายเรือ้รงั สาํหรบั AS04-adjuvanted 

HPV 16/18 vaccine จะประกอบดวย VLP ของเชื้อ HPV 

16 และ HPV 18 อยางละ 20 ไมโครกรัม ผสมกับ AS04 

ซึ�งประกอบดวย aluminium hydroxide 0.5 ไมโครกรัม 

และ MPL 50 ไมโครกรัม การใช AS04 เปนสารเสริมฤทธิ์

ใน HPV 16/18 vaccine เพื่อเพิ�มศักยภาพและระยะเวลา

ในการกระตุนภมูคิุมกนัใหระดบัภมูคิุมกนัสงูและคงอยูนาน

ขึ้น นอกจากน�้ยังพบวาสามารถกระตุนใหรางกายสราง 

memory B lymphocyte ไดสูงกวาดวย11,12
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 นอกจากสารเสริมฤทธิ์ซึ�งมีสวนสําคัญในการ

กระตุนภูมิคุมกันแลว วิธีการบริหารวัคซีน (delivery) ก็มี

ยังมีบทบาทในการสรางภูมิคุมกันอีกดวย เชน การฉ�ด

วัคซีนเขาในหนัง (intradermal injection) การรับประทาน  

การพนจมูก หรือการทา ก็ยังอาจทําใหเกิดภูมิคุมกัน ณ 

ตําแหน�งอื่นๆได เชน cold-adapted trivalent influenza 

vaccine (CAIV-T) เปนวัคซีนปองกันไขหวัดใหญชนิด

พนจมูก สามารถทําใหเกิดภูมิคุมกันที่เยื่อบุจมูกไดดวย1,2   

 ผลขางเคียง (adverse reaction) จากการใชสาร

เสริมฤทธิ์ที่มีประสบการณมากที่สุดก็คือ aluminium salt 

ซึ�งพบวามักทําใหเกิดการอักเสบเฉพาะที่ (ปวด บวม แดง 

รอน) ซึ�งอาจเปนเหตุผลที่ทําใหวัคซีนที่มีสวนประกอบ

ของสารเสริมฤทธิ์นํามาฉ�ดในผิวหนังไมได เพราะทําใหมี

อาการเฉพาะทีม่าก สวนสารเสรมิฤทธิช์นดิใหมทีม่ีใช เชน 

MF-59, virosome รายงานโดยทั�วไปก็ไมพบวามีผลขาง

เคียงรุนแรง เชนเดียวกับการใชสารเสริมฤทธิ์แบบหลาย

ชนิด เชน ASO4 ในวัคซีนปองกันตับอักเสบบีจํานวน 

3,548 ราย พบวาการใช AS04 เปนสารเสริมฤทธิ์ มี

ความปลอดภัยสูง อาสาสมัครทนยาไดดี13 ขณะเดียวกัน

การศึกษาใน ASO4-HPV vaccine โดยทั�วไปก็พบเพียง

ปฏกิริยิาเฉพาะที ่และยงัไมพบหลกัฐานวามคีวามเกีย่วของ

กับการเกิด autoimmune diseases เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผูที่ไมไดรับวัคซีนที่ไมมีสารเสริมฤทธิ์

          จากขอมูลขางตนทําใหเห็นไดวาการคิดคน

พฒันาสารเสรมิฤทธิ์ใหมๆ  เพือ่เพิ�มประสทิธภิาพของวคัซนี

นัน้ สามารถเพิ�มโอกาสใหผูทีอ่ยูในกลุมเสีย่งและประชาชน

ทั�วไปใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ ในอนาคตคงจะมีวัคซีน

สําหรับโรคติดเชื้อและโรคมะเร็งอีกมากมายที่ถูกวิจัยและ

พัฒนาโดยเฉพาะการนํามาใชรวมกับสารเสริมฤทธิ์ชนิด

ใหมๆ เพื่อเพิ�มประสิทธิภาพของวัคซีน

Innovative vaccine production technologies: the evo-

lution and value of vaccine production technologies. 

Arch Pharm Res. 2009;32:465-80.

 2.Vogel FR, Hem SL. Immunologic adjuvants. 

In: Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA, editors. Vac-

cines. 5th ed. New York: Elsevier; 2008. p. 59–71. 

 3.Marciani DJ. Vaccine adjuvants: role and 

mechanisms of action in vaccine immunogenicity. Drug 

DiscoveryToday. 2003;20:934-43.

 4.Reed SG, Bertholet S, Coler RN, Friede M. New 

horizons in adjuvants for vaccine development. Trends 

Immunol. 2008;30:23-32.

 5.Schmidt CS, Morrow WJW, Sheiks NA. 

Smart adjuvants. Expert Rev Vac. 2007;6:391-400. 

 6.Noe SM, Green MA, Esch MH, Hem SL. Mech-

anism of immunopotentiation by aluminum-containing 

adjuvants elucidated by the relationship between an-

tigen retention at the inoculation site and the immune 

response. Vaccine. 2010;28:3588-94.

 7.Garcon N, Goldman M.  Boosting vaccine 

power. Sci Am. 2009;301:72-9.

 8.Mata-Haro V,Cekic C,Martin M,Chilton PM, 

Casella CR, Mitchell TC. The vaccine adjuvant mono-

phosphoryl Lipid A as a TRIF-biased agonist of TLR4. 

Science. 2007;316:1628-32.

 9.Didierlaurent AM, Morel S, Lockman L.   AS04, an 

aluminum salt- and TLR4 agonist-based adjuvant system, 

induces a transient localized innate immune response 

leading to enhanced adaptive immunity. J Immonol. 

2009;183:6186–97.

 10.Garcon N. Change and necessity. Human 

Vac 2008;4:173-5.

 11.Schwarz TF, Leo O. Immune response to 

human papillomavirus after prophylactic vaccination 

with AS04-adjuvanted HPV-16/18 vaccine: Improv-

เอกสารอางอิง

 1.Bae KD, Choi JY, Jang YS, Ahn SJ, Hu BK. 



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  39ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 4 สารเสร�มฤทธ�์

ing upon nature.  Gynecol Oncol. 2008;110(3 Suppl 

1):S1-10.

 12.Schwarz TF. Clinical update of the AS04-

adjuvanted human papillomavirus-16/18 cervical can-

cer vaccine, Cervarix®.  Adv Ther. 2009;26:983-98.

 13.Verstraetena T, Descampsa D, Davida PM, 

et al. Analysis of adverse events of potential autoim-

mune aetiology in a large integrated safety database of 

AS04 adjuvanted vaccines. Vaccine. 2008;26:6630-8.


