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ทําไม รพ. ศิริราชถึงเลือกที่จะผลิตวัคซีนภูมิแพไรฝุน
1. ศูนยวิจยั ไรฝุนและโรคภูมิแพ ของรพ. ศิริราชมีการเพาะเลีย้ งไรฝุนชนิด
Dermatophagoides pteronyssinus และ Dermatophagoides farinae อยูแลวซึ่งเปนไรฝุนทีพ่ บ
บอยในฝุนบานและกอใหเกิดโรคภูมิแพในคนไทย ศูนยนี้เปนเพียงแหงเดียวในประเทศไทยที่มีการ
เพาะเลี้ยงไรฝุนบริสุทธิ์เอง เนื่องจากศูนยเพาะเลี้ยงแหงอื่นยังตองซื้อตัวไรฝุนจากตางประเทศเพือ่
การวิจยั ซึ่งมีราคาแพงมากกวาที่ผลิตเองถึง 10 เทา เนือ่ งจากขัน้ ตอนการผลิตที่ยงุ ยาก และไรฝุน มี
อายุสั้นเพียง 2-3 ป ทําใหรพ. ศิริราชไมตอ งเสียเงิน สั่งนําเขาวัตถุดิบ
2.ไรฝุนเปนสารกอภูมิแพตอระบบทางเดินหายใจทีพ่ บไดมากที่สดุ และเปนสารกอภูมิแพที่มี
ราคาแพง
วัคซีนที่ผลิตขึ้นเริ่มใชไดอยางจริงจังเมื่อไร
จริงๆ แลว รพ. ศิริราช ไดผลิตน้ํายาสกัดจากไรฝุนและสารกอภูมิแพชนิดอืน่ ๆ เพือ่ ใชสําหรับ
ตรวจทดสอบภูมิแพทางผิวหนัง และใชเปนวัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพเองมานานกวา 30
ป ปจจุบันเราไดใชเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต เพื่อใหไดมาตรฐานขององคการอนามัยโลก และ
องคการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยความรวมมือของภาคเอกชนและจะนํา
ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณสุข คาดวาประมาณ 1 ปครึ่งถึง 2 ป จะ
สามารถนําขึน้ ทะเบียนและจัดจําหนายได
ผูที่ไมเคยเปนโรคภูมิแพไรฝุนเลย จะสามารถรับวัคซีนเพื่อปองกันโรคภูมิแพไดหรือไม
วัคซีนภูมิแพไรฝุน ใชสําหรับรักษาผูปว ยโรคภูมิแพที่แพไรฝุน ดังนั้นไมสามารถปองกันการเกิด
โรคภูมิแพในคนปกติที่ไมเปนโรคภูมิแพได อยางไรก็ตามถาผูปวยเปนโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ
การฉีดวัคซีนจะชวยปองกันการเปนโรคหอบหืดได

การรักษาดวยการฉีดวัคซีนเปนอยางไร มีวิธกี ารฉีดอยางไร
คือใชวัคซีนที่เตรียมจากสารกอภูมิแพที่ผูปวยแพ มากระตุนใหรางกายของผูปว ยสรางภูมิ
ตานทานตอสิ่งที่แพขนึ้ โดยวิธีฉีดเขาในผิวหนังทีละนอยๆ ในระยะ 5-6 เดือนแรก จะฉีดสัปดาห
ละครั้ง โดยฉีดที่แขนสลับขางกัน และคอยๆ เพิ่มปริมาณของวัคซีนทีละนอย
ตามลําดับ หลังจากฉีดไดขนาดสูงสุดเทาที่ผูปวยจะรับไดแลว โดยไมทําใหเกิดอาการแพ
ขึ้น จึงไมเพิม่ ขนาดของวัคซีน และคอยๆ เพิ่มระยะหางของการฉีดวัคซีนออกไปเปนทุกๆ 2 และ
3 สัปดาห จนถึงฉีดเพียงเดือนละครั้ง เพือ่ กระตุนใหภมู ิตานทานที่รางกายสรางขึน้ คงระดับสูงอยู
ไดตลอดเวลา และควรฉีดเดือนละครั้งไปนาน 3-5 ป จึงจะพิจารณาหยุดฉีดได
หลังจากทีไ่ ดรับการฉีดวัคซีนจนครบแลว ตองฉีดวัคซีนอีกหรือไม
ถาไมมีอาการ ไมจําเปน แตถามีอาการ และตองการกลับมาฉีดอีก ก็สามารถทําได
การฉีดวัคซีน มีขอดีอยางไรบาง
1. เปนการรักษาที่ตรงจุด คือ แกไขที่ระบบภูมิคุมกันของรางกายทีม่ ีความผิดปกติในผูที่เปน
โรคภูมิแพ
2. เหมาะสําหรับผูท ี่มีอาการมาก หรือรักษาดวยยา หรือ วิธีการอื่นแลวไมไดผลดี หรือ ผูที่ใชยา
แลวมีผลขางเคียงของยามาก หรือผูปวยแพสารกอภูมิแพชนิดที่ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได
3. ผูที่มีอาการของโรคหืดรวมกับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ การฉีดวัคซีนจะชวยใหอาการของ
โรคหืดทุเลาลงดวย
