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คำแนะนำเพื่อเป็ นแนวทำงในเวชปฏิ บัติก ำรใช้ วัคซี นไข้ เ ลื อดออก DengvaxiaTM
โดยสมำคมโรคติดเชือ้ ในเด็กแห่ งประเทศไทยและสมำคมโรคติดเชื อ้ แห่ งประเทศไทย
วันที่ 26 ธันวำคม 2560
………………………………………………………………………………………………….
วัคซีนไข้ เลื อดออก DengvaxiaTM ผลิ ตโดยบริษัท ซาโนฟี ปาสเตอร์ เป็ นวัคซีน ชนิดเชื อ้ มีชีวิต ผลิ ตจากไวรัส
ลู กผสมระหว่างเชื ้อ yellow fever (YF) สายพัน ธุ์ 17D กับไวรัส dengue สายพัน ธุ์ 1,2,3,4 โดยเอาเฉพาะยี น
ส่ วน prM และ envelope gene ของไวรัส dengue มาใส่ ใ นไวรัส YF 17D เพาะเลี ย้ งใน vero cell ได้ รบั การขึ น้
ทะเบี ยนและจาหน่า ยในประเทศไทยมาตังแต่
้ เดือ น มกราคม 2560 โดยแนะนาให้ ใ ช้ ในเด็กและผู้ ใ หญ่ อ ายุ 945 ปี เป็ นวัคซี นที่ มีค วามปลอดภัย แต่ มีประสิ ท ธิ ภ าพของวัค ซีน ไม่ สมบูร ณ์ สามารถป้อ งกันโรคได้ ประมาณ
ร้ อยละ 65 ซึ่งหมายถึงผู้ ที่ฉีดวัคซีนแล้ ว ยังสามารถเป็ นโรคติดเชื ้อเด็งกี่ได้
เนื่องจากมีข้ อมูลใหม่จากการศึ กษาวิ จยั และประกาศโดยบริษั ท ซาโนฟี ปาสเตอร์เมื่ อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2560 ซึ่งทาให้ เกิดความสับสนในเวชปฏิบตั ิ ดังนันสมาคมโรคติ
้
ดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติ ด
เชื ้อแห่งประเทศไทย จึ งได้ อ อกค าแนะนาเบื ้องต้ นไปเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ขณะนี ้ ได้ มีคาแนะน าเพิ่ มเติ ม
จากองค์การอนามัยโลกเมื่อ วัน ที่ 22 ธั นวาคม 2560 ดัง นันทั
้ ง้ สองสมาคมจึงได้ ท าการรวบรวมข้ อ มูลจากการ
วิจยั และปรับปรุ งคาแนะนาให้ สมบูรณ์ มากขึ น้ ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูล ใหม่ เกี่ ย วกั บ วัคซีน ไข้ เ ลือดออก Dengvaxia ที่เ ปิ ดเผยมำในปี 2017 มีเ นื อ้ หำอย่ ำงไร
บ้ ำง
จากการศึ กษาทางคลิ นิกระยะที่ 3 (Phase 3 clinical trial)ในอาสาสมัครที่อายุ 2-16 ปี ใน 5 ประเทศ
ในเอเชียจานวนกว่า 10,000 ราย (การศึ กษา CYD14) และ 5 ประเทศในละติน อเมริกาจานวนกว่า 20,000
ราย (การศึ กษา CYD 15) พบว่ า การวิเ คราะห์ข้ อ มูล ในกลุ่ มอาสาสมัค รส่ ว นน้ อ ยประมาณ 4,000 รายจาก
อาสาสมัครทังหมด
้
30,000 ราย ที่มีการตรวจเลื อดว่ ามีการติดเชื ้อก่ อนการฉี ดวัคซีน หรือไม่ (ตรวจโดยการใช้ วิธี
50% plaque reduction neutralization assay: PRNT50) พบว่าวัค ซีนมีประสิ ทธิ ภาพในการป้องกันโรค ในผู้ ที่
อายุ 9-16 ปี ในผู้ ที่เคยมีการติ ดเชื อ้ มาก่อนที่จะได้ ร ับวัค ซีนร้ อ ยละ 82 แต่ประสิ ท ธิ ภาพในผู้ ที่ไม่เคยมีการติ ด
