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วัคซ�นป�องกันโรคกาฬโรค

บทนํา

โรคคางทูม

  กาฬโรคเปนโรคติดตอรายแรงระหวางสัตว

และคน มีสัตวฟนแทะจําพวกหนู กระแต กระรอกและ

กระตาย เปนแหลงโรค มีพาหะนําโรคคือหมัดของสัตว

เหลานั้น คนติดเชื้อจากถูกหมัดที่มีเชื้อกาฬโรคกัด บาง

รายสัมผัสกับเชื้อโดยตรง หรือโดยการหายใจเอาละออง

เสมหะของผูปวยกาฬโรคปอดเขาไป กาฬโรคมสีาเหตจุาก

เชื้อ Yersinia pestis พบเชื้อน�้ครั้งแรกป พ.ศ. 2437 โดย 

Yersin & Hitasato ในอดตีโรคกาฬโรค มกีารระบาดเกดิขึน้

หลายครั้ง การระบาดครั้งใหญทําใหมีคนเสียชีวิตหลาย

ลานคน กาฬโรคสามารถติดตอไดทุกเพศและทุกอายุ

ขึ้นอยูกับปจจัยเสี่ยง ผูปวยที่มีอาการรุนแรงและไมได

รับการรักษา จะมีอัตราตายสูงมาก เมื่อพบผูปวยที่

สงสัยโรคน�้ ตองรายงานภายใน 24 ชั�วโมง มายังสํานัก

ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย

ไมตองรอผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

เชื้อกอโรค

 กาฬโรค (Plague) มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ 

Yersinia pestis เปนเชื้อแบคทีเรียแกรมลบรูปแทง มี bi-

polar staining คลาย safety pin เมื่อนําไปเพาะเลี้ยงใน 

Congo red agar ที่อุณหภูมิ 26-28๐ ซ. จะเกิดโคโลน�มี

ลักษณะคลายตาวัว (bull-eye) ซึ�งจะมีสีแดงตรงกลางและ

ที่ขอบมีสีซีด อยางไรก็ตามวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อน�้จะใชเวลา

นานโดยใชเวลาประมาณ 48 ชั�วโมง Y. pestis เปนเชื้อ

แบคทีเรียในตระกูล Enterobacteriaceae เชื้อ Yersinia 

มี 3 สปชีส ไดแก Y. pestis, Y. enterocolit ica

และ Y. pseudotuberculosis ซึ�งสองเชื้อหลังตางก็เปน

เชื้อกอโรคในคน แตพบนอยมากที่จะเปนสาเหตุของ

โรครุนแรงที่ทําใหเสียชีวิตเหมือนเชื้อ Y. pestis1 โดย

Y. pestis แบงยอยไดเปน 3 biovars (orientalis,

mediaevalis และ antigua) ทั้ง 3 biovars กอใหเกิดโรค

รุนแรงไดเหมือนกัน2

ระบาดวิทยา

 สาํหรบัโรคน�เ้คยมกีารระบาดอยูหลายครัง้ในอดตี 

มีการระบาดใหญอยู 3 ครั้งทําใหมีคนเสียชีวิตทั�วโลก

หลายลานคนครั้งแรกในคริสตศตวรรษที่ 6 การระบาดเริ�ม

จากประเทศอียิปตไปสูทวีปยุโรป มีคนตายวันละหมื่นคน

มกีารระบาดตดิตอกนัเปนระยะเวลาประมาณ 50 ป มคีนตาย

หลายลานคน การระบาดครั้งที่ 2 ในคริสตศตวรรษที่ 14 

เรียกการระบาดครั้งนั้นวา The Black Death (กาฬมรณะ) 

โดยเริ�มตนจากตอนใตของประเทศอินเดียและจีน ผาน

ประเทศอียิปตเขาสูทวีปยุโรป ครั้งนั้นมีประชากรประมาณ 

25 ลานคนตองตายดวยโรคน�้

 การระบาดครั้งที่ 3 เปนการระบาดใหญทั�วโลก

ป พ.ศ. 2439 มีการระบาดเขาสูสิงคโปร ไทย ฟลิปปนส 

ฮาไวอี อารเบีย เปอรเชียเตอรกี อียิปต และอาฟริกา

ตะวันตกเขารัสเชียและในทวีปยุโรป เขาสูอเมริกาเหน�อ

และเม็กซิโก มีรายงานระหวางป พ.ศ. 2443-2444

ในภาคตะวันออกของจีนมีคนตายประมาณ 60,000 คน 

ป พ.ศ. 2453-2454 ทีแ่มนจเูลยีมคีนตายประมาณ 10,000 

คน ตอมามรีายงานการระบาดทีร่ฐัแคลฟิอเน�ยและประเทศ

รัสเซีย
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 ปจจบุนัไมคอยพบการระบาดของโรคน� ้มรีายงาน

