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บทนํา

ปญหาที่ทาทายการพัฒนาวัคซีนในปจจุบัน

เทคโนโลยีที่ใชทําวัคซีน

 

 ในปจจุบันน�้ ปญหาสาธารณสุขที่เปนผลจากการ

ติดเชื้อกอโรคหลายๆชนิดไดถูกแกไขใหบรรเทาเบาบาง

ลงดวยการใชวัคซีน การกําจัดไขทรพิษออกไปจากโลก

เปนตัวอยางที่สําคัญ  ทําใหเขาใจถึงโอกาสที่จะแกปญหา

โรคติดเชื้อไดอยางถาวรเมื่อมีวัคซีนประสิทธิภาพสูงใชใน

การปองกันโรค แมวาวัคซีนชนิดอื่นจะยังไมกอประโยชน

ที่โดดเดนเชนวัคซีนปองกันไขทรพิษ แตก็ไดชวยใหสุข

อนามยัของคนจาํนวนมากดขีึน้ ลดภาระทางเศรษฐกจิของ

ครอบครัวและชุมชนในการรักษาโรคไดอยางเปนรูปธรรม 

วัคซีนที่ไดถูกพัฒนาขึ้นอยางจําเพาะตอโรคใดโรคหนึ�ง 

อาจมปีระสทิธผิลในการปองกนัโรคและผลขางเคยีงในกลุม

ประชากรเปาหมายแตกตางไปจากวัคซีนอื่น สงผลใหการ

ใชวัคซีนในสถานการณจริงยังมีปญหาอยูมาก สําหรับ

การปองกันโรคที่มีวัคซีนใชแลว การปรับปรุงคุณภาพของ

วัคซีนใหใชในจํานวนครั้งที่นอยลง ลดผลขางเคียงไมพึง

ประสงคใหต่ําลง และไดผลในการปองกันโรคยาวนานขึ้น

จะชวยใหการยอมรบัวคัซนีกวางขวางขึน้ สิ�งทีส่าํคญัไมยิ�ง

หยอนกวากนัคอื การพฒันากระบวนการผลติเพือ่ใหวคัซนี

มีราคาถูกลง ซึ�งน�าจะทําใหผูที่ยังไมสามารถเขาถึงวัคซีน

ในขณะน�้ไดรับประโยชนจากวัคซีนเพิ�มมากขึ้น

 สิ�งที่ยังคงทาทายวงการแพทยเปนอยางมาก 

คือการพัฒนาวัคซีนตอโรคติดเชื้อ (และไมติดเชื้อ) อีก

จํานวนมาก องคความรูและเทคโนโลยีที่มีอยูยังไมเพียง

พอทีจ่ะชวยใหสรางวคัซนีเพือ่ปองกนัโรคตดิเชือ้เรือ้รงัเชน 

นพพร สิทธิสมบัติ

โรคเอดส มาลาเรีย วัณโรค และโรคตับอักเสบจากไวรัส

ตับอักเสบซี เปนตน การศึกษาลักษณะโครงสรางของเชื้อ 

กลไกการกอโรคในระดับโมเลกุล ตลอดจนความเขาใจ

ถึงกระบวนการและองคประกอบของระบบภูมิคุมกันที่ใช

ในการกําจัดเชื้อในผูติดเชื้อและชวยใหหายจากโรคเปน

สิ�งจําเปนตอการออกแบบวัคซีนรุนใหม ควบคูไปกับการ

พัฒนาเทคโนโลยีการทําวัคซีนรูปแบบตางๆ การนําวัคซีน

เขาสูรางกายและการใชสารเสริมฤทธิ์ (adjuvant) ที่มี

คณุสมบตัดิขีึน้ ปจจยัเหลาน�อ้าจชวยใหเอาชนะโรครายแรง

ที่ยังเปนปญหาไดในอนาคต ในบทน�้เทคโนโลยีใหมๆจะได

กลาวถึงในบริบทของการทําวัคซีนที่ไดผลมาแลว เพื่อให

เห็นพัฒนาการของการทําวัคซีนที่ไดเกิดขึ้นอยางตอเน��อง

การทําวัคซีนแบบเชื้อเปน (Live vaccine)

 การกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันเพื่อปองกันโรคโดย

การใชเชื้อมีชีวิตที่สามารถเพิ�มจํานวนในรางกายของผูที่

ไดรบัอยางจาํกดั  โดยไมกอใหเกดิโรคนบัเปนวธิแีรกๆของ

การใชวัคซีน เชื้อมีชีวิตที่นํามาใชทําวัคซีนแบบเชื้อเปน

อาจเปนเชือ้ทีพ่บในคนหรอืสตัวตามธรรมชาต ิที่ไมกอโรค

ในผูรับ หรือสามารถกอโรคได แตไดถูกเปลี่ยนแปลงโดย

วิธีการที่เหมาะสมใหสูญเสียความสามารถในการกอโรค 

(attenuation of virulence) ในกรณ�ที่ไมมเีชือ้จากธรรมชาติ

ที่ดีเพียงพอ อาจสรางเชื้อขึ้นในหองปฏิบัติการใหมี

คณุสมบตัติามตองการโดยใชเทคนคิพนัธวุศิวกรรม ซึ�งอาจ

จะใชเชื้อกอโรคที่มีอยูในธรรมชาติเปนตนแบบ หรือใช

เชื้อตางชนิดกับเชื้อกอโรคใหทําหนาที่เปนพาหะ (vector) 

เทคโนโลยีใหม�สําหรับการทําวัคซ�น
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นําพายีนของเชื้อกอโรคเขาสูรางกายของผูรับวัคซีน         

 การใชวัคซีนแบบเชื้อเปนมีขอดีหลายประการ 

วัคซีนแบบเชื้อเปนมักจะกระตุนไดทั้งการสรางแอนติบอดี

และ cell-mediated immune response สงผลใหเกิด

การปองกันโรคที่ยาวนาน ในขณะที่การเพิ�มจํานวนของ

เชื้อในรางกายชวยลดปริมาณและจํานวนครั้งของวัคซีนที่

จําเปนตองใหลงเมื่อเทียบกับวัคซีนแบบอื่น   ขอดอยของ

วคัซนีแบบเชือ้เปนเกีย่วของกบัความปลอดภยัในผูรบั โดย

เฉพาะอยางยิ�งผูทีม่ภีมูคิมกนับกพรอง มภีาวะทโุภชนาการ  

ตลอดจนเด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ  มีความยุงยากในการ

เก็บรักษาและขนสงใหเชื้อคงตัวอยูในระดับที่กําหนด การ

เพิ�มจํานวนของเชื้อในระหวางการผลิตอาจชักนําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงของเชื้อจนกลับมีฤทธิ์กอโรค (reversion) 

และการแพรกระจายของเชื้อจากผูที่ไดรับวัคซีนออกสู

สิ�งแวดลอมและบุคคลอื่นก็เปนสิ�งที่ไมพึงประสงค ใน

ระหวางการพัฒนาวัคซีนแบบเชื้อเปน ผูพัฒนาตองคํานึง

ถงึระดบัการออนฤทธิ ์(attenuation) ทีพ่งึประสงคเน��องจาก

เชื้อที่ออนฤทธิ์เกินไป (overattenuated) มักจะสูญเสีย

ประสิทธิภาพในการกระตุนระบบภูมิคุมกัน ในขณะที่เชื้อ

ที่ยังออนฤทธิ์ไมพอ (underattenuated) อาจจะกอโรคใน

ผูรบั หรอืทาํใหเกดิผลขางเคยีงที่ไมพงึประสงคมากเกนิไป 

ในกรณ�ที่มีสัตวทดลอง การทดสอบฤทธิ์ในการกอโรคของ

วัคซีนจะทําไดสะดวก แตไมสามารถทําไดในโรคจํานวน

มาก ในความเปนจริงอาจจําเปนตองทดสอบในมนุษย

จํานวนมาก  กวาจะมั�นใจไดวาวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ�งได

สูญเสียความสามารถในการกอโรคไป

 การพฒันาวคัซนีแบบเชือ้เปนทาํไดหลายวธิ ีวธิทีี่

เลือกใชจะเกี่ยวกับคุณสมบัติของเชื้อโรคแตละชนิด โดยที่

เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียมีโครงสราง กระบวนการเพิ�ม

จํานวนและกลไกการเกิดโรคที่แตกตางกัน วิธีบางอยาง

ที่ทําใหเชื้อไวรัสออนฤทธิ์ไมจําเปนตองใชไดผลกับเชื้อ

แบคทีเรีย กลยุทธที่ไดผลดีในการพัฒนาวัคซีนแบบเชื้อ

เปนสําหรับเชื้อไวรัสกลุมหนึ�งอาจไมมีประโยชนตอเชื้อ

กลุมอื่น วิธีการที่ใชในการพัฒนาวัคซีนแบบเชื้อเปนไดผล

มาแลวในอดีตมีดังน�้

การใชเชื้อไวรัสไมกอโรค

 เปนการใชเชื้อไวรัสในธรรมชาติที่สามารถเพิ�ม

จํานวนในรางกายของผูรับแตไมสามารถกอโรคไดในผูรับ

ปกต ิ  ตวัอยางทีรู่จกักนัดคีอื เชือ้ vaccinia จากววัซึ�งไมกอ

ใหเกิดโรคในคนปกติ  สามารถกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันตอ

ไขทรพษิไดเปนอยางด ีจากตวัอยางเชือ้ vaccinia ทีป่ระสบ

ความสําเร็จน�้  ไดเคยมีความพยายามนําเชื้อโรตาไวรัส

ที่พบในลิงและวัวมาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการแลวลอง

นําไปใชเปนวัคซีน  แตมีประสิทธิภาพในการปองกันโรค

ทองรวงที่เกิดจากการติดเชื้อโรตาไวรัสของคนต่ําเกินไป   

การทําใหเชื้อโรคไวรัสออนฤทธิ์โดยการเพาะเลี้ยงในเซลล

หลายรอบ (Serial passage in cell culture) 

 ในการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสที่ไม

พบเชื้อไมกอโรคในธรรมชาติ จําเปนตองใชเชื้อไวรัส

กอโรคจากคนหรือสัตวอื่น โดยทําใหเชื้อสูญเสียความ

สามารถในการกอโรค (แตยังคงเพิ�มจํานวนได) ดวยวิธี

ตางๆเสียกอน วิธีที่ไดผลดีวิธีหนึ�งคือ การเพาะเลี้ยงเชื้อ

ไวรัสในหองปฏิบัติการหลายๆรอบ (serial passage) 

โดยใชเซลลเพาะเลี้ยงที่มีตนกําเนิดจากสัตวชนิดอื่นที่

ไมใชเซลลเจาบานในสภาวะธรรมชาติ (unnatural cell 

substrate) ในระหวางการเพิ�มจํานวนในเซลลที่แตกตาง

ออกไปจากเซลลเจาบานปกติ เชื้อไวรัสจะปรับตัวให

เขาเซลลโดยมีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมไปอยาง

ตอเน��อง การเปลี่ยนแปลงสวนใหญอาจไมมีผลกระทบตอ

ฤทธิ์ในการกอโรค แตการเปลี่ยนแปลงที่หนึ�งตําแหน�ง

หรือหลายตําแหน�งพรอมกันที่เกิดขึ้นในบางรอบของ

การเพาะเลี้ยงอาจทําใหเชื้อออนฤทธิ์ลง ดังนั้นเมื่อ

ตรวจสอบพบวา เชื้อไดสูญเสียความสามารถในการกอ

โรคภายหลังจากการเพาะเลี้ยงไปไดชวงเวลาหนึ�ง ก็ทํา

การวิเคราะหวาเชื้อยังคงมีคุณสมบัติที่พึงประสงคอื่น 

เชน ความสามารถในการกระตุนภูมิคุมกันในสัตวทดลอง

และในคน เปนตน วัคซีนที่มีใชอยูในปจจุบันหลายชนิด

ไดถูกพัฒนาดวยวิธีน�้ เชน วัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิด

กิน (oral poliovirus vaccine) ที่พัฒนาโดย Albert Sabin 
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ไดผานการเพาะเลี้ยงหลายรอบในเซลลเพาะเลี้ยงที่เตรียม

จากไตลิง วัคซีนปองกันโรคไขเหลือง (yellow fever vac-

cine) สายพันธุ 17D เปนผลจากการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสใน

เซลลเพาะเลี้ยงที่เตรียมจากไขไกฟก 58 รอบ และวัคซีน

ปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis 

vaccine) ชนดิเชือ้เปน สายพนัธุ SA14-14-2 ถกูแยกไดจาก

ยงุในธรรมชาตแิลวนาํไปเลีย้งมากกวา 100 รอบในเซลลไต

หนูแฮมสเตอร (primary hamster kidney cel l) 

จนออนฤทธิ์ลง1 วัคซีนที่จัดอยูในกลุมเดียวกันรวมถึง 

วัคซีนปองกันโรคหัด (measles vaccine) วัคซีนปองกัน

โรคคางทมู (mumps vaccine) วคัซนีปองกันโรคอสีุกอีใส-

งูสวัด (varicella-zoster vaccine) และวัคซีนปองกันโรตา

ไวรสัทีพ่ฒันาจากสายพนัธุ 89-12 ทีแ่ยกไดจากผูปวยเดก็2   

 การศกึษากลไกการออนฤทธิท์ีเ่กดิขึน้ในเชือ้ไวรสั

วัคซีนอาจทําโดยวิเคราะหสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส

วัคซีนเทียบกับเชื้อกอโรคที่เปนตนกําเนิดเพื่อหาตําแหน�ง

และชนิดของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด จากนั้นใชเทคนิค

พันธุวิศวกรรมทําใหเชื้อไวรัสกอโรคเกิดการเปลี่ยนแปลง

เฉพาะทีต่าํแหน�งใดตาํแหน�งหนึ�งหรอืหลายตาํแหน�งพรอม

กันตามแบบที่พบในเชื้อวัคซีน ในทํานองกลับกัน อาจจะ

เปลี่ยนสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสวัคซีนใหกลับไปเปน

แบบที่พบในเชื้อกอโรค แลวทดสอบฤทธิ์ในการกอโรค

ของเชื้อไวรัสที่สรางขึ้นใหมเปรียบเทียบกัน3 สําหรับเชื้อ

ไวรัสวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ของ 

Sabin พบการเปลีย่นแปลงของนวิคลโีอไทดทัง้หมดจาํนวน 

10-56 ตําแหน�ง โดยการเปลี่ยนแปลงที่น�าจะเกี่ยวของกับ

การออนฤทธิ์คือ เบสที่ตําแหน�ง 480, 481 และ 472 ใน

สารพนัธกุรรมสวนที่ไมกาํหนดโปรตนีดาน 5’ ในเชือ้โปลโิอ

ชนิดที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ4-7 ในกรณ�ของเชื้อไวรัส

วัคซีนเดงกี ชนิดที่ 2 การเพาะเลี้ยงสายพันธุ  16681 ใน

เซลล primary dog kidney เปนจํานวน  53 รอบทําใหเกิด

การเปลีย่นแปลงหลายตาํแหน�งเชนกนั ตาํแหน�งทีเ่กีย่วของ

กับการออนฤทธิ์คือ เบสที่ตําแหน�ง 53 ในสารพันธุกรรม

สวนที่ไมกําหนดโปรตีนดาน 5’ รวมกับการเปลี่ยนแปลง

กรดอะมิโนในโปรตีน  NS1 และ NS3 เพียงโปรตีนละ

หนึ�งตําแหน�ง โดยการเปลี่ยนแปลงสองตําแหน�งขึ้นไปจึง

จะเพียงพอตอการออนฤทธิ์8,9

 ปญหาที่มักพบในระหวางการพัฒนาวัคซีน

แบบเชือ้เปนออนฤทธิ์โดยการเพาะเลีย้งหลายรอบในเซลล

เพาะเลี้ยงคือ เชื้อออนฤทธิ์เกินไป (over attenuation) 

ทําใหความสามารถในการกระตุนระบบภูมิคุมกันลดลง 

อาจแกไขโดยนําเชื้อไวรัสกลับไปเพิ�มจํานวนในสัตว

เพื่อฟนฟูความสามารถในการกระตุนระบบภูมิคุมกัน

ใหกลับคืน ดังเชนในกรณ�ของสายพันธุ SA14-14-21 

นอกจากน�้แลว การเพาะเลี้ยงเชื้อวัคซีนในเซลลเพาะเลี้ยง

อาจทําใหเชื้อวัคซีนถูกปนเปอนดวยเชื้อไวรัสที่แฝงอยูใน

เซลล เชนการปนเปอนวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดกิน

ในการผลิตในอดีตดวยเชื้อไวรัส  SV40 และการพบเชื้อ 

porcine circovirus ในวัคซีนปองกันโรตาไวรัส10 เปนตน

การทําวัคซีนโดยการแลกเปลี่ยนชิ้นสวนสารพันธุกรรม

ระหวางเชื้อไวรัสกอโรคกับเชื้อไมกอโรค (Reassortment)

 เปนวิธีการสรางเชื้อไวรัสวัคซีนชนิดใหมขึ้นใน

หองปฏิบัติการโดยการแลกเปลี่ยนชิ้นสวนสารพันธุกรรม

ของเชื้อไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเปนอารเอนเอหลายเสน 

(segmented RNA genome) เชนเชือ้ไวรสัไขหวดัใหญและ

เชื้อโรตาไวรัส ในการพัฒนาวัคซีนวิธีน�้ เชื้อไวรัสกอโรคใน

คนถูกเพาะเลี้ยงในเซลลรวมกับเชื้อไวรัสไมกอโรคในกลุม

เดียวกัน   เมื่อเชื้อทั้งสองเขาเพิ�มจํานวนในเซลลเดียวกัน 

จะมีการสรางเสนอารเอ็นเอจากทั้งสองแหลงตนตอเปน

จํานวนมากเพื่อนําเขาประกอบเปนอนุภาคใหม อนุภาค

ไวรัสที่ปลอยออกจากเซลลแตละอนุภาคมีเสนอารเอ็นเอ

จํานวนคงที่ตามลักษณะจําเพาะของกลุมเชื้อไวรัส โดย

เสนอารเอ็นเอแตละเสนอาจมาจากเชื้อไวรัสตนตอชนิดใด

ชนิดหนึ�งก็ได ทําใหอนุภาคมีเสนอารเอ็นเอจากสองเชื้อ

ไวรัสตนตอปะปนกันอยูไมเหมือนกัน จากนั้นก็ทําการ

คัดเลือกใหไดเฉพาะอนุภาคที่มีเสนอารเอ็นเอที่กําหนด

โปรตีนที่ตองการจากเชื้อกอโรคและเสนอารเอ็นเอที่เหลือ

เปนแบบเชื้อไมกอโรค แลวทําการทดสอบคุณสมบัติที่พึง

ประสงคอื่นๆตอไป     
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 ในปจจบุนั มวีคัซนีปองกนัโรตาไวรสัถงึสองชนดิที่