เชื ้อมาก่อนพบว่าได้ ผลเพียงร้ อยละ 52
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เพื่ อ ศึ กษาผลกระทบของการติ ดเชื อ้ ก่ อ นการฉี ด วัค ซี น ไข้ เ ลื อ ดออกให้ ช ัด เจนยิ่ ง ขึ น้ ผู้ ผลิ ต จึ ง ได้
ทาการศึกษาเพิ่ มเติม โดยสุ่ มตัว อย่างเลื อดมาจากอาสาสมัครที่ อาจไม่ได้ มี การเก็บเลื อดก่ อนฉี ดวัคซี น แต่ มีการ
เก็ บ ตัว อย่ า ง เลื อดใ นเดื อ นที่ 13 ( ซึ่ ง เป็ น เวล าที่ ฉี ดวัค ซี น ค รบ 3 เข็ ม แล้ ว) จากการศึ กษา phase 3
(CYD14+CYD15) และใน phase 2b (CYD23/57) มีการเก็บเลื อดเพี่มเติมเป็ นจานวนประมาณ 3,300 ราย
และอาสาสมัคร ที่ป่วยด้ วยไข้ เลื อดออกขณะร่วมโครงการทัง้ หมด โดยนาเลื อดดังกล่ า วมาตรวจหา anti-NS1
antibody ซึ่งเป็ นวิธี การตรวจแบบใหม่ ที่พฒ
ั นาโดยทีม วิจยั จากมหาวิ ทยาลัย Pittsburgh, USA เนื่องจากวัคซี น
นี ้เป็ น Chimerix yellow fever vaccine backbone จึงไม่มี NS-1 antigen ของไวรัสเด็งกี่ ดังนันผลตรวจที
้
่เป็ น
บวก (คือ > 9 EU/ml) หมายถึง การที่เ คยมี การติด เชื อ้ ไวรัส เด็ง กี่ต ามธรรมชาติโ ดยไม่ได้ เกิ ดจากการฉี ดวัคซี น
ซึ่งเมื่ อนาผล anti-NS1 antibody มาเทียบกับการตรวจโดยใช้ PRNT50 ที่เป็ น มาตรฐาน พบว่าจะมีโ อกาสเกิ ด
false negative ได้ เพียงร้ อยละ 5 แต่มีโอกาสเกิด false positive ได้ ประมาณร้ อยละ 30
จากการวิเ คราะห์ข้อมู ลโดยใช้ ผ ลการตรวจ anti-NS1 antibody ในเดื อนที่ 13 มาปรับร่วมกับปัจ จัยอื่ น
เพื่อคาดเดาว่ า อาสาสมัครน่าจะเคยมีการติ ดเชื อ้ มาก่ อนได้ ร ับวัคซีน หรือไม่ ซึ่งพบว่าประสิ ทธิ ภาพของวัคซีนใน
การป้องกัน การนอนโรงพยาบาลจากไข้ เลื อ ดออก (Hospitalized Virologically Confirmed Dengue; VCD)
และการป่ ว ยไข้ เ ลื อดออกรุ น แรง (Severe Dengue) ในอาสาสมัค รอายุ 9-16 ปี ที่เ คยมี การติ ด เชื อ้ มาก่ อ น
ใกล้ เคี ยงกับการวิ เคราะห์ข้ อมูล เดิ มซึ่ง วิเ คราะห์ โดยใช้ การตรวจ PRNT50 แต่ในอาสาสมัค รที่ไม่เ คยมี การติ ด
เชื อ้ มาก่ อนพบว่ า เมื่ อฉี ด วัค ซี นแล้ วมี ค วามเสี่ ยงต่ อ การนอนโรงพยาบาลจากไข้ เ ลื อ ดออกมากขึ ้น 1.4 เท่ า
(HR=1.412, 95%CI=0.743-2.682, p=0.287) และเสี่ ยงต่อการเป็ นไข้ เลื อดออกแบบรุ นแรง (ซึ่ งครอบคลุ ม
DHF ทุก grade และsevere criteria อื่นๆ) มากขึ ้น 2.4 เท่า (HR=2.435 95%CI=0.472-12.559, p=0.283 )
เมื่อ เที ยบกับการฉี ดยาหลอก ซึ่ง ผลจากการวิเ คราะห์ข้ อมู ลเพิ่ม เติ มนี พ้ บว่า ผู้ ป่วยทีเ่ ป็ น severe dengue นัน้
เป็ น DHF grade I และ II ทังหมดไม่
้