4. สําหรับผูที่มารับการฉีดวัคซีนอยางสม่ําเสมอ อาการจะดีขนึ้ ประมาณรอยละ 7090 ขึ้นอยูกับชนิดของสารกอภูมิแพ และขึ้นกับผูปว ยแตละราย
การฉีดวัคซีน จะมีผลขางเคียงหรือขอเสียอยางไร
1. อาจทําใหเกิดอาการแพทวั่ รางกายได เชนเดียวกับการแพยาฉีดชนิดอื่น หรือการทดสอบ
ภูมิแพทางผิวหนัง อาจเกิดอาการของโรคภูมิแพที่ผูปวยเปนอยูแลวมากขึ้น เชน คัน จาม คัดจมูก
น้ํามูกไหล คันตา คันคอ ไอ หรือหอบหืด ลมพิษ ปวดทอง อาเจียน ทองเดิน กลองเสียงบวมเกิด
การอุดตันของทางเดิน หายใจ และอาจถึงช็อกได
2. อาจตองใชเวลา 3-6 เดือน กวาจะเห็นผล และตองฉีดตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
หลังจากทีไ่ ดรับการฉีดวัคซีนแลว ตองปฏิบัติตัวอยางไรบาง
1. ตองนั่งพักใหแพทยดูอาการและสังเกตการบวมบริเวณที่ฉีดทุกครั้ง อยางนอย 30 นาที
2. หามออกกําลังกาย หรือทํางานหนัก หลังฉีดวัคซีน อยางนอย 1 ชั่วโมง เนื่องจากจะทําให
สารกอภูมิแพที่ฉีด มีโอกาสดูดซึมไปทั่วรางกายมากขึ้น อาจทําใหเกิดอาการแพทั่วรางกายได

3. หลังฉีด 24 ชั่วโมง ใหสังเกตการบวมหรือผื่นแดงบริเวณที่ฉีด และบันทึกไว และกอนฉีด
วัคซีนทุกครั้ง ควรรายงานแพทยวา มีการบวม แดงบริเวณที่ฉีดครั้งที่แลวหรือไม ขนาดเทาใด และ
มีอาการผิดปกติอยางอืน่ หรือไม เพื่อแพทยจะไดสั่งขนาดวัคซีนที่จะฉีดใหพอเหมาะ ซึ่งจะเปน
การปองกันไมใหเกิดอาการแพได
4. ผูปวยควรดูแลรักษาสุขภาพทัว่ ไปใหดี โดยการพักผอนใหเพียงพอ กินอาหารทีม่ ีประโยชน
ใหครบทุกประเภท และออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพื่อใหรา งกายสามารถสรางภูมิตานทานไดดี
ภายหลังไดรับการกระตุนจากวัคซีน ซึ่งจะทําใหอาการโรคภูมิแพดีขึ้นไดมากและเร็ว
คาใชจายในการฉีดวัคซีนที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยจะถูกลงกวาการนําเขามากนอย
เพียงใด
การรักษาในครั้งหนึ่งมีคาใชจายประมาณ 800-1,000 บาท และถาวัคซีนไรฝุนที่เราผลิตไดเอง
สามารถนําออกมาใชไดนนั้ จะชวยลดคาใชจายในการนําเขาวัคซีนจากตางประเทศ รอยละ 50
หรือประมาณ 360 ลานบาทตอป
ในอนาคตจะมีการพัฒนาวัคซีนภูมิแพประเภทไหนเพิ่มเติมบาง
วัคซีนภูมแิ พแมลงสาบ เกสรหญา และวัชพืชชนิดฉีด เนื่องจากเปนสารกอภูมิแพทพี่ บบอย
รองลงมาจากไรฝุน นอกจากนัน้ จะมีการพัฒนาวัคซีนประเภทหยดเขาไปในปาก บริเวณใตลิ้น
(ชนิดกิน) ซึ่งมีการนํามาใชแลวที่ตางประเทศ มีขอดีคือสะดวก ไมเจ็บ และใชในเด็กไดดี
ผูปวยที่เปนโรคภูมิแพถาไมไดรักษาจะเกิดอันตรายอะไรหรือไม
โรคภูมิแพนั้น ถาไมไดรับการรักษาจะทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยแยกวาคนปกติ เชน ไม
สามารถนอนหลับ ไดตามปกติ เรียนและทํางานไดไมเต็มที่ และอาจทําใหเกิดโรคแทรกซอน
ตามมาได เชน ไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูก หูชั้นกลางอักเสบ นอนกรน ปอดอุดกัน้ เรื้อรัง ผิวหนังติด
เชื้อ ช็อกจากภาวะภูมิแพที่เกิดทั่วรางกาย (anaphylactic shock) ขาดออกซิเจนเฉียบพลัน อาจ
ถึงแกชวี ิตจากภาวะหอบหืดเฉียบพลัน (ในรายที่เปนมากและรุนแรง หลอดลมจะมีการตีบแคบ
มาก ทําใหไมสามารถหายใจได) โรคภูมิแพนนั้ สามารถรักษาใหอาการตางๆ ดีขึ้นได สามารถใช
ชีวิตไดเหมือนบุคคลปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไดโดยปราศจากโรคแทรกซอน ทั้งนี้การรักษา
มิไดขึ้นอยูกับการใชยาเพียงอยางเดียว จําเปนตองอาศัยความรวมมือและการปฏิบัติตนอยาง
ถูกตองของผูป วยดวย