พฒันาขึน้มาดวยวธินี� ้วคัซนีชนดิแรก (RRV-TV) ประกอบ

ดวยเชื้อไวรัส 4 สายพันธุ เกิดจากการแลกเปลี่ยนสาร

พันธุกรรมระหวางเชื้อโรตาไวรัสจากลิง rhesus สายพันธุ 

RRV กบัเชือ้โรตาไวรสัจากผูปวย เชือ้จาํนวนสามสายพนัธุ

มเีสนอารเอน็เอทีก่าํหนดโปรตนีบนผวิอนภุาคไวรสัรปูแบบ 

G1, G2 และ G4 จากเชื้อไวรัสของคน อีกหนึ�งสายพันธุ

กาํหนดโปรตนีบนผวิอนภุาคไวรสัรปูแบบ G3 จากเชือ้ของ

ลิง11-13 สวนวัคซีนชนิดที่สอง (RV5 หรือ PRV) ใชเชื้อ

โรตาไวรสัจากลกูววั  สายพนัธุ  WC3  เปนฐานในการแลก

เปลีย่นเสนอารเอน็เอกบัเชือ้โรตาไวรสัจากผูปวย ประกอบ

ดวยเชือ้ไวรสั 5 สายพนัธุ โดยแตละสายพนัธุมเีสนอารเอน็

เอทีก่าํหนดโปรตนีบนผวิอนภุาคไวรสัรปูแบบ  G1, G2, G3, 

G4, หรอื P(8) จากเชือ้กอโรคตามลาํดบั13-15 การทดสอบใน

เด็กจํานวนมากบงบอกวา วัคซีนโรคทองรวงจากเชื้อโรตา

ไวรัสทั้งสองชนิดมีประสิทธิผลในการปองกันโรคที่ดี   แต

เมื่อไดผลิตออกใชในวงกวางกลับพบวา วัคซีน RRV-TV 

ชักนําใหเกิดภาวะลําไสกลืนกัน (intussusception) 

บอยกวาปกติ ซึ�งอาจเปนผลจากการพัฒนาโดยใช

เชื้อโรตาไวรัสจากลิงเปนฐาน รวมกับการใหวัคซีนแกเด็ก

ที่มีอายุมาก จึงไดถูกถอนออกจากตลาดไป เน��องจากเชื้อ

โรตาไวรัสที่แพรกระจายอยูในภูมิภาคตางๆทั�วโลกมีความ

หลากหลายมาก จึงไดมีความพยายามสรางวัคซีนโรค

ทองรวงจากเชื้อโรตาไวรัสชุดใหมดวยวิธีแลกเปลี่ยนสาร

พันธุกรรมเพื่อใหครอบคลุมเชื้อกอโรคกวางขวางขึ้น โดย

ใชเชื้อไมกอโรคจากวัวเปนฐาน16

  การแลกเปลี่ยนชิ้นสวนสารพันธุกรรมแบบ 

reassortment ระหวางเชื้อไวรัสที่มี segmented genome

มปีระโยชนมากในการทาํวคัซนีปองกนัไขหวดัใหญ โดยเชือ้

ไวรัสกอโรครุนใหมๆจากผูปวยจะถูกเลือกจากเครือขาย

การเฝาระวังโรคไขหวัดใหญขององคการอนามัยโลกที่

ครอบคลุมทั�วโลก เชื้อไวรัสไขหวัดใหญที่แยกไดจาก

ผูปวยใหมๆมักจะไมสามารถเพิ�มจํานวนในสภาวะหอง

ปฏิบัติการไดปริมาณมากพอ จึงตองนํามาเพาะเลี้ยงกับ

เชื้อไวรัสที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการผลิตขนาดใหญ

เชน สายพันธุ PR8 หรือสายพันธุที่เกี่ยวเน��อง17 ที่มีความ

สามารถเพิ�มจํานวนในไขไกฟกหรือเซลลเพาะเลี้ยงได

ปริมาณมาก เมื่อคัดเลือกเชื้อลูกผสมที่มีเสนอารเอ็นเอ

กําหนดโปรตีน hemagglutinin และ neuraminidase

ของเชือ้กอโรคในคนได  กน็าํไปผลติในระดบัอตุสาหกรรม

ตอไป18 เน��องจากวัคซีนปองกันไขหวัดใหญจะถูกใชใน

รูปแบบเชื้อตายเปนสวนใหญ ในกรณ�น�้การแลกเปลี่ยนชิ้น

สวนสารพนัธกุรรมมวีตัถปุระสงคเพือ่สรางเชือ้ลกูผสมเพือ่

ชวยในขบวนการผลิตเทานั้น   

การคัดเลือกเชื้อไวรัสที่ไวตออุณหภูมิสูง-ต่ํา

(Temperature-selected mutant)

 เปนการคัดเลือกเชื้อไวรัสที่เพิ�มจํานวนไดดีที่

อุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิรางกายปกติ (cold-adapted 

strain) หรือเชื้อที่ไมสามารถเพิ�มจํานวนไดที่อุณหภูมิ

สู งกวาปกติ  ( temperature-sens i t ive mutant ) 

มาใชเปนวัคซีน เชื้อไวรัสประเภท cold-adapted strain 

จะเพิ�มจาํนวนไดไมดเีทาเชือ้กอโรคทีร่ะดบัอณุหภมูริางกาย

ปกติ ทําใหฤทธิ์ในการกอโรคลดลง ตัวอยางของวัคซีนที่

เปน cold-adapted strain ไดแก  เชือ้วคัซนีโรคหดัเยอรมนั 

(rubella virus vaccine) ที่ เปนองคประกอบหนึ�ง

ของวคัซนี MMR   ไดจากการเพาะเลีย้งเชือ้ไวรสัหดัเยอรมนั 

สายพันธุ RA27/3 ในเซลลเพาะเลี้ยง WI-38 หรือ 

MRC-5 หลายรอบ ที่อุณหภูมิ 30๐ซ.จนออนฤทธิ์ลง19 

การเปรียบเทียบโปรตีนที่เปลือกนอกของเชื้อหัดเยอรมัน

ที่ทําใหออนฤทธิ์ที่อุณหภูมิต่ําพบการเปลี่ยนแปลงของ

กรดอะมิโนมากกวาเชื้อที่ทําใหออนฤทธิ์ที่อุณหภูมิปกติ

วัคซีนอีกชนิดหนึ�งที่ผานการเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิต่ําคือ

วัคซีนไขหวัดใหญชนิดเชื้อเปนที่ใหโดยการหยอดจมูก20,21

ไดจากการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสที่อุณหภูมิที่ต่ําลงเรื่อยๆ

ในแตละรอบจนถึงระดับ 25๐ซ. หรือลดอุณหภูมิเพาะเลี้ยง

ลงมาเปน 25๐ซ. ทนัทแีลวเพาะเลีย้งตอไปหลายรอบ เมือ่ได

เชือ้ทีส่ามารถเพิ�มจาํนวนไดดทีีอ่ณุหภมูติ่าํ  ทีม่คีวามคงตวั

และสญูเสยีฤทธิ์ในการกอโรคแลวกน็าํไปใชในการผลติ โดย

จาํเปนตองสรางเชือ้ไวรสัตนแบบผานระบบแลกเปลีย่นชิน้



วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย วัคซีน  699บทที่ 55 เทคโนโลยีใหม�สําหรับการทําวัคซ�นวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

สวนสารพนัธกุรรมระหวางเชือ้ไวรสัไขหวดัใหญรุนใหมกบั

เชื้อที่ไดปรับตัวเขากับอุณหภูมิต่ํา จนไดเชื้อลูกผสมที่มี 

hemagglutinin และ neuraminidase แบบเชื้อรุนใหม

รวมกับคุณสมบัติอื่นของเชื้อที่ไดออนฤทธิ์ลงเสียกอน18   

 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเชื้อไวรัสทําให

ไมสามารถเพิ�มจํานวนไดที่อุณหภูมิสูงไดถูกใชในการ

พฒันาวคัซนีไขหวดัใหญมากอน  แตมกัจะไดเชือ้ออนฤทธิ์

ที่ไมคอยคงตัว ไมเหมาะสมตอการใชผลิต ในการพัฒนา

วัคซีนโรคอื่น คุณสมบัติของเชื้อไวรัสที่ไมสามารถเพิ�ม

จํานวนไดที่อุณหภูมิสูงเปนเกณฑหนึ�งของการคัดเลือก

เชื้อวัคซีนไขเลือดออกเดงกี8,9 และใชในการพัฒนาเชื้อ

ไวรัส respiratory syncytial virus ที่มีการเปลี่ยนแปลงสาร

พันธุกรรมสองตําแหน�งเพื่อใชเปนวัคซีน22

การทาํเชือ้ไวรสัใหมคีณุสมบตัติามตองการโดยเทคนคิพนัธุ

วิศวกรรม (Generation of recombinant virus) 

 การคัดเลือกเชื้อไวรัสดวยการเพาะเลี้ยงหลาย

รอบในสภาวะตางๆมักจะไดเชื้อที่ออนฤทธิ์ลงเน��องจาก

การเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมแบบ point mutation

ทําใหมีโอกาศเปลี่ยนกลับสูง การแกไขปญหาน�้ทําไดโดย

การสรางเชื้อไวรัสขึ้นใหมในหองปฏิบัติการดวยเทคนิค

พันธุวิศวกรรม โดยเริ�มจากการใชสารพันธุกรรมของเชื้อ

ที่ออนฤทธิ์ลงแลวเปนตนแบบ  นําไปสรางพลาสมิดที่

เพิ�มปริมาณไดในเซลลแบคทีเรีย ในกรณ�ที่สารพันธุกรรม

มีความยาวไมมาก อาจสังเคราะหสารพันธุกรรมทั้งหมด

ของเชื้อไวรัสขึ้นในหองปฏิบัติการตามลําดับเบสของเชื้อ

ทีรู่แลวก็ได จากนัน้ทาํการเปลีย่นแปลงสารพนัธกุรรมของ

เชื้อไวรัสที่อยูในพลาสมิดตามตองการและนําไปสรางเชื้อ

ไวรสัใหมในเซลลเพาะเลีย้งทีเ่หมาะสม แลววเิคราะหลาํดบั

เบสเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมและ

ศึกษาคุณสมบัติของเชื้อในดานตางๆตอไป ตัวอยางหนึ�ง

ของการทาํวคัซนีแบบเชือ้เปนโดยเทคนคิพนัธวุศิวกรรมคอื 

การสรางเชือ้ไวรสัเดงกชีนดิที ่1 และ 4 ใหมกีารขาดหายไป 

(deletion) ของสวนยอยสารพันธุกรรมบริเวณใกลปลาย 3’ 

