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วัคซีนตัวเลือกสาหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี่
หน่วยงานวิจัย
1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 4. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา และความสาคัญ
โรคไข้เลื อ ดออกเป็ น โรคประจ าถิ่ น ของประเทศไทยรวมถึ งประเทศในเขตร้อ นชื้ น อื่ น ๆ รวมกว่า 100 ประเทศทั่ วโลก
การระบาดของโรคมีแนวโน้มสูงและขยายบริเวณออกไปมากขึ้น ประเทศไทยมีการระบาดเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยในปี พ.ศ. 2558
มีรายงานผู้ป่วยจานวน 142,925 ราย เสียชีวิต 141 ราย (ข้อมูล: สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
ยังไม่รวมตัวเลขผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกที่ไม่ได้เข้าระบบการรายของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการล่าช้าในการ
รายงาน และปัญหาด้านการวินิจฉัย ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเด็งกี่จึงมีมากกว่าตัวเลขที่รายงานอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 8.7 เท่า*
* เอกสารอ้างอิง : PLoS Negl Trop Dis. 2011 Mar 29;5(3):e996. doi: 10.1371/journal.pntd.0000996.

แผนภาพแสดงแนวโน้ม และการขยายวงของการระบาดปี ค.ศ.1950-2010

วิธีการควบคุมยุงในปัจจุบัน

พื้นที่การระบาดประเทศไทย พ.ศ. 2556

โรคไข้เลือดออกเด็งกี่นาโดยยุงลาย

วิธีการควบคุมโรคที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ การควบคุมยุงลาย ซึ่งยังขาดประสิทธิภาพ และพบปัญหายุงดื้อยามากขึ้น การใช้
วัค ซีน จึ งเป็ นความหวังในการป้ องกัน โรค อย่างไรก็ตามยั งไม่ มีวัค ซีนจ าหน่ ายในประเทศไทย แม้ว่าในปัจจุ บัน บริษั ท เอกชนของ
ต่างประเทศมีการพัฒนาวัคซีนเด็งกี่จนผ่านการทดสอบในมนุษย์แล้ว แต่เนื่องจากตัวไวรัสก่อโรค การติดเชื้อ และการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกัน มีกลไกที่ซับซ้อน การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกไปจนถึงการทดสอบในมนุษย์และออกจาหน่าย จึงจาเป็นต้องสร้างวัคซีน
ตัวเลือกขึ้นมาจานวนมากเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการค้นพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงขึ้น

