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บทนํา

 การใหวัคซีนสวนใหญแลวเปนการใหโดยวิธีฉ�ด

เขากลามเน�้อ (intramuscular, IM) หรือเขาใตผิวหนัง

(subcutaneous, SC) ซึ�งอาจมีปญหาบางประการ

เชน การฉ�ดยากอใหเกิดความเจ็บปวดและหวาดกลัว

แกผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ�งผูปวยเด็ก ปญหาบุคลากร

พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 

ทางการแพทยถูกเข็มตํา การใหวัคซีนแกคนจํานวนมากๆ 

ในสถานที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ดังนั้นจึงมี

การคิดคนวิธีการใหวัคซีนดวยวิธีอื่นๆ เชน การใหวัคซีน

ทางผิวหนังโดยไมใชเข็ม และการใหวัคซีนทางระบบทาง

เดนิหายใจ ซึ�งเปนความกาวหนาทีส่ามารถเปลีย่นโฉมหนา

การใหวัคซีนในอนาคต

 ขอดแีละขอดอยของการใหวคัซนีดวยวธิกีารตางๆ 

ไดแสดงไวในตารางที่ 1

การให�วัคซ�นด�วยว�ธ�การต�างๆ

Immunization route Advantages Disadvantages

Parenteral Powerful systemic immune 
response 
Accurate dosing

Invasive
Limited mucosal immune 
response

Nasal Non-invasive
Mucosal and systemic immune 
response 
Easily accessible 
Little degradation (compared to 
oral)

Mucociliary clearance
Inefficient uptake of soluble 
antigens
Application device needed

Oral Non-invasive
Mucosal and systemic immune 
response 
Large surface area 

Vaccine digestion in stomach 
and gut
Inefficient uptake of soluble 
antigens
Mucosal tolerance

Pulmonary Non-invasive 
Mucosal and systemic immune 
response
Little degradation (compared to 
oral) 

Delivery of antigen highly variable 
from
person to person
Dry powder inhaler or nebulizer 
needed
Clearance from lungs

Dermal Non or minimally invasive 
Large, easily accessible 
application area 
High density of immune cells in 
skin
Mucosal immune response 
possible

May require (minimally) invasive 
technology
(e.g. tattooing, microneedles)
Patch or application device 
needed
Less established technology

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 13)

ตารางที่ 1  ขอดีและขอดอยของการใหวัคซีนดวยวิธีการตางๆ
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ลักษณะทางกายวิภาคทางผิวหนัง 