จาํนวน 30 เบส ทาํใหเชือ้ออนฤทธิ์ในการกอโรคลง  แตยงั

คงความสามารถในกระตุนสัตวทดลองและมนุษยใหสราง

แอนติบอดีที่หักหามการเพิ�มจํานวนของเชื้อ23 การทําให

สารพันธุกรรมขาดหายไปในกรณ�น�้ไมไดทําตามตัวอยาง

ที่เกิดขึ้นในเชื้อไวรัสเดงกีออนฤทธิ์ที่คัดเลือกมาจากการ

เพาะเลี้ยงในเซลล แตเปนผลจากการใชองคความรูเกี่ยว

กบัลกัษณะโครงสรางและการทาํงานของสารพนัธกุรรมเชือ้

ไวรัสเดงกีที่มีมากอนรวมกับการคาดคะเนของผูพัฒนา

วคัซนีเอง ขอดทีีส่าํคญัของเชือ้ทีส่รางขึน้ใหสารพนัธกุรรม

ขาดหายไปบางสวนอยูที่ โอกาศการเปลี่ยนกลับคืนมี

นอยมาก

 การสรางเชื้อไวรัสขึ้นใหมดวยเทคนิคพันธุ

วิศวกรรมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาวัคซีนโรค

ไขหวัดใหญรุนใหม โดยเฉพาะอยางยิ� งวัคซีนโรค

ไขหวัดนก ในปจจุบันน�้ ระบบการสรางเชื้อไวรัสไขหวัด

ใหญในหองปฏิบัติการมีพื้นฐานอยูที่การพัฒนาพลาสมิด

จํานวน 8 เสนที่มียีนกําหนดโปรตีนแตละชนิดของเชื้อ

ไวรัส ใหทําหนาที่เปนแมแบบของการสรางเสนอารเอ็น

เอสองรูปแบบในเซลล คือ รูปแบบ messenger RNA 

สําหรับการสรางโปรตีน และรูปแบบอารเอ็นเอสําหรับการ

เพิ�มจํานวนสารพันธุกรรม ซึ�งเปนลักษณะจําเพาะของเชื้อ

ไวรสัไขหวดัใหญและจาํเปนตอการเพิ�มจาํนวนของเชือ้24,25 

เมื่อนําชุดพลาสมิดเขาสูเซลลที่เหมาะสม  จะเกิดการเพิ�ม

จํานวนสารพันธุกรรมและการสรางโปรตีนของเชื้อไวรัส

ในเซลล แลวรวมตัวกันเปนอนุภาคใหมเปนจํานวนมาก

และหลุดออกมาจากเซลล ระบบน�้ทําใหการสรางเชื้อ

ไวรัสไขหวัดใหญลูกผสมสะดวกขึ้น  โดยที่ผูพัฒนาวัคซีน

สามารถกําหนดการสรางเชื้อใหมที่มีโปรตีนในรูปแบบ

ที่มาจากเชื้อไวรัสสายพันธุตางๆตามตองการโดยทําการ

แลกเปลี่ยนพลาสมิดตั้งแตกอนการนําพลาสมิดเขาสู

เซลล จงึไมตองพึ�งพาการคดัเลอืกเชือ้ในขัน้ตอนปลายทาง

ตามวิธีเกา ซึ�งมีความยุงยากและสิ้นเปลืองเวลามากกวา         

 ในการสรางเชื้อไวรัสขึ้นใหมดวยเทคนิคพันธุ

วิศวกรรม ผูพัฒนาวัคซีนสามารถปรับเปลี่ยนใหเชื้อมี

คุณสมบัติดานอื่นนอกเหน�อจากการสูญเสียความสามารถ

ในการกอโรค เชน ในการพัฒนาวัคซีนไขหวัดนก มีการ



วัคซีน700 วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย บทที่ 55 เทคโนโลยีใหม�สําหรับการทําวัคซ�นวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

สรางเชื้อไวรัสที่ไดเปลี่ยนแปลงโปรตีน hemagglutinin 

จากรูปแบบของเชื้อไวรัสไขหวัดนกที่ถูกตัดไดงายดวย

เอนไซม furin ในเซลล  ใหเปนแบบที่ตองการเอนไซมใน

ระบบทางเดินหายใจเหมือนเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิดอื่น 

รวมกับการปรับปรุงลักษณะของโปรตีนชนิดอื่น  โดยหวัง

ผลใหมีการเพิ�มปริมาณของเชื้อไวรัสไขหวัดนกที่เพิ�มสูง

ขึ้นในไขไกฟก26,27

 เทคนิคพันธุวิศวกรรมชวยใหสามารถสรางเชื้อ

ไวรัสที่มีรูปแบบหลากหลายมากกวาที่พบในธรรมชาติ 

ในการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบจากเชื้อ 

Japanese encephalitis virus รูปแบบเชื้อไวรัสลูกผสม 

(chimeric virus) มีผูสรางเชื้อใหมโดยการแลกเปลี่ยน

สวนยอยภายในสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสสองชนิด

ในกลุม Flaviviridae28 สารพันธุกรรมของเชื้อวัคซีน

โรคไขเหลอืง สายพนัธุ 17D ถกูใชเปนฐานในการแลกเปลีย่น

ยีนที่กําหนดโปรตีนเปลือกนอก prM และ E ระหวาง

เชื้อวัคซีนโรคไขเหลืองกับเชื้อ Japanese encephalitis 

virus ทําใหไดเชื้อไวรัสใหมที่กําหนดโปรตีนเปลือกนอก

แบบเชื้อ Japanese encephalitis virus ในขณะที่โปรตีน

อื่นๆอีก 8 ชนิดที่เหลือเปนแบบเชื้อวัคซีนโรคไขเหลือง

มีคุณสมบัติกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันตอโรคไขสมอง

อักเสบ แตไมกอโรค28 เชื้อไวรัสรูปแบบน�้ ไมพบใน

ธรรมชาติเพราะแหลงแพรระบาดของเชื้อโรคไขเหลือง

และเชื้อ Japanese encephalitis virus อยูหางไกล

กันมาก เชื้อไวรัสจึงไมมีโอกาสแลกเปลี่ยนสวนยอยดวย

กระบวนการ recombination ดังที่ผูพัฒนาวัคซีนตั้งใจ

ทาํในหองปฏบิตักิาร เทคนคิน�ไ้ดถกูใชสรางเชือ้ไวรสัลกูผสม

ที่กําหนดโปรตีนเปลือกนอกของเชื้อ West Nile virus และ

เชื้อไวรัสเดงกีในเวลาตอมา29 การสรางเชื้อไวรัสลูกผสม

แบบน�้มีประโยชนมากในการแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง

การพฒันาวคัซนีโรคไขเลอืดออก โดยทีม่เีชือ้ไวรสัเดงกถีงึ 

4 ชนิดที่กอโรครุนแรงไดและผูพัฒนาไมสามารถคัด

เลือกเชื้อทุกชนิดใหมีระดับการออนฤทธิ์ที่ เทาเทียม

หรือใกลเคียงกันไดโดยการเพาะเลี้ยงในเซลลหลายรอบ 

การสรางชุดวัคซีนเชื้อไวรัสเดงกีที่มีโปรตีนสวนใหญเปน

แบบเดยีวกนัน�าจะชวยใหมกีารกระตุนภมูคิุมกนัตอเชือ้ทัง้

สี่ชนิดในระดับใกลเคียงกัน 30     

 ในทางปฏิบัติ การสรางเชื้อไวรัสลูกผสมแบบ 

chimeric virus ที่มีการแลกเปลี่ยนสวนยอยของสาร

พันธุกรรมภายในจําเปนตองทําเชื้อใหมทีละสายพันธุ 

ถาหากมีเชื้อกอโรคหลายชนิด การสรางจะเสียเวลาและ

ยุงยากมาก แนวทางหนึ�งทีอ่าจชวยลดภาระได  คอืการสราง

เชื้อไวรัสที่ ไดผสมผสานหลายรูปแบบของลักษณะที่

ตองการในเชื้อไวรัสลูกผสมสายพันธุเดียว (mosaic virus) 

ตัวอยางหนึ�งของการสรางเชื้อไวรัสแบบน�้คือ เชื้อไวรัส 

herpes simplex ที่มียีนที่กําหนดโปรตีนเปลือกนอก

ของทั้งชนิดที่ 1 และ 2 ในสารพันธุกรรมเสนเดียว 

สรางขึ้นโดยคาดหวังใหกระตุนภูมิคุมกันตอเชื้อ herpes

simplex ทั้งสองชนิดในเวลาเดียวกัน31

 การสรางเชือ้ไวรสัชนดิ single cycle virus เปนการ

ใชเทคนิคพันธุวิศวกรรมทําใหสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส

ขาดยีนที่สําคัญบางอยางไป ทําใหเชื้อไวรัสไมสามารถ

เพิ�มจํานวนหรือเพิ�มจํานวนไดอยางจํากัดในเซลลเจาบาน

ปกติ ถายีนที่ทําใหขาดหายไปเปนยีนที่กําหนดโปรตีนที่

เกีย่วของกบัการสรางอนภุาค อาจมกีารสรางอนภุาคทีข่าด

สารพันธุกรรมหรืออนุภาคที่ไมสามารถเขาเซลลไดออก

มาจากเซลลเจาบานปกติที่ติดเชื้อ แตหากนํายีนที่ขาดไป

แสดงออกในเซลลเจาบานในระดบัสงูพอ เชือ้ไวรสัสามารถ

เพิ�มจํานวนในเซลลเจาบานที่สรางโปรตีนของไวรัสเสริม 

(trans-complement) ใหกับเชื้อไวรัส ทําใหไดอนุภาค

ลักษณะปกติ (ยกเวนการขาดหายไปของยีนที่กําหนดใน

สารพันธุกรรม) ที่สามารถเขาเพิ�มจํานวนในเซลลใหมได

เชนเดียวกับเชื้อไวรัสปกติ การพัฒนาเชื้อไวรัสออนฤทธิ์

วิธีน�้ประกอบดวยขั้นตอนการผลิตและการใชงาน ในขั้น

ตอนการผลิตมีการสรางสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่ขาด

ยนีตามตองการและการนาํพาสารพนัธกุรรมเขาสูเซลลเจา

บานที่มีการแสดงออกของยีนที่ขาดหายไปจากไวรัส  เพื่อ

ใหมีการเพิ�มจํานวนของเชื้อไวรัสในระดับสูง ในขั้นตอน

การใชงาน เมื่อนําเชื้อไวรัสที่ถูกสรางขึ้นแบบน�้ เขา

รางกายของผูรับ เชื้อจะเขาเซลลเจาบานไดตามปกติ มี



วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย วัคซีน  701บทที่ 55 เทคโนโลยีใหม�สําหรับการทําวัคซ�นวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

การสรางสารพันธุกรรมและโปรตีนตางๆของเชื้อไวรัส

ในเซลล สามารถทําหนาที่ในการกระตุนระบบภูมิคุมกัน

ได แตอนุภาคที่ออกจากเซลลในรางกายผูรับ (ซึ�งไมมี

การสรางโปรตีนเสริมใหกับเชื้อไวรัส) ไมสามารถเขา

เพิ�มจํานวนในเซลลใหมในรอบตอไปได เพราะขาดสาร

พันธุกรรมหรือขาดโปรตีนเปลือกนอกที่ใชจับ receptor 

บนผิวเซลล การเพิ�มจํานวนของเชื้อไวรัสในรางกายจึง

เกิดขึ้นไดเพียงรอบเดียวเทานั้น จุดเดนอยูที่การจํากัด

ระดับการเพิ�มจํานวนของเชื้อไวรัสในรางกายของผูที่ได

รับน�าจะทําใหมีความปลอดภัยสูงและผลขางเคียงนอย 

มีความพยายามสราง single cycle virus ในการพัฒนา

วัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก โดยทําใหมีการขาดหายไป

ของยนีทีก่าํหนดโปรตนี capsid ซึ�งเปนองคประกอบภายใน

อนุภาคและมีหนาที่จับกับสารพันธุกรรม รวมกับการสราง

เซลลที่แสดงออกโปรตีน capsid น�้ในระดับสูง อนุภาค

ที่เปนผลจากการเพิ�มจํานวนไวรัสในเซลลเจาบานปกติมี

ขนาดเล็กลงและไมมีสารพันธุกรรมอยูภายใน32

 

การสรางเชื้อไวรัสพาหะดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรม

(Recombinant viral vector) 

เปนการสรางเชื้อไวรัสลูกผสมอีกแบบหนึ�ง โดยนํายีนที่

กําหนดโปรตีนที่ตองการใหเกิดการตอบสนองทางระบบ

ภูมิคุมกันจากเชื้อไวรัส (หรือแบคทีเรีย) กอโรค สอดใส

เขาไปในสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไมกอโรคตางกลุม

กันที่จะทําหนาที่เปนพาหะ (vector) มีวัตถุประสงคให

เกิดการแสดงออกของยีนนั้นในระหวางการเพิ�มจํานวน

ของเชื้อพาหะในเซลล แลวกระตุนระบบภูมิคุมกันใหตอบ

สนองตอโปรตีนจากเชื้อกอโรคในระดับสูงโดยอาศัยหลัก

การของการกระตุนระบบภูมิคุมกันดวยเชื้อเปนออนฤทธิ์ 

จึงเปนการผสมผสานระหวางการกระตุนดวยองคประกอบ

ยอยของเชื้อกอโรคกับการใชเชื้อเปนออนฤทธิ์ วิธีน�้มีขอดี 

ขอเสียเชนเดียวกันกับการใชเชื้อเปนออนฤทธิ์ ขอจํากัด

ของเทคนคิน�อ้ยูทีป่ฏกิริยิาตอบสนองตอเชือ้ไมกอโรคทาํให

ไมสามารถใชเชือ้พาหะชนดิใดชนดิหนึ�งซ้าํไดหลายครัง้ใน

ผูรบัคนเดยีวกนั ในทาํนองเดยีวกนั ถาผูที่ไดรบัมภีมูคิุมกนั

ตอเชือ้พาหะอยูกอนแลว กอ็าจจะไมตดิเชือ้พาหะและไมมี

การตอบสนองตอยีนจากเชื้อกอโรค

 เชื้อไมกอโรคที่นิยมใชเปนพาหะไดแก เชื้อใน

กลุม poxvirus โดยเฉพาะเชื้อไวรัส vaccinia ซึ�งมี

ประสิทธิภาพสูง แตก็ชักนําผลขางเคียงมากไปดวย จึง

มีความพยายามปรับปรุงเชื้อ vaccinia ใหลดผล

ขางเคียงลง33,34 หรือเปลี่ยนไปใชเชื้อไวรัสใกลเคียงที่

ชักนําให เกิดผลขางเคียงที่นอยกวา เชนเชื้อไวรัส

fowlpox และ canarypox ซึ�งเปนเชื้อที่ไมกอโรคในคน

เน��องจากไมสามารถสรางอนุภาคไดในเซลลของคน เชื้อ

กลุมอื่นที่มีผูใชไดแก เชื้อ adenovirus และเชื้อ herpes

virus ซึ�งเปนเชื้อที่มีสารพันธุกรรมเปนดีเอ็นเอเชนเดียว

กับเชื้ อ poxv i rus ในกลุม เชื้ อที่มีสารพันธุกรรม

เปนอารเอ็นเอ มีการใชเชื้อ Vesicular stomatitis virus

และเชื้อกลุม alphavirus โดยเฉพาะเชื้อไวรัส Sindbis

ซึ�งมีจุดเดนที่สามารถเขาเพิ�มจํานวนในเซลลหลากหลาย

ชนิด เพิ�มจํานวนไดในเซลลที่ไมแบงตัวและสรางโปรตีน

ในเซลลไดมาก35   

 ในปจจุบัน การใชเชื้อไวรัสไมกอโรคเปนพาหะ

ในการกระตุนภมูคิุมกนัไดรบัความสนใจมากในการพฒันา

วัคซีนรุนใหม โดยครอบคลุมถึงโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัส

และปรสิต ตลอดจนโรคไมติดเชื้อ มีการพัฒนาคุณภาพ

เชื้อวัคซีนลูกผสมและวิธีการกระตุนอยางตอเน��อง เชน 

การผสม adenovirus vector และ pox virus vector

ใหเปน prime-boost strategy ในการพัฒนาวัคซีนโรค

ไขจับสั�น36,37 ในการพัฒนาวัคซีนโรคเอดส  มีความ

พยายามนํายีนที่กําหนดโปรตีนโครงสรางของเชื้อ 

HIV-1 หลายชนิดสอดใส ในสารพันธุกรรมของเชื้อ

ไวรัสไมกอโรคที่นิยมใชเปนพาหะ ทําใหไดเชื้อวัคซีน

ทดสอบจํานวนมาก แตการทดสอบในสัตวทดลองมัก

จะไมไดผลที่ดีเพียงพอ จึงมีผลของการศึกษาวัคซีน

ในคนไมมาก การศึกษาประสิทธิผลในประเทศไทยของ

การกระตุนดวยเชื้อพาหะ ALVAC HIV-1 (vCP1521) ซึ�ง

เปนเชื้อไวรัส canarypox ที่นําพายีนที่กําหนดโปรตีน

เปลือกนอก gp160 โปรตีน gag และ pro  ของเชื้อ HIV-1 
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รวมกับการกระตุนเสริม (booster) ดวยโปรตีน gp120 

โดยตรง พบวามีการตอบสนองโดยการสรางแอนติบอดีที่

จับกับโปรตีนเปลือกนอกไดดี แตยังไมพบการตอบสนอง

แบบ cell-mediated immune response โดยเฉพาะอยาง

ยิ�งการกระตุนใหเพิ�มจาํนวนเซลลทีส่ราง gamma interfer-

on ตอบสนองตอการติดเชื้อในผูที่ไดรับวัคซีนจํานวนมาก

พอ ความตานทานตอการตดิเชือ้ HIV-1 พบอยูในชวงสัน้ๆ 

หลงัการกระตุนเสรมิเทานัน้38   การศกึษาวคัซนีโรคเอดสที่

ใชเชื้อพาหะ adenovirus serotype 5 นําพายีน gag, pol, 

และ nef ก็ไดผลเชนเดียวกัน39 การทําวัคซีน HIV-1 ดวย

การใชเชื้อพาหะยังคงตองพัฒนาตอไป โดยอาจแสวงหา

เชื้อพาหะชนิดใหม เชน  ovine atadenovirus40 เปนตน

การทําใหเชื้อโรคแบคทีเรียออนฤทธิ์โดยการเพาะเลี้ยง

หลายรอบ (Serial passage)