ต่อด้านหลัง
ฝ่ ายบริหารคลัสเตอร์ และโปรแกรมวิจยั (CPM)
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สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุน และบริหารจัดการงานวิจัยด้านการพัฒนาวัคซีน
ไข้เลือดออกตั้งแต่ พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน มีการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานสาคัญซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
รุ่นใหม่ด้วยเทคนิคพันธุวิศวกรรมหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีความก้าวหน้า ดังนี้
1. วัคซีนลูกผสมชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Chimeric live-attenuated vaccine):
คณะผู้วิจัยนาโดย ดร.พูนสุข กีฬาแปง รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ และ รศ.นพ.สุธี ยกส้าน
สร้างวัคซีนโดยตัดต่อสารพันธุกรรมส่วนโปรตีนโครงสร้างที่มีบทบาทกระตุ้นภูมิคุ้มกันจาก
ไวรัส สายพั น ธุ์ปั จ จุ บั น บนสารพั น ธุ ก รรมจากไวรั ส เด็ งกี่ ส ายพั น ธุ์ ม าตรฐานที่ ผ่ านการ
ดัดแปลงให้อ่อนฤทธิ์ วัคซีนกลุ่มนี้ มี 2 ชุดย่อย คือ วัคซีน NSTDA 1 ซึ่งอนุญาตสิทธิให้
บริษัท ไบโอเนท-เอเชียไปพัฒนาต่อ และวัคซีน NSTDA2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการยืนยันผล
ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการอนุญาตสิทธิวัคซีน NSTDA1
การทดสอบประสิทธิภาพในลิง
2. วัคซีนชนิดดีเอ็นเอ: คณะผู้วิจัยนาโดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่ง
ธรรม และ รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ น าสารพั นธุก รรมส่ วนโปรตี น
โครงสร้างจากไวรัสสายพันธุ์ปัจจุบันมาปรับปรุงให้เกิดการแสดงออกใน
เซลล์มนุษย์ได้ดีขึ้นในดีเอ็นเอพาหะ แล้วฉีดเข้าร่างกายทางใต้ผิวหนัง
ด้วยวิธี in vivo electroporation จากการทดสอบประสิทธิผลของ
วัคซีนในหนูทดลอง พบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสได้ดี และ
คณะผู้วิจัย และการสร้างวัคซีนดีเอ็นเอ
เมื่อนาไปฉีดร่วมกับวัค ซีน ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ แบบ Prime boost vaccination ทั้งในหนูท ดลอง และลิง พบว่า ช่วยเพิ่ มระดับ
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงขึ้นมากอย่างมีนัยสาคัญ อีกทั้งยังป้องกันการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ซีโรทัยป์ 2 ได้อย่างสมบูรณ์
3. วั ค ซี น ช นิ ดค ล้ ายอ นุ ภ าคไวรั ส (Virus Like Particle, VLP):
คณะผู้ วิ จั ย น าโดย รศ.นพ.นพพร สิ ท ธิ ส มบั ติ ได้ ท าการตั ด ต่ อ สาร
พันธุกรรมส่วนโครงสร้างของไวรัสให้เกิดการผลิตได้อย่างต่อเนื่องใน
เซลล์ แ มลงที่ ถู ก ยอมรั บ ให้ ผ ลิ ต วั ค ซี น ส าหรั บ มนุ ษ ย์ เมื่ อ ทดสอบ
ประสิทธิผลในหนูทดลองร่วมกับแอดจูแวนท์ พบว่า กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ต่อไวรัสได้ดี โดยเมื่อทดลองนาไปฉีดลิงร่วมกับวั คซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อน
ฤทธิ์ พบว่า ช่วยเพิ่ มระดับการกระตุ้นภู มิคุ้มกั นได้สูงขึ้นมากอย่ างมี
นัยสาคัญ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการสร้างวัคซีนให้ครบทุก ซีโรทัยป์
และมี ค วามร่ วมมื อ กั บ สถาบั น พั ฒ นาและฝึ ก อบรมโรงงานต้ น แบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนากระบวนการผลิต
ระดั บ ขยายขนาดเพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการผลิ ต ระดั บ
คณะผู้วิจัย และการพัฒนาวัคซีน Virus Like Particle (VLP)
อุตสาหกรรมต่อไป
สวทช. วางแผนไว้ว่า เมื่อ วัคซีนตัวเลือกจากทุกเทคโนโลยี ถูกทดสอบในลิงแบบเดี่ยว หรือ แบบรวม 2 ชนิดแล้ว (Primeboost vaccination) จะผลั กดั น ให้ เกิ ดการทดสอบความปลอดภั ย ของวัคซี น ตั วเลือ กที่ ให้ ผลดี ที่ สุด ในมนุ ษ ย์ร ะยะที่ 1 ภายในปี
พ.ศ. 2564
นอกจากนี้ สวทช. ยังผลักดัน ให้ เกิ ดงานวิจัยเพื่อค้น หาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มีความสัมพันธ์กับ การป้องกันโรค
(Correlate of protection) ไข้เลือดออกเด็งกี่ โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดระดับแอนติบอดีตอ่ ส่วนโปรตีนต่างๆ
ของไวรัส และปรับปรุงวิธีก ารวัดแอนติ บอดี แบบลบล้างฤทธิ์ (Neutralization antibody) ในสภาวะที่ใกล้เคี ยงกับ การติด เชื้อ ใน
ร่างกายมนุษย์ ข้อมูลจากการศึกษาดังกล่าวนี้จะช่วยให้การออกแบบวัคซีนรุน่ ใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถ
นาเทคนิคที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการคัดกรองวัคซีนตัวเลือกก่อนที่จะนาไปทดสอบในลิงหรือมนุษย์ ซึ่งจะทาให้ประหยัดเงินลงทุนได้ต่อไป
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