มี shock, ไม่ มี severe bleeding หรือ เสี ยชีวิ ต และหายเป็ น ปกติ ทุกราย
เมื่อ วิเ คราะห์เ ปรี ยบเที ยบในอาสาสมัครที่ไม่เ คยติด เชื อ้ มาก่ อนและได้ ร ับวัคซี นเทียบกับผู้ ที่ได้ ยาหลอกพบว่ า
ความเสี่ ยงที่จะนอนโรงพยาบาลเพราะไข้ เลื อดออกที่เพิ่มขึ ้น เริ่มเกิดขึ ้นหลังเดือนที่ 30 ของการเริ่มฉี ดวัคซีน
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2. ผู้ท่ ไี ม่ เคยติดเชือ้ มำก่ อน(seronegative)แต่ ได้ รับวัคซีนและภำยหลังต้ องนอนโรงพยำบำลจำก
ไข้ เ ลือดออก (Hospitalized VCD) จะมีควำมรุ นแรงของโรคมำกกว่ ำผู้ ท่ ี seronegative และ
ไม่ ได้ ฉีดวัคซีนหรื อไม่
จากการวิเ คราะห์ ข้อ มู ลของอาสาสมัครรวมทัง้ 3 การศึกษา มากกว่ า 30,000 ราย พบว่ า ผู้ ที่ น อน
โรงพยาบาลจากไข้ เลื อดออกไม่ว่า จะเคยได้ ร ับวัค ซีน หรื อได้ ร ับยาหลอก มี ความรุ นแรงของโรคไม่แ ตกต่า งกัน
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการตรวจ anti-NS1 antibody มี จ านวนผู้ ป่ วยที่ ต้ อ งนอนโรงพยาบาลเพราะ
ไข้ เลื อ ดออกค่ อ นข้ า งน้ อย ซึ่ง ไม่เ ห็ นความแตกต่า งของความรุ น แรงของโรค (severity of disease) อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติเช่นกัน

3. ควำมเสี่ยงต่ อกำรนอนโรงพยำบำลเพรำะไข้ เลื อดออกจำกวั คซีน (Hospitalized VCD) คุ้มกับ
ประโยชน์ ของวัคซีนไหม
เมื่อนามาคานวณโอกาสที่จะเกิดโรคจากการศึกษาสรุ ป risk/benefit ในภาพรวมได้ ดงั นี ้ คือ
- ในผู้ ที่ เคยติดเชื ้อมาก่อ น (seropositive) 1,000 คน เมื่อฉี ดวัคซีนจะป้องกัน การนอนโรงพยาบาลจาก
ไข้ เ ลื อดออกได้ 15 คนและป้องกัน ไข้ เ ลื อดออกรุ น แรง (ซึ่ งหมายรวมถึง DHF grade I, II, III, IV, และ severe
dengue อื่นๆ) ได้ 4 คน ในเวลา 5 ปี
- ในผู้ ที่ ไม่เ คยติดเชื ้อมาก่อ น (seronegative) 1,000 คน เมื่ อฉี ด วัคซี นจะทาให้ มี โอกาสเพิ่ม การนอน
โรงพยาบาลจากไข้ เ ลื อดออก 5 คนและเพิ่ม การเป็ น ไข้ เ ลื อดออกรุ น แรง (ซึ่ งหมายรวมถึ ง DHF grade I, II, III,
IV, และ severe dengue อื่นๆ) 2 คน ในเวลา 5 ปี
- จากการวิเ คราะห์ ใ หม่ นี ้ สามารถประมาณความเสี่ ยงของการจะเกิ ดไข้ เลื อ ดออกรุ นแรง (severe
dengue) ในเวลา 5 ปี ได้ ดงั นี ้
-ผู้ ที่ seropositive และได้ รบั วัคซีน โอกาสเกิด น้ อยกว่า 1 ต่อ 1,000 คนที่ฉีดวัคซีน
-ผู้ ที่ seropositive และไม่ได้ รบั วัคซีน โอกาสเกิด เท่ากับ 4.8 ต่อ 1,000 คนที่ไม่ได้ ฉีดวัคซีน
-ผู้ ที่ seronegative และได้ รบั วัคซีน โอกาสเกิด เท่ากับ 4 ต่อ 1,000 คนที่ฉีดวัคซีน
-ผู้ ที่ seronegative และไม่ได้ รบั วัคซีน โอกาสเกิดเท่ากับ 1.7 ต่อ 1,000 คนที่ไม่ได้ ฉีดวัคซีน