 เปนวธิทีี่ไมคอยไดผล เน��องจากเชือ้โรคแบคทเีรยี

ไมเปลี่ยนแปลงมากนักในการเพาะเลี้ยงหลายรอบในหอง

ปฏิบัติการ หรืออาจเปลี่ยนแปลงมากจนสูญเสียความ

สามารถในการกระตุนระบบคุมกันไปดวย ในบางกรณ�

เชื้อกอโรคหยุดการแสดงออกของโปรตีนที่ทําใหเกิด

โรคในระหวางการเพาะเลี้ยง แลวไปแสดงออกใหมเมื่อ

นําไปทดสอบในสัตวทดลอง หรืออาจเกิดการออนฤทธิ์

แลวเปลี่ยนกลับไปมีฤทธิ์อีกได ตัวอยางหนึ�งของวัคซีน

ชนิดแบคทีเรียเชื้อเปนออนฤทธิ์ คือเชื้อ BCG ซึ�งเปนผล

จากการเพาะเลี้ยงเชื้อ Mycobacterium bovis ในหอง

ปฏิบัติการยาวนานถึง 231 รอบใน 13 ป เชื้อ BCG ที่ใช

อยูปจจุบันในหลายๆประเทศมีความหลากหลายสูง การ

วเิคราะหสารพนัธกุรรมของเชือ้ BCG สายพนัธุตางๆ พบมี

ทัง้การขาดหายไปของยนีและการเพิ�มจาํนวนของสวนยอย

จาํนวนมาก41 ซึ�งเปนสาเหตหุนึ�งทีท่าํใหประสทิธผิลของการ

ใชเชือ้ BCG แตกตางกนัไปไดมาก นอกจากเปนประโยชน

ในการปองกันวัณโรค  ยังมีการใชเชื้อ BCG ชวยรักษาโรค

มะเรง็บางชนดิ เชนโรคมะเรง็กระเพาะปสสาวะ42,43 และโรค

มะเร็งลําใสใหญ44

การทําใหเชื้อโรคแบคทีเรียออนฤทธิ์โดยการกอกลายพันธุ

(Mutagenesis) 

 การทําใหเชื้อแบคทีเรียกอโรคออนฤทธิ์ลงโดย

ใชสารกอกลายพันธุชวยเพิ�มการเปลี่ยนแปลงของสาร

พันธุกรรม เปนการเพิ�มโอกาสที่จะไดเชื้อที่มีลักษณะที่

ตองการ ตัวอยางของวิธีน�้  คือ การชักนําใหเกิดการกลาย

พันธุของเชื้อ Salmonella typhi ใหไดสายพันธุ Ty21a 

ซึ�งมีความผิดปกติของการนําน้ําตาล galactose เขาเซลล 

สงผลใหไมมีฤทธิ์ในการกอโรค แตยังคงความสามารถใน

การกระตุนระบบภมูคิุมกนั45 มปีระโยชนในการปองกนัโรค

ทยัฟอยด  แตประสิทธผิลไมดนีกัโดยเฉพาะในเด็กเลก็46,47

 

การทาํเชือ้แบคทเีรยีใหมคีณุสมบตัติามตองการโดยเทคนคิ

พันธุวิศวกรรม (Generation of recombinant bacteria)

 การทาํใหเชือ้โรคแบคทเีรยีออนฤทธิ์ในการกอโรค

โดยการเพาะเลี้ยงมีโอกาสสําเร็จนอย ประกอบกับความ

ยุงยากในการกอกลายพันธุ เชื้อแบคทีเรีย ซึ�งมีสาร

พันธุกรรมขนาดใหญและสลับซับซอนกวาเชื้อไวรัสมาก 

ทําใหเกิดความพยายามในการใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม

มาสรางเชื้อแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการใช

เปนวัคซีน ซึ�งอาจจะทําใหเกิดการกลายพันธุของยีนที่

เกี่ยวของกับการกอโรค เชน ยีนที่ชวยใหแบคทีเรียเกาะ

กลุมอยูในเน�้อเยื่อของคน หรือชวยใหสามารถคงทน

อยูในรางกาย ตลอดจนการทําลายยีนที่ทําใหกอโรค

โดยตรง ตวัอยางเชน การเปลีย่นแปลงเชือ้ Vibrio cholerae 

สายพันธุ Inaba 569B ใหสูญเสียยีนที่กําหนด subunit A 

ของ cholera toxin จนไดสายพันธุ CVD 103-HgR เพื่อ

ใชเปนวคัซนีอหวิาตกโรคแบบใหทางปาก48 ซึ�งไดเคยถกูใช

อยูระยะหนึ�ง49 แตตอมาพบวาไมมีประสิทธิผลเมื่อทําการ

ศึกษาขนาดใหญในประเทศที่เปนแหลงแพรระบาดของ

โรค50 ประกอบกับมีวัคซีนชนิดเชื้อตายที่มีประสิทธิผลดี 

จึงไดหยุดการผลิตไป อยางไรก็ตามยังมีความพยายาม

พัฒนาเชื้อวัคซีนแบบเชื้อเปนสําหรับอหิวาตกโรคโดยใช

พันธุวิศวกรรมใหมีคุณภาพดีขึ้น เชน การพัฒนาสายพันธุ 

Peru-15 จากเชือ้กอโรค Vibrio cholerae O1 El Tor Inaba
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ใหมีการขาดหายไปของยีน ctxA, rtxA, zot และ ace เพื่อ

ไมใหสราง toxin ประกอบกับการแทนที่ยีน recA ดวยยีน

ที่กําหนด cholera toxin B subunit ใหสูญเสียการเปลี่ยน

แปลงสารพนัธกุรรมแบบ recombination และการคดัเลอืก

เซลลที่ไมมีองคประกอบ flagella51,52 ทําใหเชื้อวัคซีนแบบ

ตัวเปนออนฤทธิ์น�้น�าจะมีความคงตัวและเหมาะสมกับการ

ใชเปนวัคซีนที่ใหทางปาก

การสรางเชื้อแบคทีเรียพาหะดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรม

(Recombinant bacterial vector)

 ทําโดยหลักการเดียวกันการสรางเชื้อไวรัส

พาหะ โดยมีเชื้อแบคทีเรียหลายตัวที่นิยมใช ไดแก 

บางสายพันธุ Salmonella typhi, Vibrio cholerae, 

Salmonella flexneri, Listeria monocytogenes, 

BCG และ Streptococcus gordonii ซึ�งจะมีขอดี ขอเสีย

และที่ใชแตกตางกันไป เชื้อแบคทีเรีย Salmonella typhi, 

Vibrio cholerae, Salmonella flexneri เหมาะกับการให

ทางปาก ในขณะทีเ่ชือ้ BCG สามารถใหไดหลายวธิทีัง้ทาง

ผิวหนัง ทางจมูก และทางปาก

การทําวัคซีนแบบเชื้อตาย (Inactivated vaccine)  

 ในการทําวัคซีนแบบเชื้อตาย เชื้อกอโรคถูก

เพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการใหมีปริมาณสูง อาจมีการ

ทําใหบริสุทธิ์ แลวทําใหเชื้อตายดวยสารเคมี นับเปน

วิธีที่งายและมีประโยชนมากในอดีต ชวยใหไดวัคซีนที่

ดีและราคาไมแพงหลายชนิดที่ยังใชกันอยูจนทุกวันน�้ 

วัคซีนแบบเชื้อตายมีความสามารถในการกระตุนระบบ

ภูมิคุมกันต่ํากวาวัคซีนเชื้อเปน จึงมักจะตองใชในปริมาณ

สูง ใหหลายครั้งและใหรวมกับ adjuvant ในกรณ�ที่ไม

ทําใหบริสุทธิ์ก็อาจมีผลขางเคียงสูง โดยเฉพาะเมื่อตอง

ใหโดยการฉ�ด วัคซีนแบบเชื้อตายมักจะมีฤทธิ์ในการ

กระตุนใหสรางแอนติบอดีไดดีกวา cell-mediated 

immune response จงึเหมาะกบัการปองกนัโรคทีแ่อนตบิอดี

มีบทบาทสําคัญในกระบวนการปองกันการติดเชื้อ

และเกิดโรค

การทาํวคัซนีแบคทเีรยีแบบเชือ้ตาย (Inactivated bacteria)

 การทําวัคซีนแบคทีเรียแบบเชื้อตายเริ�มจากการ

เพาะเลีย้งเชือ้แบคทเีรยีกอโรคในหองปฏบิตักิารในสภาวะที่

เหมาะสมกบัเชือ้แตละชนดิจนไดจาํนวนมาก ทาํการปนลาง

เซลลและนาํมารวมกนั  แลวทาํใหเชือ้ตายโดยใชความรอน

หรือสารเคมี  เชน thimerosal หรือ phenol เมื่อใชวัคซีน

แบคทีเรียแบบเชื้อตายทั้งเซลล (whole cell) ฉ�ดเขาใน

รางกาย มักกอผลขางเคียงสูงจากการกระตุนระบบ innate 

immunity ดวยองคประกอบของเชือ้ แตหากใหทางปาก มกั

ไมคอยมผีลขางเคยีงมากนกั ตวัอยางของวคัซนีแบคทเีรยี

แบบเชื้อตายที่ใชอยู ไดแก วัคซีนอหิวาตกโรคชนิด WC 

ที่ประกอบดวยเชื้อแบคทีเรีย Vibrio cholerae biotype 

classical และ El Tor  ทั้งที่เปน serotype  Inaba และ 

Ogawa โดยทําใหตายดวยความรอนหรือ formaldehyde 

และชนิด WC-BS  ซึ�งประกอบดวยเชื้อแบคทีเรีย Vibrio 

cholerae ทั้งสี่ชนิดผสมกับโปรตีน  cholera toxin B 

subun i t  ที่ ผลิตด วยกรรมวิ ธี ดั้ ง เดิมหรือ เทคนิค

พันธุวิศวกรรม53,54 ตนทุนและความยุงยากในการผลิต

วัคซีนชนิด WC-BS สูงกวาชนิด WC แตเน��องจาก 

cholera toxin B subunit มีความคลายคลึงกับ toxin 

ของ enterotoxigenic E. coli วัคซีนชนิด WC-BS จึงมี

ประโยชนชวยกระตุนภมูคิุมกนัตอโรคทองรวงทีเ่กดิจากเชือ้ 

enterotoxigenic E. coli ไดดวย

การทําวัคซีนไวรัสแบบเชื้อตาย (Inactivated virus)

