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 ในชวงกึ�งศตวรรษที่ผานมาไดมีการปกปองชีวิต

มนุษย ไวไดจํานวนมากจากโรคติดตอตามธรรมชาติ

ดวยการใชวัคซีน ซึ�งเปนมาตรการทางสาธารณสุขที่มี

ประสิทธิผลคุมทุนที่สุด อยางไรก็ตามคุณคาของวัคซีน

ในการปกปองโรคติดเชื้อโดยเจตนานั้นยังไมชัดเจนนัก

 กองทัพสหรัฐอเมริกาไดตระหนักถึงคุณคาของ

วัคซีนตอตานการคุกคามทางชีวภาพและมีการวิจัย

และพัฒนาชุดวัคซีนเพื่อปกปองทหารจากการใชชีววัตถุ

ของปรปกษ เชน วัคซีนแอนแทรกซ รวมทั้งไดมี

โครงการพัฒนาวัคซีนอื่นเพิ�มเติมอีกจํานวนมาก สําหรับ

กองทพั วคัซนีเปนมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลในการตานทาน

ภัยคุกคาม เน��องจากเปนประชากรกลุมเสี่ยงที่กําหนด

เปาหมายไดงายและสามารถครอบคลุมไดสูง

 ในการประเมินบทบาทของวัคซีนเพื่อปกปอง

ประชากรพลเรือนทั�วไปนั้นแตกตางจากทหารอยาง

ชัดเจน แมวัคซีนมีประสิทธิภาพตอตานจุลชีพจําเพาะ แต

ดวยคาใชจายที่สูงมากและครอบคลุมใหทั�วถึงประชากร

ซึ�งมีขนาดใหญไดยาก ประกอบกับมีชีววัตถุจํานวน

มากซึ�งมีศักยภาพในการใชกอการราย ทําใหการใช

วัคซีนเพื่อตอตานการกอการรายในประชากรทั�วไปนั้น

เกือบเปนไปไมได ดวยเหตุดังกลาว จึงไมอาจพิจารณา

ใหวัคซีนเปนมาตรการแรกในการตอตานการกอการราย

ชีวภาพสําหรับประชากรทั�วไปได อยางไรก็ตาม มีวัคซีน

หลายชนิดที่อาจนํามาใชได เชน ควบคุมไขทรพิษระบาด

และปองกันการระบาดทั�วโลก การปองกันตอตานแอน

แทรกซภายหลงัการสมัผสั (ดวยยาตานจลุชพี) การปองกนั

สุรจิต สุนทรธรรม

กอนการสัมผัสในพนักงานปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนที่มี

ความเสี่ยงสูง พนักงานหองปฏิบัติการ และผูใหบริการ

สาธารณสุข

 ไขทรพิษและแอนแทร็กซซึ�งไดรับการจัดในบัญชี

ชีววัตถุคุกคามรายการตนๆ เน��องจากเปนความเสี่ยง

ที่สุด ที่อาจกอใหเกิดการเจ็บปวยจํานวนมากฉับพลันใน

เหตุการณการปลอยที่ทรงประสิทธิผลของกลุมกอการราย 

และในปจจุบันก็มีวัคซีนที่สามารถปองกันโรคทั้งสองจาก

การแพรของละอองได สวนวัคซีนกาฬโรคในปจจุบันนั้นมี

เพยีงชนดิทีต่อตานการแพรผานหมดัไดเทานัน้ แตยงัไมมี

ชนิดที่ตอตานการแพรผานละอองหรือกอใหเกิดกาฬโรค

ปอดได อยางไรกต็าม วคัซนีดงักลาวนัน้มอีปุทานจาํกดัและ

ผูผลิตก็ไดเลิกผลิตไปแลวในปจจุบัน นอกจากน�้ กระทรวง

กลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็ยังมีชุดโครงการวิจัยพัฒนา

วคัซนีอกีหลายชนดิ ไดแก วคัซวีคัซเีน�ยชนดิเพาะเลีย้งเซลล 

(cell culture Vaccinia) สารชีวพิษ Botulinum toxoids 

วัคซีนทูลารีเมีย (Tularemia vaccine) วัคซีนไขคิว 

(Q fever vaccine) วัคซีนไขสมองอักเสบมาเวเนซูเลน 

(VEE, Venezuelan equine encephalitis) วัคซีนไขสมอง

อกัเสบมาตะวนัออก (EEE, Eastern equine encephalitis) 