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4. ในเวชปฏิบัติสมควรตรวจเลือดก่ อนฉีดวัคซีนเพื่ อดูว่ำเคยติดเชื อ้ มำก่ อนหรื อไม่
จากการศึ กษาทัง้ หมดที่ กล่ าวมา ใช้ PRNT50 (ซึ่ งเป็ น การตรวจมาตรฐาน ผลบวกคือ ไตเตอร์ >1:10
ต่ออย่างน้ อย 1 serotype) และ anti-NS1 antibody (ที่พฒ
ั นาขึ ้นมาใหม่) ทัง้ PRNT และ anti-NS1 antibody
เป็ น การตรวจที่ไม่มี ในเวชปฏิ บตั ิ ส่ วนการตรวจที่มีใ ช้ ท ั่วไปเพื่อการวินิ จฉั ยนัน้ ส่ วนใหญ่ ใช้ ELISA หรื อ rapid
test โดยวิ ธี immunochromatography ซึ่ งมักไม่ มีค วามไวเพี ยงพอในกรณี ที่ ติ ดเชื ้อเด็ง กี่ม านานแล้ วจนมี ไต
เตอร์ต่ า หากตรวจ ELISA หรือ rapid test ได้ ผ ลบวก อาจช่ว ยบอกได้ ว่า น่า จะเคยมีการติด เชื อ้ มาก่ อน แต่ถ้า
ได้ ผลลบจะไม่สามารถบอกได้ แ น่นอนว่าเคยมีการติดเชื อ้ มาก่ อนหรือ ไม่ และยัง ไม่มีข้ อมูลการศึกษาว่าชุ ดตรวจ
ที่มีใช้ ในเวชปฏิบัติในปั จจุบันชนิด ใดมีค วามแม่นยาเพียงใดเมื่อเที ยบกับ PRNT50 นอกจากนี ้ การตรวจ ELISA
อาจเกิ ดผลบวกลวงจากการติ ดเชื ้อ Flavivirus อื่นๆด้ วย ดังนัน้ จึงไม่ แนะน าให้ ท าการตรวจเลื อดก่อนฉี ดวัคซี น
หากไม่มี ชุด ตรวจที่เ หมาะสม และหากจะตรวจโดยการใช้ ELISA หรือ rapid test ก่อ นฉี ดวัคซี น ควรอธิ บาย
การแปลผลก่ อนเสมอว่า อาจไม่แ ม่นยาได้ นอกจากนี ้ ควรซักประวัติ การเคยเป็ นไข้ เลื อ ดออกมาก่อ นเสมอ เพื่ อ
เป็ นข้ อมูลในการประเมินประโยชน์และความเสี่ ยงต่อไป

5. หำกไม่ ตรวจเลือดก่ อนฉีดวัคซีนจะประเมินควำมเสี่ยงของผู้ รับวัคซีนได้ อย่ ำงไรและควรจะแนะน ำ
ให้ ฉีดวัคซีนหรื อไม่
จากข้ อ มูล ที่มี การตี พิม พ์ ของการศึกษา phase 3 ในภาพรวม โดยไม่ ค านึ ง ถึง serostatus ก่ อนฉี ด
เพราะไม่ มี การตรวจเลื อ ดก่ อ นฉี ดเป็ น ส่ ว นใหญ่ พบว่ า ในกลุ่ ม ประชากรอายุ 9-16 ปี วัค ซี น สามารถลด
ไข้ เ ลื อ ดออกที่ มี อ าการ (Symptomatic VCD) ได้ ร้ อ ยละ 65. 6 (95% CI: 60.7–6 9.9) ป้อ งกัน การนอน
โรงพยาบาลจากไข้ เลื อ ดออก (Hospitalized VCD) ได้ ร้ อ ยละ 80.8 (95% CI: 70.1–87.7) และป้อ งกัน
ไข้ เลื อดออกรุ นแรง (Severe Dengue) ตาม IDMC definition ได้ ร้อยละ 93.2 (95% CI: 77.3–98.0) และจาก
การติ ดตามจนถึง 5 ปี อัตราการนอนโรงพยาบาลและเกิด severe dengue ในกลุ่ มที่ฉี ดวัคซี นยังน้ อยกว่ ากลุ่ ม
ที่ไม่ได้ รบั วัคซีนอย่างต่อเนื่อง
แต่จ ากผลการศึกษาใหม่ที่ เพิ่ มเติ มนี ้ ทาให้ เห็น ความเสี่ ยงที่อ าจเกิด ขึ ้นได้ ใ นกลุ่ มย่ อยที่ไม่ เคยติด เชื อ้