 การทําวัคซีนไวรัสแบบเชื้อตายประกอบ ดวย

การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสกอโรคในเซลลเพาะเลี้ยงที่จําเพาะ 

การปนเก็บอนุภาคไวรัสที่ถูกปลดปลอยออกมาในอาหาร

เลี้ยงเซลลหรือการทําใหเซลลแตกเพื่อเก็บอนุภาคไวรัสใน

เซลล การทาํใหบรสิทุธิด์วยกรรมวธิทีีเ่หมาะสมสาํหรบัเชือ้

แตละชนิด และการทําใหอนุภาคหมดความสามารถเขา

เพิ�มจํานวนในเซลลดวยสารเคมีเชน ใช formaldehyde ใน

ขั้นตอนสุดทาย อาจผสม adjuvant เพื่อเพิ�มประสิทธิภาพ

ของวัคซีนหากจําเปน ในกรณ�ที่ยังไมสามารถพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงไวรัสในเซลลเพาะเลี้ยงได ก็อาจจําเปนตอง
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เตรยีมเชือ้ไวรสัจาํนวนมากในสตัวทดลอง เชน หน ูหรอืไข

ไกฟก เปนตน วคัซนีไวรสัแบบเชือ้ตายทีม่ีใชอยูในปจจบุนั  

ไดแก วัคซีนปองกันโรคโปลิโอแบบฉ�ด วัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบา วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี วัคซีน

ปองกันไขหวัดใหญ และวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอ   

 โดยทั�วไปแลว วัคซีนไวรัสแบบเชื้อตายมีความ

ปลอดภัยสูง แตการทําใหเชื้อตายอาจไมสมบูรณ ใน

บางครั้งเปนผลใหวัคซีนกอโรคในผูรับบางรายไดจึงมี

ความพยายามกําจัดปญหาน�้โดยนําเชื้อไวรัสแบบเชื้อเปน

ออนฤทธิ์มาผลิตในรูปแบบเชื้อตาย เชน การทําวัคซีน

เชื้อตายจากเชื้อ Japanese encephalitis virus สายพันธุ 

SA 14-14-255 เปนตน

การทําวัคซีนสวนยอย (Subunit vaccine)

 เปนการคัดเลือกองคประกอบยอยของเชื้อโรคที่

เกี่ยวของกับการกอโรคมาใชในการกระตุนภูมิคุมกัน โดย

อาจเปนสวนหนึ�งของโครงสรางของเชือ้ทีส่าํคญัตอการเขา

เพิ�มจํานวนในรางกาย  หรือเปนสวนยอยที่เชื้อโรคปลอย

ออกไปและมีบทบาทในการกอโรค มีจุดเดนอยูที่ความ

ปลอดภัยสูงกวาการใชเชื้อเปนออนฤทธิ์ ซึ�งมีโอกาสเพิ�ม

จาํนวนในรางกายและเปลีย่นกลบัมามคีวามสามารถในการ

กอโรคในผูรับ มคีวามสลับซบัซอนนอยกวาการใชเชือ้ตาย  

ทําใหการควบคุมคุณภาพทําไดดีกวา โอกาสเกิดผลขาง

เคียงนอยกวา ในขณะเดียวกันก็มีขอดอยที่ตองใชปริมาณ

สูง ใหหลายครั้ง มีความยุงยากในการผลิต  โดยเฉพาะใน

การทําใหบริสุทธิ์ อาจทําใหมีราคาสูง       

 สวนยอยของเชื้อโรคที่นํามาใชเปนวัคซีนมีหลาก

หลายรปูแบบ โดยอาจเปนโปรตนี เปปไทด คารโบไฮเดรท 

หรือดีเอ็นเอตามแตชนิดของเชื้อโรคและกลไกการเกิดโรค 

การทาํวคัซนีสวนยอยจงึตองอาศยัองคความรูในดานโครง

สรางของเชื้อ กระบวนการกอโรคและโมเลกุลที่เกี่ยวของ

ทัง้ของเชือ้โรคและของรางกาย การตอบสนองของรางกาย

ตอสวนยอยที่ใชเปนวัคซีน ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่

เหมาะสมกบัสวนยอยแตละรปูแบบ โดยทีก่ระบวนการผลติ

และการทําใหบริสุทธิ์จะแตกตางกันไปไดมาก

 1. วัคซีนสวนยอยแบบโปรตีน (Protein-based) 

ในการทําวัคซีนสวนยอยแบบโปรตีน เคยมีการใชโปรตีน

ที่เชื้อโรคปลอยออกมาในผูติดเชื้อในปริมาณสูง  เชน 

การทําวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี โดยใชอนุภาคไวรัส

ขนาดเล็กที่พบมากในเลือดของผูที่ติดเชื้อไวรัสตับอัก

เสบบีเรื้อรัง นํามาทําใหบริสุทธิ์และทําใหอนุภาคเชื้อไวรัส

ขนาดปกตทิีป่ะปนมาดวยสญูเสยีความสามารถในการเพิ�ม

จํานวน วัคซีนแบบน�้มีประสิทธิผลดี แตมีขอดอยเกี่ยว

กับการปนเปอนดวยเชื้อกอโรคอื่นที่อาจพบในเลือดของ

ผูปวย ในการทําวัคซีนโรคไอกรนโปรตีนที่เชื้อ Bordetella 

pertussis ปลอยออกมาในระหวางการเลี้ยงเชื้อ อาจนํา

มาทําใหบริสุทธิ์แลวทําใหหมดฤทธิ์ โดยใชสารเคมีเชน 

formaldehyde หรือ glutaraldehyde เปนการเปลี่ยน

คุณสมบัติท็อกซินที่ปะปนอยูกับโปรตีนอื่นของเชื้อใหเปน

ท็อกซอยด แลวนําไปใชเปนวัคซีนแบบไรเซลล

 การทําใหโปรตีนของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่

มีฤทธิ์เปนท็อกซินใหหมดฤทธิ์โดยใชสารเคมี มีขอดอย

ที่อาจทําใหโครงสรางของโปรตีนที่จําเปนตอการกระตุน

การสรางแอนติบอดีเปลี่ยนแปลงไปบาง การปรับปรุง

ทาํไดโดยใชเทคนคิพนัธวุศิวกรรมปรบัเปลีย่นยนีทีก่าํหนด

ท็อกซินในหองปฏิบัติการ ใหท็อกซินสูญเสียคุณสมบัติ

เฉพาะสวนยอยของโมเลกุลที่ออกฤทธิ์กอโรค แลวนํายีน

ท็อกซินที่ถูกปรับเปลี่ยนเขาไปแทนที่ยีนท็อกซินปกติใน

สารพนัธกุรรมของเชือ้อยางถาวร เพือ่ใหเชือ้ปลอยทอ็กซนิ

แบบที่ไมมีฤทธิ์ออกมาเพื่อนําไปทําบริสุทธิ์ใชเปนวัคซีน

ตอไป ตัวอยางการทําท็อกซอยดดวยการปรับเปลี่ยนยีน 

(genetic inactivation) ไดแก วัคซีนปองกันโรคไอกรน56 

และวคัซนีโรคคอตบีทีน่าํไปเปนฐานของการทาํวคัซนีสวน

ยอยแบบคารโบไฮเดรทของวัคซีนตานเชื้อ Haemophilus 

influenzae57 เปนตน การผลิตเฉพาะโปรตีน cholera toxin 

B subunit   ดวยกรรมวธิดีัง้เดมิหรอืเทคนคิพนัธวุศิวกรรม

เพื่อนําเฉพาะสวนยอย B subunit ไปใชในวัคซีนปองกัน

อหิวาตกโรคชนิด WC-BS เปนอีกตัวอยางหนึ�งของการ

ทําใหท็อกซินสูญเสียฤทธิ์ในการกอโรค โดยในกรณ�น�้

เปนการทําใหโมเลกุลท็อกซินขาด A subunit ที่จําเปน
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ตอการออกฤทธิ์ไป53,54       

 เทคนคิพนัธกุรรมมปีระโยชนในการทาํวคัซนีแบบ

โปรตีนชนิดอนุภาคขนาดเล็กสําหรับปองกันโรคไวรัสบาง

ชนิด เชน โรคตับอักเสบบีและเอ โดยการนํายีนที่กําหนด

โปรตนีโครงสรางไป   แสดงออกระดบัสงูในเซลลทีเ่หมาะสม 

ในกรณ�ของวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี  การแสดงออก

ของโปรตีน HBsAg ในเซลลยีสต  Saccharomyces 

cerevisiae  กอใหเกิดการรวมตัวของโปรตีนกับเยื่อไขมัน

ของเซลลเปนอนุภาคขนาด  22 นาโนเมตรที่คลายคลึงกับ

อนภุาคขนาดเลก็ทีพ่บในผูปวย (virus-like particle) ซึ�งเปน

ลักษณะจําเพาะของเชื้อไวรัสน�้58 เมื่อใชรวมกับ adjuvant 

สามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดีเทากับอนุภาคที่เตรียมจาก