และวัคซีนไขสมองอักเสบมาตะวันตก (WEE, Western 

equine encephalitis) 

 

 วัคซีนที่กําลังพัฒนาชนิดหนึ�งซึ�งมีความสําคัญ

สูงยิ�งในการตอตานชีววัตถุในภาคพลเรือน คือวัคซีน

ไวรัสวัคซีเน�ย (vaccinia virus vaccine) ที่ทําจากการ

วัคซ�นต�อต�านการก�อการร�ายช�วภาพ
ในภาคพลเร�อน 63

บทนํา

ไขทรพิษ
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เพาะเลี้ยงเซลล ในสหรัฐอเมริกาไดเริ�มบงชี้วาเปนวัคซีน

ที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อตอบสนองตอภาวะคุกคาม

ที่อาจมีการปลอยเชื้อไวรัสไขทรพิษ แมวาการปลอยเชื้อ

นัน้ไมน�าจะเกดิขึน้ ผลสบืเน��องจากการไมไดเตรยีมการอาจ

เกิดมหันตภัยทั�วโลก การไมมีการตรวจสอบการระบาดใน

ประชากรซึ�งไมเคยไดรบัวคัซนีและอยูกนัในเมอืงอยางหนา

แน�น ประกอบกับการเดินทางทางอากาศอยางรวดเร็วอาจ

คราชวีติไดหลายลานคน การกระทาํอยางเดยีวทีอ่าจเปนไป

ไดคือการเพียรพยายามใหทั�วโลกควบคุมการกระจายและ

ขจดัโรคดงักลาวดวยการใชวคัซนีไวรสัวคัซเีน�ย จาํนวนการ

ตายสบืเน��องจากการแพรกระจายไวรสัทีต่ดิตอไดสงูน� ้จะถกู

กาํหนดดวยความรวดเรว็ในการตอบสนองทางสาธารณสขุ 

ประสทิธผิลของการรณรงควคัซนี และทีส่าํคญัทีส่ดุคอืการ

มีวัคซีนใชเพียงพอ 

 อยางไรก็ตามการสะสมวัคซีนในคลังของสหรัฐ

อเมริกาปจจุบัน (ซึ�งมีวัคซีนไวรัสวัคซีเน�ยนอยกวา 7 ลาน

โดส) นั้น ไมน�าจะเพียงพอตอความจําเปนในสถานการณ

จําลองดังกลาวน�้แมเพียงในสหรัฐอเมริกา โดยยังไมตอง

กลาวถึงในระดับนานาชาติ และการสะสมวัคซีนในคลัง

ดังกลาวยังเสื่อมสภาพและมีชวงชีวิตจํากัด นอกจาก

น�้การผลิตวัคซีนในปจจุบันยังคงตองใชวิธีการดั้งเดิม 

คือการสะกิดผิวหนังบริเวณสะโพกของลูกวัวใหถลอก

และเก็บตอมน้ําเหลืองที่ติดเชื้อนั้นมาผลิตเปนวัคซีน 

และทุกวันน�้ก็ ไมมีผูผลิตรายใดที่มีขีดความสามารถ

ผลิตวัคซีนจากตอมน้ําเหลืองลูกวัวดวยวิธีดั้งเดิมน�้ได 

ดังนั้นการทดแทนการสะสมในคลังจึงจําเปนตองพัฒนา

วคัซนีซึ�งผลติดวยวธิกีารเพาะเลีย้งเซลลสมยัใหม โครงการ

พัฒนาดังกลาวน�้ ซึ�งประกอบดวยการพัฒนากระบวนการ 

การแกไขขอบกพรองของกระบวนการผลิตใหม และการ

ทดสอบทางเวชกรรมอยางกวางขวาง จําเปนตองใชคาใช

จายจํานวนมากและอาจตองใชเวลาหลายป

 อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาวัคซีน คือการขาด

แคลนอิมมูโนโกลบูลินวัคซีเน�ยเพื่อบําบัดภาวะแทรกซอน

ของการใหวัคซีน ซึ�งสงผลใหการทดสอบทางเวชกรรม

ไมอาจดําเนินการตอได ปญหาที่เกี่ยวของกับการผลิต

อิมมู โนโกลบูลินวัคซีเน�ยจึงตองไดรับการแกไขกอน 

โครงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเปนความ

กาวหนาในการพฒันาวคัซนีเพาะเลีย้งเซลลดวยการสาํเนา

สายพันธุวัคซีเน�ยอนุพัทธจากอีกสายพันธุหนึ�ง และเชน

เดยีวกบัการพฒันาชวีผลติภณัฑใหมตางๆ จงึไมตองสงสยั

เลยวาคาใชจายในการพัฒนาวัคซีนดังกลาวนั้นจะตอง

สูงมาก แตคาใชจายในการเตรียมการดังกลาวจะไมมีนัย

สําคัญเลยเมื่อเปรียบเทียบน้ําหนักกับคาใชจายที่เกิดจาก

การระบาดของโรคไขทรพิษ

 โรคแอนแทรกซเปนภัยคุกคามลําดับถัดจากโรค

ไขทรพิษ ซึ�งจําเปนตองมีการวิจัยและพัฒนาที่สําคัญ

เพื่อสนองความจําเปนภาคพลเรือน การกอการแฝงซึ�ง

แพรในประชากรเมืองดวยละอองสปอรแอนแทรกซ

อาจเปนสถานการณจําลองการกอการรายที่อาจเกิดขึ้นได

มากที่สุด หากมีการตรวจพบการปลอยหรือวินิจฉัย

ผูปวยรายแรกไดรวดเรว็ การกระทาํอยางรวดเรว็จะสามารถ

รักษาชีวิตไวไดอยางมาก การใหประชากรที่สัมผัสได

รับยาตานจุลชีพและตามดวยการใหวัคซีน จะสามารถ

รักษาชีวิตไวได กอนที่ผูสัมผัสจะเริ�มปวยดวยแอนแทรกซ

จากการหายใจรับเขาไปซึ�งไมอาจบําบัดได ในสองสาม

สปัดาหตอมา การใหยาตานจลุชพีอยางเดยีวเพือ่ปองกนันัน้ 

จะปองกันโรคไดเฉพาะผูไดรับเชื้อที่ไวตอยาตานจุลชีพ

เทานั้น รวมทั้งการใหวัคซีนรวมดวยในกรอบการบําบัด

นั้น สามารถลดระยะเวลาบําบัดดวยยาตานจุลชีพได

อยางชัดเจน ในรายที่ไมไดวัคซีน จําเปนตองใหยา

ตานจุลชีพตอเน��องถึง 60 วัน แตถาใหวัคซีนไดอยาง

มีประสิทธิผลแลวอาจลดระยะเวลาลงเหลือเพียง 30วัน

ได บุคคลที่ไดวัคซีนแลวจะอยูในสภาพแวดลอมเมือง

ที่ปนเปอนเชื้อหลังการโจมตีได การใหวัคซีนเพียง 2 ครั้ง

สามารถชักนําใหเกิดภูมิคุมกันและมีคุณคาในการลดผล

กระทบจากการกอการรายปลอยแอนแทรกซไดอยางยิ�ง

 วัคซีนแอนแทรกซในปจจุบันผลิตดวยวิธี alum-

แอนแทรกซ
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adsorbed และทําใหบริสุทธิ์ขึ้นดวยการเพาะเลี้ยงกรอง