เด็ง กี่มาก่อ นฉี ด วัคซี น ซึ่งจะมีสั ดส่ วนน้ อยในพื น้ ที่ที่ มีค วามชุกของโรคสู ง หรือ ในผู้ ใหญ่ เพราะมักเคยมีการติ ด
เชื ้อมาก่ อนแล้ ว จึงควรมี การให้ ค าแนะนาถึงประโยชน์และความเสี่ ยงของวัคซีนให้ ช ัดเจนก่อ นที่จะให้ ผ้ ู ปกครอง
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หรือผู้ ที่ต้อ งการรับวัคซี น เป็ นผู้ พิ จารณาตัดสิ น ใจเลื อกที่จะฉี ดหรื อไม่ ยกตัวอย่างเช่น ในพื น้ ที่ที่ มีอตั ราการติ ด
เชื อ้ (seroprevalence) ใ นกลุ่ มผู้ ที่ จ ะฉี ด วัค ซี น สู ง เช่ น ที่ ท าการศึ ก ษาที่ ร าชบุ รี โ ดยใช้ PRNT50 พ บ
seroprevalence ประมาณ ร้ อยละ80 ในเด็กอายุ 9 ปี ดัง นันหากฉี
้
ดในเด็ กกลุ่ ม นี ้ 1,000 คนโดยไม่ได้ มี การ
ตรวจเลื อดและติด ตามไป 5 ปี หลัง ฉี ด จะมีโอกาสที่ เป็ นผู้ ที่ มีการติดเชื อ้ มาก่ อนแล้ ว 800 คน ทาให้ ปอ้ งกันการ
นอนโรงพยาบาลจากไข้ เลื อดออกได้ ประมาณ 12 ราย ในขณะที่ มีโอกาสที่จ ะเป็ น ผู้ ที่ไม่ เคยติ ดเชื ้อมาก่อ น 200
คน ซึ่ งอาจทาให้ มีค วามเสี่ ยงต่ อการนอนโรงพยาบาลจากไข้ เ ลื อ ดออกเพิ่ มขึ น้ 1 รายเป็ น ต้ น แม้ การคานวณ
ประโยชน์ข องการป้อ งกันจะมีค่ าที่สูง กว่าความเสี่ ยง แต่ผ้ ู ที่จะรับวัค ซีนต้ อ งเข้ าใจและยอมรับความเสี่ ยงที่อาจ
เกิ ดขึ น้ ได้ จ ากการฉี ดวัคซี น ถ้ า เป็ นกลุ่ ม คนที่น่ าจะมี อตั ราการติ ดเชื ้อมาก่อ นแล้ ว สู ง โดยเฉพาะผู้ ใหญ่ ซึ่ งพบ
อัต ราการติ ดเชื อ้ มาก่ อ นแล้ วมากกว่ า 90% ในทุ กการศึ กษาที่ ใ ช้ PRNT50 ย่ อ มจะมี สั ดส่ ว นของประโยชน์
ป้องกัน โรคที่ มากกว่ าความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ น้ แต่ ในพื ้นที่ ที่มี อตั ราการติ ดเชื อ้ เด็ง กี่ต่ า ประโยชน์ จะลดลงเมื่ อ
เทียบกับความเสี่ ยง ไม่แนะนาให้ ฉีดในบริบทที่คาดว่าน่าจะมีความชุ กของโรคหรือ seroprevalence ต่า
ในประเทศไทยการศึกษา seroprevalence ยัง ไม่ครอบคลุ มทุกพื ้นที่ การศึกษา seroprevalence โดย
ใช้ การตรวจแบบ ELISA IgG/IgM อาจท าให้ ได้ ผลต่ ากว่ าความเป็ นจริง แต่ การศึกษาที่ใ ช้ PRNT50 มี น้อยมาก
ยกตัว อย่ างเปรี ยบเที ยบการศึกษาในกลุ่ ม ประชากรที่ไกล้ เ คียงกัน โดยใช้ วิ ธีต รวจที่ต่ างกัน เช่ น การศึกษาใน
ผู้ ใ หญ่ ใ นบุค คลากรทางการแพทย์ ที่ ส ถาบัน สุ ข ภาพเด็ ก แห่ ง ชาติ ม หาราชินี (รพ.เด็ ก ) อายุ 21-30 ปี พบ
PRNT50 positive ประมาณร้ อ ยละ 92 แต่ การศึ กษาโดยในผู้ ที่อ ายุ 17-29 ปี ในกรุ ง เทพและชลบุรี พบ ELISA
IgG positive ร้ อ ยละ 64 กลุ่ มผู้ ที่ อ ายุม ากขึ ้น จะมีโ อกาสพบ seropositive มากขึ น้ ซึ่ ง ในขณะนี ก้ ระทรวง