เมื่อเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2552 รายงานการ

ระบาดของกาฬโรคที่เมืองจื่อเคอทัน มณฑลชิงไห ทาง

ภาคตะวันตกเฉ�ยงเหน�อของสาธารณรัฐประชาชนจีน พบ

ผูปวยเสียชีวิต 3 ราย ดวยกาฬโรคปอด นอกจากน�้ยังพบ

ผูติดเชื้อโรคน�้อีก 9 ราย สวนใหญเปนญาติของผูเสียชีวิต

รายแรก สําหรับประเทศไทยเคยมีการระบาดของกาฬโรค

ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ 2447 การระบาดในครั้งนั้นสันนิษฐาน

วาน�าจะเกิดจากหนูที่มีเชื้อกาฬโรคติดมาจากเรือสินคา

ที่มาจากเมืองบอมเบย ประเทศอินเดีย และหลังจากนั้นมี

การระบาดเปนระยะจนถึง พ.ศ. 2495 เปนการระบาดครั้ง

สุดทาย เกิดขึ้นที่ตลาดตาคลี จังหวัดนครสวรรค จากนั้น

ก็ไมมรีายงานการเกดิกาฬโรคในประเทศไทยจนปจจบุนั3,4 

พยาธิกําเนิด

 กาฬโรคมีระยะฟกตัวประมาณ 1-7 วัน การติดตอ

มาสูคนโดยมีหมัดเปนพาหะ เช้ือสามารถอยูในตัวหมัดได

เปนเดือนข้ึนอยูกับสภาพความช้ืนและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

เม่ือหมัดดูดเลือดจากตัวหนู หรือสัตวฟนแทะอ่ืนๆ ท่ีมีเช้ือ

กาฬโรคอยู หลังจากน้ันถาหมัดมากัดคนจะปลอยเช้ือเขา

ทางบาดแผล การติดตออีกทางหนึ�งโดยการหายใจเอาละออง

เสมหะของผูปวยกาฬโรคปอด หรือจากสัตวเล้ียงท่ีมีเช้ือโรค 

แลวหายใจเอาเช้ือเขาไปทางปาก จมูก เปนตน 

 เมื่อเชื้อเขาสูรางกายเชื้อจะเขาไปตามระบบน้ํา

เหลืองและไปยังตอมน้ําเหลืองทําใหเกิดการอักเสบบวม

ของตอมน้ําเหลือง ตําแหน�งที่พบบอยที่สุดคือ บริเวณ

ขาหน�บ รองลงมาคือรักแร อาการของโรคเกิดขึ้นอยาง

รวดเร็ว จะมีอาการไขสูง หนาวสั�น ปวดศีรษะ ตอม

น้ําเหลืองโตและปวดมาก อาการน�้เรียกวา bubonic 

plague ผิวหนังบริเวณตอมน้ําเหลืองจะบวมแดง อาจ

จะมีอาการทองเสียรวมดวย ระยะตอมาเชื้อจะแพร

กระจายไปตามกระแสโลหิต เขาสูปอด ตับ มาม และ

บางรายไปยังเยื่อหุมสมอง เกิดภาวะติดเชื้อในกระแส

เลือดรุนแรง (Septicemic plague) จะเกิดอาการหัวใจ

วายและเสียชีวิตในที่สุด หากไมไดรับการรักษาอยางถูก

ตองและรวดเร็ว การติดตอระหวางคนไปสูคนโดยการ

ไอ จาม ผูไดรับเชื้อทางระบบหายใจจะเกิดโรคปอดอักเสบ

เรียกวา pneumonic plague 

อาการทางคลินิก

 อาการแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

 1. กาฬโรคตอมน้ําเหลือง (Bubonic plaque)

 เปนชนดิทีพ่บไดบอยทีส่ดุ คนรบัเชือ้เขาสูรางกาย

ทางผิวหนังจากการถูกหมัดกัด เชื้อจะเขาไปตามระบบน้ํา

เหลือง ทําใหเกิดตอมน้ําเหลืองอักเสบบวม ตําแหน�งที่พบ

บอยทีส่ดุคอื บรเิวณขาหน�บ รองลงมา คอื รกัแร ผูปวยจะ

มีอาการไขสูง หนาวสั�น ปวดศีรษะ ตอมน้ําเหลืองโตและ

ปวดมาก อัตราปวยตายจะอยูประมาณรอยละ 50-60

 2. กาฬโรคปอด (Pneumonic plaque)