 ผิวหนังประกอบดวยชั้น epidermis, dermis และ 

subcutaneous tissue ดังแสดงในรูปที่ 1 ชั้น epidermis

นั้นประกอบดวย stratified squamous epithelium สวนที่

เปน barrier ตอการใหวัคซีนคือ stratum corneum

ซึ�งประกอบดวย keratinocyteที่ตายแลว1

 ชั้นลึกลงไปจาก epidermis คือ dermis ซึ�งหนา

ประมาณ 1.5-3 มม. เปนที่อยูของ fibroblast และ skin 

organelles ตางๆ รวมทั้งเสนเลือด ใยประสาท รูขุมขน 

ตอมเหงื่อ และตอมไขมัน ลึกจากชั้น dermis เปนชั้น 

subcutaneous tissue ซึ�งประกอบดวยเน�้อเยื่อไขมันเปน

สวนใหญ 

กลไกทางภูมิคุมกัน เมื่อมีการใหวัคซีนทางผิวหนัง 

 กลไกทางภูมิคุมกัน ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใหวัคซีน

ทางผวิหนงันัน้ ยงัไมเปนทีท่ราบแน�ชดั แตพบวาเซลลของ

ผวิหนงัคอื keratinocyte สามารถสราง pro-inflammatory 

cytokine เชน interleukin 1 ได นอกจากน�้ยังสามารถทํา

หนาทีน่าํเสนอแอนตเิจน โดยทาํงานเปน antigen presenting

cell (APC) ไดอีกดวย  โดยมีการแสดงออกของ MHC 

class II และ ICAM-13

 Langerhans cell (LC) ที่ผิวหนัง (epidermal

langerhans cell) มีความสําคัญอยางมากในการใหวัคซีน

ทางผวิหนงั โดย immature LC ซึ�งแทรกอยูระหวาง kerati-

nocyte ในชัน้ epidermis จะจบักบัแอนตเิจน และ process 

antigen จากนั้น  immature LC น�้ก็จะเคลื่อนที่ไปยังตอม

น้ําเหลืองใกลเคียง แลวพัฒนาไปเปน mature LC โดยมี

การแสดงออกทีเ่พิ�มขึน้ของ MHC class II  จากนัน้ mature 

LC จะนําเสนอแอนติเจนให T cell ซึ�งเปนกลไกสําคัญใน

การกระตุนใหเกิดการสรางภูมิคุมกันตอไป

การใหวัคซีนทางผิวหนังโดยไมใชเข็ม

 แมวาผิวหนังปกติ จะยอมใหสารบางอยางผาน

ได เชน การใหยา nitroglycerin โดยการแปะที่ผิวหนัง แต

การซมึผานนัน้เกดิขึน้เฉพาะสารทีม่ขีนาดโมเลกลุเลก็บาง

ชนดิเทานัน้ การใหวคัซนีทางผวิหนงัโดยไมใชเขม็ จงึตอง

มีการใชกลไกบางอยางรวมดวย เชน การขูด (abrading, 

scraping) หรือ vibrating หรือการเปลี่ยน permeability 

ของผิวหนัง เปนตน เพื่อใหวัคซีนสามารถผานเขาไปได   

วิธีการตางๆ ในการใหวัคซีนผานทางผิวหนังทั้งโดยการ

ใชเข็ม และไมใชเข็มไดแสดงไวในรูปที่ 22 

 1. Stripping and abrading มีการใชวิธีการหลาย

อยาง เชน การใชเทป กาวแปะแลวดึงออก หรือใชการขัด

ที่ผิวหนัง การใชมีดโกนขูดผิว

รูปที่ 1 ชั้นของผิวหนังซึ�งประกอบดวยชั้น epidermis, dermis และ subcutaneous tissue สวนที่เปน barrier ในการใหวัคซีนคือชั้น 

stratum corneum (จากเอกสารอางอิงหมายเลข 2)

 การใหวัคซีนทางผิวหนัง 
 (Transcutaneous vaccination)
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 2. Electromagnetic energy เชน การใชแสง

เลเซอร การใชกระแสไฟฟาเพื่อผลักสารเขาสูผิวหนัง การ

ใชคลื่นเสียง เชน ultrasonic เพื่อลดแรงยึดระหวางเซลล

ผิวหนัง (keratinocyte)4-6

 3. Kinetic deposition เชน การใชกาซในการทาํให

แอนติเจนซึ�งทําใหเปนผงแลว ผานเขาสูผิวหนัง

 Jet injection (JI) เปนอุปกรณการใหวัคซีนผาน

ผิวหนัง โดยใชของเหลวที่ถูกอัดดวยแรงดันสูงในการสง

ยาเขาสูเน�อ้เยือ่ทีเ่ปนเปาหมาย7 อปุกรณน�ใ้ชในการใหวคัซนี

สาํหรบั mass vaccinationของวคัซนีชนดิตางๆ เชน วคัซนี

ปองกันโรคหัด8,9 และวัคซีนปองกันโรคไขเหลือง8 

 การตอบสนองทางภมูคิุมกนัในการใช JI นัน้ ไดผลดี

ใกลเคียงกับการใหโดยการฉ�ด10,11 สวนผลขางเคียงนั้น

พบวา ความเจบ็ใกลเคยีงกบัการใชวธิฉี�ด หรอือาจเจบ็นอย

กวาถาวคัซนีที่ใหเปนวคัซนีที่ไมมสีารเสรมิฤทธิ ์(adjuvant) 