สาธารณสุ ขและสถาบันวัค ซีนแห่งชาติกาลัง ดาเนินการศึ กษา seroprevalence ในกลุ่ มอายุต่า งๆ ทัว่ ทุ กภาค
ของประเทศไทย คาดว่าจะได้ ผลเร็วๆ นี ้
แพทย์อ าจคาดเดา seroprevalence จากความชุ กของโรคไข้ เ ลื อ ดออกในแต่ล ะพื น้ ที่ ซึ่ งสามารถหา
ข้ อมู ลได้ จากเว็ บไซต์ข อง สานักโรคติดต่ อนาโดยแมลง แต่ ข้อ มูลเหล่ า นี ้เป็ นข้ อมู ลทางอ้ อ มที่ จะมาสะท้ อ นถึ ง
seroprevalence และความแม่นยาขึ ้นอยู่กบั ความเข้ มแข็งของระบบการรายงานจากพื ้นที่ด้ว ย
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6. ในผู้ท่ เี คยฉีดวัคซีนไข้ เลือดออกมำก่ อนแต่ ยังฉีดไม่ ครบ 3 เข็ม ควรแนะนำให้ ฉีดต่ อจนครบหรื อไม่
ผู้ ที่ เคยฉี ดวัค ซีน มายัง ไม่ ค รบ ควรถามประวัติการเจ็บป่ ว ยด้ วยโรคไข้ เลื อดออกในอดี ต หากเคยเป็ น
ไข้ เ ลื อ ดออกมาก่ อนแล้ ว ก็แนะน าให้ ฉี ดต่อ ไปได้ จนครบ แต่ถ้าไม่มี ประวัติ เคยเป็ นไข้ เ ลื อ ดออกมาก่ อนหรื อไม่
ทราบประวัติการเป็ น ไข้ เลื อ ดออก ควรได้ รบั ข้ อมู ลเพื่อพิ จารณาประโยชน์และความเสี่ ยงหากฉี ดครบ 3 เข็มก่อ น
ตัดสิ นใจว่า จะฉี ดต่อจนครบหรือไม่ ปัจจุบนั ยังไม่มีข้อมูลในเรื่องประโยชน์และความเสี่ ยงหากฉี ดไม่ ครบ 3 เข็ม

7. มีคำแนะนำเพิ่มเติมจำกองค์ ก ำรอนำมัยโลก ที่แตกต่ ำงจำกข้ ำงต้ นไหม
Global Advisory Committee on Vaccine Safety ได้ ออกค าแนะ น าใ นวั น ที่ 7 ธั น วาค ม 2560
/ http: / / www. who. int/ vaccine_safety/ committee/ GACVS- StatementonDengvaxia- CYD- TDV/ en/ มี
เนื อ้ หาไม่ ต่ า งจากค าแนะน าข้ า งต้ น แต่ ได้ อ ธิ บายไว้ ช ัด เจนว่ า วัค ซี น ไข้ เ ลื อ ดออก ที่ ได้ ใ ช้ ไปนัน้ ใช้ ใ นกลุ่ ม
ประชากรที่ อยู่ ในพื น้ ที่ ที่มี โรคชุ ก ซึ่ง จ านวนผู้ ที่ จะไม่ เ คยมีการติด เชื อ้ มาก่อ นฉี ด และอาจจะเกิด ผลอัน ไม่ พึ ง
ประสงค์ จากวัค ซีน (หมายถึง การนอนโรงพยาบาลจากไข้ เ ลื อ ดออกเมื่อมี การติด เชื ้อในภายหลั ง) น่า จะมี น้อ ย
กว่า ร้ อ ยละ 1 ซึ่ง หากได้ รบั การดูแ ลที่ เหมาะสม จะป้อ งกันโรครุ นแรงได้ เ ป็ น ส่ วนใหญ่ และเพื่ อป้องกันปั ญหา
ดังกล่ า ว ผู้ ที่ฉี ดวัคซี นแล้ วควรต้ อ งป้องกันการรับเชื ้อ คื อป้องกันยุ งกัดและหากมีอ าการชวนสงสัยว่ าอาจเป็ น
ไข้ เลื อ ดออก ให้ รี บพบแพทย์เ พื่อตรวจรักษา สาหรับผู้ ที่ยงั ไม่ฉีด ไม่แ นะนาให้ ฉีด ในผู้ ที่ ยงั ไม่ เคยติ ดเชื ้อมาก่อ น
(แต่ก็ไม่ได้ แ นะนาว่ า ให้ ตรวจเลื อดก่ อนฉี ดอย่างไร) และสาหรับผู้ ที่ ฉีดยังไม่ครบ ยังไม่ มีคาแนะนาให้ เพราะไม่
มีข้อมูลเพียงพอ
