การให้วัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก
(Allergen Immunotherapy in Children)
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ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในเด็ก อุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้มีแนวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ ทัว่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทยภายในระยะเวลา 20-30 ปีทผี่ า่ นมา1,2 โรคภูมแิ พ้ทพี่ บได้บอ่ ยและ
เป็นปัญหาส�ำคัญ ได้แก่ โรคหืด (asthma) โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (allergic rhinitis) และ
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis) โรคกลุ่มนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ท�ำให้
เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างมาก ดังนั้นการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและลดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจได้ การรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้นอกจากการหลีกเลี่ยง
สารก่อภูมแิ พ้และการรักษาด้วยยาแล้ว ในปัจจุบนั มีการรักษาอีกทางเลือกหนึง่ คือ การให้วคั ซีนภูมแิ พ้
(allergen immunotherapy) เพื่อรักษาโรค ซึ่งพบว่าสามารถลดอาการภูมิแพ้ ลดการใช้ยา และ
ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้

ค�ำจ�ำกัดความ
การให้วคั ซีนภูมแิ พ้ คือ การให้สารก่อภูมแิ พ้ทผี่ ปู้ ว่ ยแพ้เข้าไปในร่างกาย เริม่ จากปริมาณน้อย
และปรับเพิ่มปริมาณขึ้นจนถึงขนาดที่ใช้ในการรักษา โดยให้ซ�้ำๆ อย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการ
หรือปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้ลดลงเมือ่ สัมผัสสารก่อภูมแิ พ้ชนิดนัน้ 3 การให้วคั ซีนภูมแิ พ้ในปัจจุบนั นิยมให้ 2 วิธี
คือ การฉีดสารก่อภูมิแพ้เข้าใต้ผิวหนัง (subcutaneous immunotherapy, SCIT) และการอมสาร
ก่อภูมิแพ้ใต้ลิ้น (sublingual immunotherapy, SLIT)

กลไกการออกฤทธิ์ของวัคซีนภูมิแพ้
โดยปกติเมือ่ ร่างกายได้รบั สารก่อภูมแิ พ้จะกระตุน้ ให้เกิดปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้ชนิด IgE-mediated4
โดยผ่านทาง helper T cell ชนิด 2 (Th2) ส่งผลให้ B cell มีการสร้าง immunoglobulin E (IgE)
มาเกาะที่ผิวของ mast cell และ basophil เมื่อร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้ซ�้ำ  สารก่อภูมิแพ้
จะถูกจับด้วย IgE ที่อยู่บน mast cell และ basophil ส่งผลให้เกิดการแตกตัวของ mast cell และ
basophil (degranulation) มีการปล่อย mediator และ cytokine ต่างๆ ออกมา ท�ำให้ผู้ป่วยมี
อาการน�้ำมูกไหล จาม คันจมูก คัดจมูก นอกจากนี้ mediator และ cytokine ที่หลั่งออกมาจะช่วย
ดึงดูดให้ inflammatory cell ต่างๆ เช่น eosinophil, basophil และ macrophage ออกมามากขึน้
ท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการภูมิแพ้อยู่ได้นานเป็นสัปดาห์หลังได้รับสารก่อภูมิแพ้
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การให้วคั ซีนภูมแิ พ้จะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางภูมคิ มุ้ กันของร่างกายทีเ่ รียกว่า immunological tolerance คือมีการลดลงของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสารก่อภูมิแพ้
ท�ำให้ร่างกายทนต่อสารก่อภูมิแพ้ได้ดีขึ้น โดยเซลล์ที่มีบทบาทส�ำคัญ คือ regulatory T cell (Treg)
ท�ำหน้าที่สร้างและหลั่ง IL-10 และ TGF-β ส่งผลให้มีการลดลงของปฏิกิริยาภูมิแพ้5-7 ดังนี้
- ยับยัง้ การท�ำงานของ antigen-presenting cell (APC) ซึง่ ท�ำหน้าทีจ่ บั สารก่อภูมแิ พ้และ
น�ำเสนอให้กบั T cell เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการตอบสนองทางภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย ดังนัน้ เมือ่ การท�ำงาน
ของ antigen-presenting cell ถูกยับยั้งจะส่งผลให้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสาร
ก่อภูมิแพ้ลดลง
- ยับยัง้ Th2 และ Th1 โดยตรง ซึง่ การยับยัง้ Th2 จะส่งผลให้การเกิดปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้ลดลง
- ยับยั้งการสร้าง IgE ที่จ�ำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้
- ชักน�ำให้เกิดการสร้าง IgG4 และ IgA ซึ่งเป็น blocking antibody ท�ำหน้าที่แย่งจับ
สารก่อภูมิแพ้ก่อนที่สารก่อภูมิแพ้จะจับกับ IgE จึงเป็นการป้องกันไม่ให้ mast cell และ
basophil ถูกกระตุ้น
- ยับยั้ง mast cell, basophil และ eosinophil ซึ่งเป็น inflammatory cell ส�ำคัญ
ในการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้
- ยับยั้งการเคลื่อนที่ของ effector T cell และ inflammatory cell ไปยังเนื้อเยื่อของ
อวัยวะเป้าหมาย