สวนวัคซีนที่มีสารเสริมฤทธิ์เปน alum หรือมีสารที่ระคาย

เคืองเปนสวนประกอบ พบวาการใหดวย JI ทําใหมีการ 

delayed local reaction ทีม่ากกวา เชน การปวด บวม แดง8,12

ซึ�งอาจเปนผลมาจากการมีสารเสริมฤทธิ์หรือสารระคาย

เคืองเหลาน�้หลงเหลืออยูใน track ที่ผิวหนังสวนบนๆ

 

 

 

 การใหวัคซีนทางระบบทางเดินหายใจมีขอดีคือ 

ไมตองใชการฉ�ดและยังสามารถกระตุนใหเกิด mucosal

immunity ไดดีกวาการใหดวยการฉ�ดดวย ซึ�ง mucosal

immunity น�้สามารถปองกันเชื้อเขาสูรางกายไดตั้งแต

จดุเริ�มตนทีเ่ชือ้เขาสูรางกาย ตางจาก systemic immunity

ซึ�งจะกําจัดเชื้อเมื่อเชื้อเขาสูรางกายแลว ประโยชนอีก

ประการหนึ�งคือ การที่ผูไดรับวัคซีนมีการสราง mucosal

 immunity ตอเชือ้กอโรคชนดิใด นอกเหน�อจากการปองกนั

การติดเชื้อของผูที่ไดรับวัคซีนเองแลว ยังชวยลดการแพร

กระจายของเชื้อชนิดนั้นไปสูคนอื่นๆ อีกดวย (herd 

immunity) 

กลไกทางภูมิคุมกัน

เมื่อมีการใหวัคซีนทางระบบทางเดินหายใจ

 เซลลที่มีบทบาทสําคัญเกี่ยวของกับระบบภูมิ

คุมกัน เมื่อมีการใหวัคซีนทางระบบทางเดินหายใจไดแก  

epithelial cell, intraepithelial DC, macrophage และ 

microfold (M) cells 

 M cell เปน specialized epithelial cell ที่สามารถ

นาํสารโมเลกลุใหญๆ  รวมถงึไวรสัและแบคทเีรยีเขาสูเซลล

รูปที่ 2 วิธีการตางๆ ในการใหวัคซีนผานทางผิวหนัง 

(transcutaneous vaccination) 

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 2)

 การใหวัคซีนทางระบบทางเดินหายใจ 
 (Respiratory vaccination)



วัคซีน684 วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัยวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย บทที่ 53 การให�วัคซ�นด�วยว�ธ�การต�างๆ

ดวยวิธี endocytosis แลวนําเสนอใหแก DC และ lym-

phocyte ได 

 Lymphoid organ ที่สําคัญของทางเดินหายใจ

อยูที่บริเวณฟาริงซ ซึ�งประกอบดวยเน�้อเยื่อของตอม

อดีนอยดและทอนซิล เน�้อเยื่อบริเวณน�้มี M cells เปน

จํานวนมาก ดังนั้นถาสามารถทําใหวัคซีนมี deposition 

ที่บริเวณ posterior nasal passage และนาโซฟาริงซ

ไดมาก จะทําใหมีการตอบสนองทางภูมิคุมกันไดดีขึ้น  

กลไกของภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นเมื่อใหวัคซีนทางจมูก (nasal 