อง ค์ ก ารอนามัย โล ก ยั ง ได้ ออกค าแนะน าเป็ น แนวท าง ปฏิ บัติ เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2560
http:/ / www. who. int/ immunization/ diseases/ dengue/ q_and_a_dengue_vaccine_dengvaxia_use/ en/
ซึ่งมีเ นื ้อหาคล้ องจองกัน โดยอธิ บายว่า การเกิดไข้ เลื อ ดออกรุ นแรงที่ เพิ่ มขึ ้นในผู้ ที่ไม่เคยติดเชื อ้ มาก่ อนนี ้ น่าจะ
เกิดจากการที่วคั ซีน ไข้ เลื อดออก ทาให้ เกิด silence primary infection ซึ่ง คาดว่า จะทาให้ ความเสี่ ยงในการเกิ ด
ไข้ เลื อดออกรุ นแรงที่มากขึ ้นนี ้ และจะหายไปเมื่อผู้ นนได้
ั ้ รบั natural infection
องค์ การอนามัยโลกยังเน้ นยา้ เรื่ องการป้องกันยุง กัด และไปพบแพทย์ เพื่อ ทาการรักษาอย่ างเหมาะสม
ถ้ ามีอาการสงสัยไข้ เลื อดออก ไม่ว่าจะเคยได้ รบั วัคซีนมาก่ อนหรือไม่ก็ต าม
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8. องค์ กำรอนำมั ยโลก ได้ แ นะนำให้ ตรวจเลื อดก่ อนกำรฉีดวัคซีนหรื อไม่ อย่ ำงไร และแนะนำกำรฉี ด
อย่ ำงไร
องค์การอนามัยโลกได้ ระบุว่ า ขณะนี ย้ งั ไม่มีชุ ดทดสอบที่ เหมาะสมในเวชปฏิบตั ิ การตรวจ ELISA IgG
อาจจะ เป็ น ทาง เลื อ ก แต่ อาจจะ มี ผ ลบวกล วงจาก cross reaction กั บการติ ด เชื อ้ Zika, Japanese
encephalitis และให้ ผลที่ช้า ส่ วนการตรวจ rapid test ที่ ให้ ผลเร็วนัน้ ยังไม่มีการ validate เพื่อ นามาใช้ ในตรวจ
การเคยมี การติ ดเชื ้อมาก่ อนหรื อไม่ นอกจากนัน้ อาจใช้ ประวัติ การเคยเป็ น ไข้ เลื อดออกมาก่อ นมาช่ วยบอกได้
ว่าเคยมีการติด เชื อ้ มาก่ อน แต่เ ป็ น ที่ท ราบดี ว่า การติ ดเชื ้อเดงกี่ อาจไม่มี อาการหรือ มีอ าการน้ อ ยมาก โดยสรุ ป
องค์การอนามัยโลกไม่ มีค าแนะน าที่ ชดั เจนในเรื่ อง การตรวจภาวะการติด เชื อ้ ก่อ นฉี ดวัค ซีน ว่า ควรทาหรื อไม่
และใช้ การตรวจวิธีอะไร และระบุว่าจะต้ องมีการศึกษาเพิ่มเติม
องค์การอนามัยโลกระบุว่า แม้ จ ะเห็น ประโยชน์ข องวัคซีนอย่างมากในที่ที่มีโ รคไข้ เลื อ ดออกเด็งกี่ ชุกชุ ม
แต่ ขณะนี แ้ นะน าให้ ฉี ดวัคซี นนี เ้ ฉพาะในผู้ ที่เ คยมีการติด เชื อ้ มาก่ อนเท่ านัน้ ซึ่ง อาจทราบจากการตรวจเลื อ ด
หรือ ประวัติ การเป็ นโรคไข้ เลื อดออกมาก่ อน จนกว่า จะมีข้อ มูลมากกว่า นี ้ ดังนี ้ “WHO acknowledges that in
high seroprevalence settings, the vaccine can have significant population -level benefits. However,
until a full review has been conducted, WHO recommends vaccination only in individuals with a
documented past dengue infection, either by a diagnostic test or by a documented medical history
of past dengue illness.”