 อาจเกิดจากกาฬโรคตอมน้ําเหลืองกอนแลว

เชื้อผานกระแสเลือดไปที่ปอด หรือติดตอระหวางคนสู

คนโดยการไอ จาม ผูไดรับเชื้อทางระบบหายใจ จะเกิด

อาการปอดอักเสบ อาการที่พบไดแก อาการไขสูง หนาว

สั�น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว ไอมีเสมหะปนเลือด เจ็บ

หนาอก หายใจลําบาก หอบ และเหน��อยงาย อัตราตาย

อาจสูงถึงรอยละ 95-100 หากไมไดรับการรักษาอยาง

ทันทวงที5

 3. กาฬโรคชนิดติดเชื้อในกระแสเลือด (Septi-

cemic plaque) 

 เกิดจากการลุกลามของกาฬโรคตอมน้ําเหลือง 

และกาฬโรคปอด โดยเชื้อจะแพรกระจายไปตามกระแส

เลือด เขาสูปอด ตับ มาม และบางรายไปยังเยื่อหุมสมอง 

เกิดอาการหัวใจวายและเสียชีวิตในที่สุด หากไมไดรับ

การรักษาอยางถูกตองและรวดเร็ว อัตราตายสูงพอๆ กับ

กาฬโรคปอด 

การวินิจฉัย6-9 

 โดยการเพาะเชื้อจากตอมน้ําเหลือง เลือด หรือ

น้ําไขสันหลัง การยอมสีกรัม เชื้อ Y. pestis จะติดสีกรัม

ลบ มีลักษณะเปน bipolar-staining coccobaccilli 
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วัคซีนปองกันกาฬโรค

คลาย safety-pin การตรวจอื่นๆ ไดแก ตรวจหา

แอนติบอดีโดยวิธี Haemagglutination inhibition test 

หรือวิธี Fluorescent antibody นอกจากน�้อาจตรวจหา

เชื้อโดยวิธี polymerase chain reaction หรือ immuno-

histochemical staining แตตรวจไดเฉพาะหองปฏิบัติการ

บางแหงเทานั้น 

การรักษา10-16

  ยาที่ใชในการรักษาคือ streptomycin ขนาด 30 

มก./กก./วัน นอกจากน�้อาจใช gentamicin, tetracycline, 

doxycycline, chloramphenicol, tr imethoprim-

sulfamethoxazole และ ciprofloxacin ถามีเยื่อหุมสมอง

อักเสบหพิจารณาใช chloramphenicol ถามีหนองที่ตอม

น้ําเหลืองตองผาตัดระบายหนองออก ภาวะแทรกซอน

และอัตราตายจะลดลงมากหากไดรับการวินิจฉัยและใหยา

ตานจุลชีพเร็ว 

ประวัติความเปนมา

 วคัซนีปองกนักาฬโรไดนาํมาใชในคนตัง้แต ป ค.ศ. 

1946 เปนวัคซีนชนิดเชื้อตาย ตอมามีการพัฒนาวัคซีน

ชนิดเชื้อเปนเพื่อเพิ�มประสิทธิภาพ แตมีปญหาเรื่อง

ความปลอดภัยจึงยังไมนํามาใชในคน หลังจากนั้นมี

ความพยายามพัฒนาวัคซีนเพื่อใหมีประสิทธิภาพดี

และมีปฏิกิริยาขางเคียงนอย วัคซีนที่พัฒนาเปนชนิด 

sub-unit ซึ�งจากการศึกษาในสัตวทดลองและการศึกษา 

phase 1 ในอาสาสมคัรทีแ่ขง็แรงพบวาสามารถกระตุนภมูิ

คุมกันไดดี และปฏิกิริยาขางเคียงนอย วัคซีนยังอยูในการ

ศึกษาวิจัย ปจจุบันวัคซีนปองกันกาฬโรคที่ขึ้นทะเบียนมี

ชนิดเดียวคือชนิดเชื้อตาย

รายละเอียดและสวนประกอบ

 Killed whole-cell vaccines

 วคัซนีปองกนักาฬโรคชนดิเชือ้ตาย (Killed whole-

cell vaccines; KWC) ที่ใชในประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนา

มาจากสายพันธุ 195/P ของเชื้อ Y. pestis17 เปนของ 

United States Pharmacopoeia (USP) แตไดเลิกใชไป

ในป ค.ศ.1999

 ปจจุบันมีวัคซีน KWC ของบริษัท Common-

wealth Serum Laboratories (CSL, Australia) ขึน้ทะเบยีน

ใชในประเทศออสเตรเลยี ผลติจากสายพนัธุ 195/P ปรมิาณ

เชื้อ 3 x 109/มล. ในผูใหญใหฉ�ดเขาใตผิวหนัง จํานวนสอง

โดส ปริมาณ 0.5 มล.ตอโดส หางกัน 1-4 สัปดาห และ

แนะนําใหฉ�ดกระตุนอีกครั้งหางกัน 6 เดือน สวนการฉ�ด

วัคซีนในเด็กดูไดจากตารางที่ 1

 Live attenuated vaccines

 ตัง้แตป ค.ศ. 1908 ไดมกีารพฒันาวคัซนีชนดิเชือ้

เปนที่มาจากสายพันธุ EV76 ของเชื้อ Y. pestis18 วัคซีนน�้

ไดมีการใชในสหภาพโซเวียต และประเทศอาณานิคมของ

ฝรั�งเศส แตปจจุบันวัคซีนชนิดน�้เลิกใชในคนไปนานแลว

 Sub-unit vaccines

 วัคซีนชนิด sub-unit ไดมีการพัฒนาเพื่อให

วัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ�มขึ้นและมีความปลอดภัย โดย

ทําใหบริสุทธิ์เปน recombinant proteins ตัวอยางไดแก 

วัคซีน recombinant F1 และ V proteins โดยมี alhy-

drogel เปน adjuvanted19-22 ซึ�งไดผานการทดสอบทาง

คลินิก phase I แลว ในอาสาสมัคร 145 คน พบวาวัคซีน

มคีวามปลอดภยัและสามารถกระตุนใหเกดิภมูคิุมกนั ขอดี

ของวัคซีนชนิด sub-unit คือ ชวยลดจํานวนครั้งของการ

ฉ�ดวคัซนี (วคัซนีให 2 โดสภายในหนึ�งเดอืน) สามารถกระตุน

ใหเกดิภมูคิุมกนัไดเรว็ และเกดิปฏกิริยิาจากวคัซนีนอยกวา

เมื่อเทียบกับวัคซีนชนิด KWC23

ขอบงชี้

 Pre-exposure prophylaxis

 วคัซนีปองกนักาฬโรค แนะนาํใหเฉพาะในบคุลากร

ที่ทํางานเกี่ยวของกับเชื้อ Y. pestis เชน ผูที่ทํางานวิจัย

หรือทํางานในหองทดลอง หรือในบุคคลที่สัมผัสกับสัตวที่

เปนพาหะของกาฬโรคอยูเปนประจํา หรืออยูในพื้นที่ที่มี
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การระบาดของกาฬโรค หรือผูที่เขาไปทํางานในพื้นที่ที่มี