เชื้อ Bacillus anthracis นั้นมีองคประกอบแอนติเจน

ปกปองสูง มีกําหนดการใหวัคซีนคือที่ 0, 2 และ 4 

สัปดาห และ 6, 12 และ 18 เดือน วัคซีนดังกลาวมี

ปลอดภยัและมปีระสทิธศิกัย จงึไดใชในกองทพัเพือ่ปกปอง

กําลังพลจากการโจมตีดวยอาวุธแอนแทรกซ การสราง

เสริมภูมิคุมกันในลิงรีซัสแลวตามดวยการใหละออง

สปอรแอนแทรกซขนาดสูงแสดงใหเห็นถึงขีดความ

สามารถของวัคซีนในการปกปองลิงนั้นจากละอองสปอร 

ดังกลาว อยางไรก็ตามความจําเปนที่ตองใหวัคซีนหลาย

ครั้งนั้นเปนขอคานการใชในภาคพลเรือน แตกําลังมี

การศึกษาที่อาจจะมีการปรับกําหนดการใหวัคซีนใหม

ได นอกจากน�้อุปทานวัคซีนที่มีอยูจํากัดเน��องจากความ

สามารถในการผลิต ดวยเหตุน�้ในอนาคตอันใกล ทําให

กองทัพสหรัฐอเมริกาสั�งซื้อวัคซีนดังกลาวไปทั้งหมด 

วิธีการผลิตวัคซีนดังกลาวน�้เปนวิธีการกอนยุคชีววิทยา

โมเลกุล และจําเปนตองใชสถานพิเศษเน��องจากเชื้อ

แอนแทรกซเปนจุลชีพสรางสปอร นอกจากการตอง

ใหวัคซีนหลายครั้งแลว วัคซีนยังไมบริสุทธิ์เทาใดนัก

และมีโปรตีนอื่นรวมดวยหลายชนิด ลักษณะของวัคซีน

ดังกลาวและเงื่อนไขบังคับของวิธีการผลิตปจจุบัน จึงเปน

ขอโตแยงสําคัญในการจัดใหมีวัคซีนจํานวนมากเพื่อ

ใชในกิจการพลเรือน จนกวาจะมีการพัฒนาวัคซีน

แอนแทรกซรุนที่สองที่ปรับปรุงใหดีขึ้น

 แอนแทรกซมีความรายแรงเน��องจากมีสารชีวพิษ 

2 ชนิดซึ�งทําให เสียชีวิตและทําใหบวม โปรตีนซึ�ง

เรยีกวาปจจยัปกปอง (protective factor) เปนองคประกอบ

สําคัญของสารชีวพิษทั้งสอง สวนปจจัยปกปองดังกลาว

นั้นเปนพื้นฐานประสิทธิผลของวัคซีนปจจุบัน วัคซีน

ซึ�งมีปจจัยปกปองบริสุทธิ์ที่ผลิตดวยวิธี recombinant 

technology สามารถปกปองสัตวได การใช modern 

adjuvant รวมดวยจะทําใหวัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สามารถใหวัคซีนเพียง 2 ครั้งได

 

 

 วัคซีนยังเปนเพียงแนวคิดในการปองกันพิษโบทู-

ลิซึม สารชีวพิษ pentavalent botulinum toxoid อัน

ประกอบดวยสารชีวพิษประสาทโบทูลินัมเอ บี ซี ดี และ

อี ที่ถูกทําลายสภาพพิษดวยฟอรมาลิน ไดใชสรางเสริม

ภูมิคุมกันบุคลากรหองปฏิบัติการและกองทัพมาตั้งแต

พ.ศ. 2504 แตไมเคยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ

อาหารและยาแหงสหรฐัอเมรกิา การใหวคัซนีทนัทหีลงัการ

ไดรับสารชีวพิษไมมีประโยชนในการปองกันเน��องจาก

การตอบสนองภูมิคุมกันที่ชาเมื่อเทียบกับอัตราการ

เกิดพิษ การบําบัดเมื่อไดรับพิษคือ การใหแอนติบอดี

ซึ�งไดจากมา (equine-derived botulinum antitoxin,

BAT) หรือมนุษย (human-der ived botul inum 

immunoglobulin, BIG) เพื่อขจัดสารชีวพิษจากเลือด การ

บําบัดดวยแอนติบอดีไมชวยบรรเทาอาการของโบทูลิซึม

ที่เกิดขึ้นแลว แตสามารถหยุดยั้งปริมาณสารชีวพิษที่เขา

สูปลายประสาท จึงอาจลดความรุนแรงและลดเวลาการ

เปนอัมพาตได

 คณุคาของการใหวคัซนีแกผูบงัคบัใชกฎหมายและ

ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ�งตองตอบสนองตอสิ�งคุกคาม 

ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ทําและความฉับพลันของสิ�ง

คุกคาม บุคลากรในหองปฏิบัติการผูตองทํางานกับสิ�ง

ไมทราบชนิดและกับสิ�งติดเชื้อที่เขมขนสูง ควรตองได

รับวัคซีนเชนกัน ปจจัยดังกลาวน�้เปนขอพิจารณาเพิ�ม

เติมในการพัฒนาโปรแกรมการใหวัคซีนแอนแทรกซ
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