9. องค์ ก ำรอนำมั ย โลกมี คำแนะน ำอย่ ำงไร ในกรณีข องผู้ ท่ ี เคยฉี ด วัคซีน มำก่ อน แต่ ยั งฉี ดไม่ ครบ 3
เข็ม และไม่ ทรำบว่ ำ เคยมีกำรติดเชือ้ มำก่ อนหรื อไม่ ก่อนฉีด
องค์ การอนามัยโลกระบุ ว่ า เนื่ องจากยัง มี ข้ อ มู ลไม่ เ พี ยงพอที่ จ ะพิ จ ารณาระหว่ างความเสี่ ยงกับ
ประโยชน์ ในผู้ ที่ได้ ร ับวัคซี นเพียง 1 หรือ 2 โด๊ ส แต่ห ากผู้ น นั ้ อยู่ ในพื ้นที่ที่ มีการระบาดสู ง ซึ่ งอนุ มานได้ ว่ าคน
ส่ วนใหญ่ น่าจะมี การติด เชื ้อมาก่อนแล้ ว การฉี ดวัคซี นให้ ครบน่าจะได้ ประโยชน์ในภาพรวมมากกว่า ดัง ข้ อความ
ขององค์การอนามัยโลกนี ้ “Thus, there is no evidence to determine the risk and benefit of completion
or suspension of the series in those who have received only one or two doses . However, in
documented high seroprevalence settings, where vaccination has started but the schedule has not
yet been completed, there is likely to be an overall benefit to the population if individuals complete
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the schedule, hereby assuring protection of seropositive individuals who make up the majority of
the vaccinated population.” ดังนัน้ การตัดสิ นใจในการฉี ดต่อหรือไม่ ให้ พิจารณาในแต่ละบริบท

10. วั คซีน นี ้ มี รำยงำนท ำให้ เ กิ ด ผลข้ ำงเคีย งรุ น แรงได้ ห รื อไม่ นอกเหนื อจำกปั ญ หำที่ ก ล่ ำวถึ ง ใน
ข้ ำงต้ น
จากรายงานการใช้ วคั ซีน ทัง้ ในช่ ว งที่ อยู่ ในการศึ กษาในการศึกษาวิ จยั ในระยะที่ 1-3 และทีใ ช้ แ ล้ ว
มากกว่ า 1 ล้ า นโด๊ ส ในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ แ ละบราซิ ล รวมถึ ง อี กกว่ า หมื่ น โด๊ ส ที่ใ ช้ ใ นประเทศไทย ไม่ พ บ
ผลข้ า งเคียงที่ รุน แรงหรือ ทีเ่ หนื อความคาดหมายเพิ่ มเติม มี รายงานเด็ กเสี ยชีวิ ต 3 รายในประเทศฟิ ลิ ปปิ น ส์
หลั ง จากฉี ด วัคซี น นี เ้ มื่ อ ไม่ น านมานี ้ ซึ่ งผู้ เชี่ยวชาญของฟิ ลิ ปปิ นส์ ได้ มี การทบทวนและให้ ค วามเห็ น ว่า การ
เสี ยชี วิตไม่มีค วามเกี่ยวข้ อ งกับวัคซี น โดยพบผลการชันสู ตรว่ าเสี ยชีวิ ตจากโรคหัว ใจ มะเร็งเม็ดเลื อดขาว และ
pontine hemorrhage
การป้องกัน ไข้ เ ลื อดออกสามารถทาได้ หลายวิ ธีร่วมกัน ได้ แก่ การป้องกันยุงกัดกาจัดแหล่ งเพาะพันธุ์ ยุง
รวมทังการใช้
้
ว ัคซีน วัคซีน Dengvaxia® ยัง ไม่ สามารถป้อ งกัน โรคได้ อย่า งสมบูร ณ์ แม้ จ ะฉี ด วัคซี นครบแล้ ว ก็
ยัง สามารถเป็ นโรคได้ ดัง นันหากมี
้
อ าการสงสัยว่า เป็ น ไข้ เลื อดออก จะต้ องรีบมาพบแพ ทย์ ไม่ว่ าจะเคยได้ ร ับ
วัคซีนมาก่อนหรือไม่ก็ตาม

11. ควรมีกำรบันทึกขอคำยินยอมก่ อนฉีดวั คซีน นีไ้ หม
ควรมี การให้ ข้ อ มู ล อย่ า งถี่ ถ้ว นก่ อ นฉี ด หรื อ กาลั งจะฉี ด เข็ ม ต่ อ ไป และระบุ ใ นเอกสารบัน ทึ กทาง
การแพทย์ว่า ได้ ให้ ข้อมูลแล้ ว ไม่มีคาแนะนาให้ ต้องขอความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
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