การระบาด24

 ไมแนะนาํใหวคัซนีกบัประชากรทีอ่าศยัอยูในพืน้ที่

ที่มีโรคกาฬโรค เพราะโดยรวมแลวอุบัติการณของโรคน�้

คอนขางต่าํ และคนทีต่ดิเชือ้น�้สวนใหญเปน bubonic form 

ซึ�งสามารถรักษาไดดวยยาตานจุลชีพ

 Post-exposure prophylaxis

 วคัซนีชนดิ KWC ยงัไมเหมาะทีจ่ะนาํมาใชปองกนั

กรณ�หลงัสมัผสัโรคเพราะตองใชเวลานานหลายเดอืนถงึจะ

ใหวคัซนีไดครบตามตารางการใหวัคซีนในปจจุบัน ในอนาคต

อาจมีวัคซีนชนิด sub-unit ซึ�งเชื่อวาจะกระตุนภูมิคุมกันได

เรว็กวาทาํใหเกดิการปองกนัโรคไดเรว็ อาจจะมปีระโยชนใน

การปองกันหลังสัมผัสโรค

 ในผูที่สัมผัสเชื้อ Y. pestis ควรใหยาตานจุลชีพ

ปองกันการติดเชื้อ ถึงแมจะไดรับวัคซีน KWC ครบแลว 

เพราะประสิทธิภาพของวคัซนีในการปองกันกาฬโรคยงัไม

ด ีในอนาคตอาจมกีารพฒันาการใหภมูคิุมกนัแบบ passive 

สําหรับการปองกันหลังสัมผัสโรค 

ประสิทธิภาพ

 จากการศึกษาการใหวัคซีนชนิด KWC พบวา

วัคซีนกระตุนการสรางภูมิคุมกันตอเฉพาะ F1 แอนติเจน

เทานั้น25 ซึ�งการศึกษาในสัตวพบวาแอนติบอดีตอ 

F1 มีความสําคัญสัมพันธกับการปองกันกาฬโรค26 

ระดับแอนติบอดีตอ F1 ที่เปนระดับปองกันโรคตอง

มีคามากกวาหรือเทากับ1:12827,28 การศึกษาตอ

มาซึ�งทําในสัตวทดลองพบวาถามีแอนติบอดีตอทั้ง 

F1 และ V แอนติเจนจะชวยเพิ�มประสิทธิภาพใน

การปองกันโรค จึงไดมีการพัฒนาวัคซีนที่สามารถ

กระตุนการสรางภูมิคุมกันตอทั้ง F1 และ V แอนติเจน

เพื่อเพิ�มประสิทธิภาพในการปองกันโรคไดดีขึ้น

 การศึกษาภูมิคุมกันจากการใหวัคซีนชนิด sub-

unit recombinant F1 และ V proteins ใน phase I ในอาสา

สมัครที่แข็งแรง 32 คน พบวาทุกคนมีภูมิคุมกันหลังให

วัคซีนโดสแรก และภูมิคุมกันขึ้นสูงหลังโดสกระตุน (ที่ 21 

วัน) ยกเวน 1 รายที่มีภูมิคุมกันเฉพาะตอ F1 แอนติเจน29

 สําหรับขอมูลภูมิคุมกันระยะยาว มีการศึกษา

จํานวนนอยที่ศึกษาภูมิคุมกันในระยะยาว การศึกษา

หลังใหวัคซีนชนิด KWC พบวาภูมิคุมกันที่สรางขึ้น

คงอยูระยะสั้น ตองมีการฉ�ดวัคซีนกระตุนทุก 6 เดือน 

สําหรับวัคซีนชนิดเชื้อเปนยังไมทราบระยะเวลาคงอยู

ของภูมิคุมกัน สวนการศึกษาในหนูที่ไดวัคซีน sub-

unit ชนิดrecombinant F1 และ V proteins จะยังคงตรวจ

พบภูมิคุมกันไดนาน 8-12 เดือน30 

 ประสิทธิภาพของวัคซีนปองกันกาฬโรคยัง

ไมมีการศึกษาในคน เน��องจากอุบัติการณของโรค

ต่ํา ขอมูลการศึกษาประสิทธิภาพจึงเปนการศึกษาใน

สัตว ในป ค.ศ. 1961-1971 มีรายงานพบประชากร

a หางจากโดสกอน 1-4 สัปดาห
b หางจากโดสที่สาม 6 เดือน
c หางจากโดสที่สอง 6 เดือน และสามารถลดปริมาณที่ใหลงเหลือ 0.1 มล. ฉ�ดเขาผิวหนัง (intradermal) ในผูที่

เกิดผลขางเคียงจากการฉ�ดโดสที่แลว

ตารางที่ 1 ตารางการฉ�ดและปริมาณของวัคซีนปองกันกาฬโรคชนิดเชื้อตาย
(Killed whole-cell vaccine)

  ขนาด  

อายุที่ใหวัคซีน โดสแรก โดสที่สอง โดสที่สาม โดสกระตุน

6 เดือน- 2 ป 0.1 มล. 0.1 มล.a 0.1 มล.a 0.1 มล.b

3-6 ป 0.2 มล. 0.2 มล.a 0.2 มล.a 0.2 มล.b

7-11 ป 0.3 มล. 0.3 มล.a 0.3 มล.a 0.3 มล.b

> 12 ป 0.5 มล. 0.5 มล.a - 0.3 มล.c
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เวียดนามหลายพันคนเกิดเปนโรคกาฬโรคขึ้น (333 