vaccine delivery) แสดงไวในรูปที่ 313

สวนบน แตม ีintraepithelial DC และ alveolar macrophage

ซึ�งสามารถ process antigen ได APC จากทางเดินหายใจ

จะเคลือ่นที่ไปยงัตอมน้าํเหลอืงบรเิวณใกลเคยีง และกระตุน

ให B cell เปลี่ยนเปน plasma cell ที่สราง IgA เปน

สวนใหญ14 

 การตอบสนองดานภูมิคุมกันของทางเดินหายใจ

มีทั้งแบบที่เปน immune response และ immune tole-

rance15 ภาวะ  immune tolerance น�เ้ปนการตอบสนองอกี

รปูแบบหนึ�งของภมูคิุมกนั โดยเปนการทีร่ะบบภมูคิุมกนัลด 

หรือไมมีการตอบสนอง (state of unresponsiveness) ตอ

แอนตเิจนบางชนดิทีร่ะบบภมูคิุมกนัมองวาไมเปนอนัตราย

ตอรางกาย การตอบสนองแบบ tolerance น�้มักจะเกิดเมื่อ

แอนติเจนเขาสูรางกายทางเยื่อบุ (mucosa) 

 วัคซีนที่ใหทางเยื่อบุตางๆ (mucosal vaccine)

จึงตองแกปญหาการตอบสนองของภูมิคุมกันที่มีแนวโนม

จะเกิด unresponsiveness ตอแอนติเจนที่ให เพราะจะ

ทาํใหไมเกดิภมูคิุมกนั ซึ�งอาจแกไขดวยการปรบัโครงสราง

ของสารที่นํามาทําวัคซีน หรือการใชสารเสริมฤทธิ์ที่

เหมาะสม เพี่อใหเกิดการกระตุนภูมิคุมกัน16

 อุปกรณที่ใชในการใหวัคซีนทางระบบทางเดิน

หายใจ มีความสําคัญมาก อุปกรณตองสามารถใหวัคซีน

ปรมิาณนอยๆ ใหกระจายตวัไดอยางทั�วถงึในชองจมกู และ

นาโซฟาริงซ โดยที่ไมเขาสูปอด และทางเดินอาหารมาก

เกินไป17 นอกจากน�้ อุปกรณที่ใชในการใหวัคซีนทางระบบ

ทางเดินหายใจ ตองคํานึงถึงปญหาเรื่องการใชปะปนกัน

ระหวางบุคคลหากเปนชนิดที่ตองนํามาใชซ้ํา   

 อุปกรณชื่อ AccuSprayTM (Becton Dickinson 

and Company, US)  ลักษณะเปน syringe ใชสําหรับ

การใหวัคซีนปองกันไขหวัดใหญโดยฉ�ดพนเขาทางจมูก

เปนอุปกรณการใหวัคซีนทางระบบทางเดินหายใจที่รูจัก

กันแพรหลายที่สุด นอกจากน�้ยังมีอุปกรณที่ใชสําหรับให

วัคซีนทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่มีการศึกษาวาได

ผลดีเชนกัน เชน powder device สําหรับให inactivated

 mutant diphtheria toxoid CRM197 และวัคซีน  Norwalk

virus และอุปกรณที่เปน liquid delivery device สําหรับ

รูปที่ 3  กลไกของภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นเมื่อใหวัคซีนทางจมูก  

(nasal vaccine delivery)

   (1) วัคซีนจับกับเยื่อบุจมูก (mucoadhesion)  

   (2) แอนติเจนถูก uptake ดวย M-cell และนําสงให DC 

   (3) เกิดกระบวนการ activation และ maturation ของ DC

   (4) เกิดการกระตุน และมีการตอบสนองของ B-cell และ T-cell 

   (จากเอกสารอางอิงหมายเลข 13)

 เมื่ออนุภาคของสารตางๆเขาสูทางเดินหายใจ

สวนตน  ถาสามารถผานการกรองของจมูกได จะลงไปยัง

กลองเสียงและหลอดลมคอ อนุภาคที่ลงไปถึงถุงลมไดจะ

เปนอนุภาคขนาดเล็กกวา 3 ไมโครเมตร และสามารถถูก

ดูดซึมเขาสูกระแสเลือดได   

 ระบบภูมิคุมกันของทางเดินหายใจสวนลางไมมี

การเรยีงตวัของเน�อ้เยือ่น้าํเหลอืงเหมอืนเชนทางเดนิหายใจ
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