เลือดผูปวย  แตมีขอดีในดานความปลอดภัยสูงกวามาก 

ในทํานองเดียวกัน  การทําวัคซีนปองกันโรคจากการติด

เชื้อ papillomavirus โดยการนํายีนที่กําหนดโปรตีน L1 ไป

แสดงออกในเซลลแมลง  กอใหเกดิอนภุาคทีป่ราศจากสาร

พันธุกรรมที่นําไปใชเปนวัคซีนไดเปนอยางดี59,60 ปญหาที่

หลงเหลอือยูในกรณ�น�ค้อื การผลติอนภุาคใหครอบคลมุเชือ้

ไวรสั papilloma ชนดิทีก่อโรคใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะจาํเปนใน

การปองกันโรคในชุมชน

 ในการทําวัคซีนสวนยอยแบบโปรตีน เทคนิค

พันธุวิศวกรรมชวยใหสามารถสรางโปรตีนรูปแบบที่ไม

พบในธรรมชาติ  เชน การสราง fusion protein ที่นํายีน

กําหนดโปรตีนสองชนิดมาตอเปนยีนเดียวกัน เมื่อนําไป

แสดงออกในเซลล  โปรตนีทีเ่ปนผลผลติมสีวนยอยจากทัง้

สองตนตอในโมเลกุลเดียวกันและสามารถทํางานไดตามที่

ไดออกแบบไว การผลติวคัซนีโดยการแสดงออกของโปรตนี

จากเชื้อกอโรคในเซลลจําเปนตองใชเซลลที่มีความเหมาะ

สมกับวัตถุประสงคและมีความปลอดภัยสูงไดมาตรฐาน  

จึงจําเปนตองคัดสรรเซลลที่จะใชในการผลิตเปนอยางดี    

 2. วคัซนีสวนยอยแบบเปปไทด (Peptide-based) 

เปนการทําวัคซีนจากสวนยอยสั้นๆภายในโมเลกุลโปรตีน

ซึ�งมีคุณสมบัติในการกระตุนระบบภูมิคุมกันใหเกิดการ

ตอบสนองที่ตองการ โดยตองมีองคความรูมากอนในดาน

โครงสรางและคุณสมบัติของสวนยอยโปรตีนมากอน เชน 

ในบางกรณ�สวนยอยของโปรตีนที่จะกระตุนการตอบสนอง

ที่ชวยปองกันโรคถูกบดบังดวยสวนยอยอื่นของโปรตีน

เดียวกัน  การนําสวนยอยที่สําคัญน�้ไปใชเปนวัคซีนอาจจะ

ชวยใหไดการตอบสนองที่ดีกวาการใชโปรตีนทั้งโมเลกุล 

เชน สวนยอยของโปรตีน circumsporozoite ของเชื้อ 

Plasmodium falciparum ที่เปนกรดอะมิโนสี่ตัวที่เรียงตัว

ซ้าํๆอยูในโปรตนีไมสามารถกระตุนการสรางแอนตบิอดไีด

ด ีเมือ่นาํไปเชือ่มตอกบัโปรตนี HBsAg  เปนวคัซนี RTS,S 

ทําใหมีการกระตุนการตอบสนองที่สูงขึ้น61 ขอจํากัดของ

การทําวัคซีนสวนยอยแบบเปปไทดมีหลายประการ สวน

ยอยบางสวนอาจมีลักษณะเปน conformational epitope 

ที่ไมคงรูปเมื่อถูกแยกออกจากโปรตีนทั้งโมเลกุลไมเหมาะ

กับการทําวัคซีนแบบน�้ สวนยอยขนาดสั้นอาจมีคุณสมบัติ

ในการกระตุนการสรางแอนติบอดีไมสูงหรือยาวนาน

เทาโปรตีน จึงมักจําเปนใช adjuvant ชวยเชน ในกรณ�

ของวัคซีน RTS,S แมวาจะไดนําสวนยอยของโปรตีน 

circumsporozoite ไปแสดงออกเปน fusion protein รวม

กับ HBsAg เปนอนุภาคขนาดเล็กแลว ก็ยังคงตองใช 

adjuvant ที่เหมาะสมรวมดวย62

 3. วัคซีนสวนยอยแบบคารโบไฮเดรท (Carbo-

hydrate-based) เปนวัคซีนที่ทําขึ้นจากองคประกอบ

สวน แคปซูลของเชื้อแบคทีเรียกรัมบวกหลายชนิด ซึ�งมี

ลักษณะเปนโพลีแซคคาไรดที่เรียงตัวซ้ําๆกันอยูที่เปลือก

นอกของเชือ้ มหีนาทีต่านการจบักนิโดยเซลลเมด็เลอืดขาว 

(antiphagocytosis) แอนติบอดีที่จําเพาะตอแคปซูล 

สามารถทําใหเซลลแบคทีเรียแตกสลายหรือถูกจับกิน

ดวยเซลลเม็ดเลือดขาวได จึงชวยทําลายเชื้อและปองกัน

โรคได ในกรณ�ของเชื้อแบคทีเรียกรัมลบ สวนยอย

ไลโปโพลีแซคคไรดอาจใชทําวัคซีนไดเชนกัน

 ในการผลิตวัคซีนสวนยอยแบบโพลีแซคคา

ไรดจากสวนยอยแคปซูล สามารถทําการเพาะเลี้ยงเชื้อ

แลวเก็บโพลีแซคคาไรดที่หลุดออกมาจากเชื้อแลวนําไป

ทําใหเขมขนและบริสุทธิ์ขึ้น วัคซีนแบบแรกน�้มีแตเฉพาะ

โพลีแซคคาไรด  มีคุณสมบัติ เปนแอนติ เจนชนิด 

T-independent สามารถกระตุนการตอบสนองทาง



วัคซีน706 วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย บทที่ 55 เทคโนโลยีใหม�สําหรับการทําวัคซ�นวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

ระบบภูมิคุมกันในเด็กโตและผูใหญไดดี แตไมคอยไดผล

ในเด็กอายุนอยกวา 2 ป การแกปญหาน�้ทําโดยการนํา

โพลีแซคคาไรด เขาเชื่อมตอกับโปรตีนที่ทําหนาที่เปน

พาหะชักนําใหเกิด T-dependent response ตอทั้งสวน

โปรตีนและสวนโพลีแซคคาไรดจากเชื้อกอโรค ทําใหได

แอนติบอดีตอสวนโพลีแซคคาไรดในปริมาณที่สูงในกลุม

เด็กเล็กซึ�งมีพัฒนาการของระบบภูมิคุมกันใหตอบสนอง

ตอแอนติเจนชนิด T-dependent ได ตัวอยางของโปรตีน

พาหะที่ใชไดแก tetanus toxoid, diphtheria toxoid, 

โปรตีน diphtheria toxoid รูปแบบ CRM197 และโปรตีน 

outer membrane protein complex จากเชื้อ Neisseria 

meningitidis เปนตน โดยที่การเลือกใชโปรตีน carrier 

ที่เหมาะสมจะชวยใหปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบ

ภูมิคุมกันเกิดไดเต็มที่63 วัคซีนแบบน�้ไดถูกพัฒนาขึ้นตอ

เชื้อ H. influenza, N. meningitidis และ S. pneumoniae  

โดยทําใหครอบคลุมชนิดตางๆของเชื้อที่กอโรคที่ระบาด

อยางกวางขวาง

 • วัคซีนสวนยอยแบบดีเอ็นเอ (DNA-based) 

เปนวัคซีนที่ ใชสารพันธุกรรมดีเอ็นเอที่ทําขึ้นในหอง

ปฏิบัติการดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรม ใหมีสวนกําหนด

โปรตีนที่ตองการรวมกับสวนควบคุมการแสดงออกใน

การกระตุนระบบภูมิคุมกันใหมีการตอบสนองตอโปรตีนที่

กาํหนด โดยสารพนัธกุรรมดเีอน็เอจะตองถกูนาํเขาสูภายใน

เซลลของรางกาย ใหมีการสรางโปรตีนที่กําหนดในเซลล     

โปรตีนที่สรางขึ้นในเซลลหรือถูกปลดปลอยออกจากเซลล

จะทําหนาที่กระตุนระบบภูมิคุมกันใหเกิดการตอบสนอง

ตามตองการ มีจุดเดนที่การสรางและผลิตทําไดงาย และ

มีความปลอดภัย

 แนวความคิดของวัคซีนสวนยอยแบบดีเอ็นเอ

ไดถูกพัฒนาขึ้นเมื่อไมนานมาน�้ ขณะน�้มีการทําวัคซีน

แบบน�้สําหรับโรคจํานวนมาก แตยังไมเคยมีหลักฐานวามี

ประสิทธิผลในการปองกันโรคไดจริงจากการศึกษาในคน 

จงึยงัตองทาํการพฒันาตอไปอยางตอเน��อง โดยอาจพฒันา

ระบบการนําดีเอ็นเอใหเขาสูเซลลใหมีประสิทธิภาพสูง 

เชนการใชการเคลือบดีเอ็นเอบนอนุภาคโลหะขนาดเล็ก

เพือ่ยงิอนภุาคเขาสูเซลล การใชสารเคมจีาํพวกไขมนัหรอื

อนุภาคไวรัสชวยนําเขาสูเซลล การใชกระแสไฟฟาระยะ

สั้นชักนําใหสารพันธุกรรมเขาเซลล เปนตน นอกจากน�้

การออกแบบใหมีลําดับ  CpG ที่ชวยกระตุนระบบ innate 

immunity ภายในเซลลและการปรบัเปลีย่นชนดิของ codon 

สําหรับเซลลของคน (codon optimization) น�าจะชวยให

ไดการตอบสนองในรางกายสูงขึ้น  
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