ราย/106 person-year of exposure) แตอุบัติการณใน

ชวงเวลาเดียวกันของทหารอเมริกาที่อยู ในเวียดนาม

ที่ไดวัคซีนปองกันกาฬโรคชนิด KWC พบเกิดโรคกาฬโรค

นอยกวามาก (1 ราย/106 person-year of exposure) 24,31 

นอกจากน�้ไดทําการเจาะเลือดตรวจภูมิคุมกันในกลุมที่ได

วัคซีนปองกันกาฬโรคพบวาบางคนมีการติดเชื้อแต

ไมแสดงอาการ ประสิทธิภาพวัคซีน KWC ในการ

ปองกันกาฬโรคปอดยังไมชัดเจน มีรายงานพบผูปวย

กาฬโรคปอดถึงแมไดรับวัคซีนชนิดน�้32 

 การศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดเชื้อเปน

ที่ทํ าจากสายพันธุ  EV76 ในหนู  พบว าวัคซีนมี

ประสิทธิภาพปองกันทั้งการติดเชื้อทางผิวหนังและทาง

การหายใจ และดีกวาวัคซีนชนิด KWC33 การศึกษา 

ประสิทธิภาพของวัคซีน sub-unit ชนิด recombinant 

F1 และ V proteins ในหนูเชนเดียวกันพบวาวัคซีน

มีประสิทธิภาพปองกันการติดเชื้อทั้งทางผิวหนัง และการ

หายใจ25,34 นอกจากน�้มีการศึกษาของวัคซีนชนิดน�้ในหนู

ตะเภา ซึ�งพบวาสามารถกระตุนการสรางภูมิคุมกันและ

ปองกันการเกิดโรคได35 

ปฏิกิริยา

 วัคซีนชนิด KWC ทําใหเกิดปฏิกิริยาขางเคียง

ไดแก ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ตอมน้ําเหลืองโต บวมแดง

ตําแหน�งที่ฉ�ด ซึ�งพบประมาณรอยละ 1036,37 

 วัคซีนชนิดเชื้อเปนสายพันธุ EV76 พบอาการไข

รอยละ 20 นอกจากน�้ยังมีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อย38 

แตความกังวลคือวัคซีนชนิดน�้มีรายงานทําใหเกิดโรคใน

สัตวได33,38 

 วัคซีน sub-unit ชนิด recombinant F1 และ V 

proteins จากการศกึษาพบวามคีวามปลอดภยัและปฏกิริยิา

ขางเคียงนอย39

ขอหามและขอควรระวัง

 ไมควรใชในผูท่ีมีประวัติเคยแพตอสวนประกอบใด

สวนประกอบหนึ�งของวัคซีน ยังไมมีผลการศึกษาเร่ืองความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนในบุคคลอายุนอยกวา 18 

ปหรือในหญิงต้ังครรภ

 

 วัคซีน KWC มีขอจํากัดในการใชในการควบคุม

การระบาดของกาฬโรค เพราะตองใชเวลาหลายเดือนใน

การกระตุนใหเกิดภูมิคุมกัน สําหรับวัคซีนชนิด sub-unit 

เชื่อวาจะกระตุนการสรางภูมิคุมกันไดเร็วกวาวัคซีนชนิด 

KWC ถามีการขึ้นทะเบียนของวัคซีนอาจนํามาใช ถายัง

ไมมวีธิอีืน่ทีจ่ะควบคมุการระบาดได นอกจากน�ว้คัซนี sub-

unit อาจมีประโยชนในพื้นที่ที่มีการนําเชื้อ Y. pestis มา

ใชเปนอาวุธชีวภาพ

 ถงึแมวาการใหยาตานจลุชพีจะชวยในการปองกนั

โรค แตการใหยาตานจุลชีพเปนวิธีการปองกันที่ไมเหมาะ

สมทีจ่ะนาํมาใชกบัประชากรจาํนวนมากและใชปองกนัระยะ

ยาว การปองกันกับประชากรทุกคนและระยะยาวจึงควรใช

วัคซีน ดังน้ันจึงยังตองการวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือนํามา

ใชปองกันโรคซึ�งมีความรุนแรงตอไป

 ปจจุบันมีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนเฉพาะวัคซีน

ชนิด KWC และยังคงตองใชตอไปจนกวาจะมีวัคซีนที่มี

ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยกวาน�้ ซึ�งวัคซีนชนิด 

sub-unit เปนวคัซนีอกีชนดิหนึ�งทีส่ามารถกระตุนภมูคิุมกนั

ไดดี และมีการพัฒนาเพื่อใชในอนาคต รวมทั้งการพัฒนา

เพื่อเพิ�มประสิทธิภาพโดยใช Yersinia secretory protein 

F ซึ�งมีขอมูลการศึกษาในหนูพบวามีประสิทธิภาพปองกัน

โรคได39 

ขอพิจารณาดานการสาธารณสุข

วัคซีนในอนาคต
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