ข้อบ่งชี้ในการให้วัคซีนภูมิแพ้
การให้วัคซีนภูมิแพ้ในเด็ก สามารถเริ่มให้วัคซีนได้ในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่มีข้อบ่งชี้ แต่ไม่
แนะน�ำให้วัคซีนภูมิแพ้ในเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 3 ปี เนื่องจากสังเกตอาการแพ้วัคซีน
ได้ยาก รวมทัง้ การฉีดวัคซีนอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจในเด็กเล็กได้ (traumatic effect) จากการศึกษา
ประสิทธิภาพของการให้วัคซีนภูมิแพ้พบว่าสามารถลดอาการและการใช้ยาของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้8,9
ป้องกันการกระตุ้นด้วยสารก่อภูมิแพ้ชนิดใหม่10 และลดการเกิดโรคหืดในผู้ป่วยที่เป็นโรคเยื่อบุจมูก
อักเสบจากภูมแิ พ้ได้11 อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาทีย่ นื ยันประสิทธิภาพของการให้วคั ซีน
ภูมิแพ้ในการรักษาผู้ป่วยที่แพ้อาหาร ดังนั้นควรพิจารณาให้วัคซีนภูมิแพ้แก่ผู้ป่วยดังต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โรคหืด และโรคเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ ที่มี IgE
ที่จ�ำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้ ร่วมกับมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1 ข้อ3
1.1 ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาหรือการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้
1.2 เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา
1.3 ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ยาเป็นระยะเวลานานและลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยา
1.4 มีอาการของโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ร่วมกับโรคหืด
1.5 ต้องการป้องกันการเกิดโรคหืดในผู้ป่วยที่เป็นโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
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2. ผู้ป่วยโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่มีความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ทางอากาศ (aeroallergen sensitization)3
3. ผู้ป่วยแพ้แมลงในกลุ่มผึ้ง ต่อ แตน ที่มีลักษณะดังต่อไปนี12้
3.1 ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตแิ พ้แมลงแบบมีปฏิกริ ยิ าทัว่ ร่างกาย (systemic reaction) โดยเฉพาะ
อาการต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือทั้งสองระบบ ร่วมกับตรวจพบ IgE ที่
จ�ำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้
3.2 ผู้ป่วยอายุมากกว่า 16 ปี ที่มีประวัติแพ้แมลงแบบมีปฏิกิริยาทั่วร่างกาย แต่อาการ
จ�ำกัดเฉพาะที่ระบบผิวหนัง ร่วมกับตรวจพบ IgE ที่จ�ำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้

วิธีการให้วัคซีนภูมิแพ้
การให้วัคซีนภูมิแพ้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
1. ระยะเริ่มต้น (initial build-up phase) เป็นระยะที่เริ่มต้นให้วัคซีนภูมิแพ้ โดยเริ่มจากให้
สารก่อภูมิแพ้ขนาดความเข้มข้นต�่ำ  และปรับเพิ่มขนาดความเข้มข้นขึ้นจนถึงขนาดที่ใช้ในการรักษา
ระยะเวลาและอัตราเร็วในการปรับเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกับปัจจัยต่อไปนี้ ได้แก่ ความไวของผู้ป่วยต่อ
วัคซีนภูมิแพ้ ประวัติการเกิดอาการแพ้หลังได้รับวัคซีนครั้งก่อน และความเข้มข้นของวัคซีนที่ผู้ป่วย
ต้องได้รับ เป็นต้น
2. ระยะคงที่ (maintenance phase) เป็นระยะทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั วัคซีนภูมแิ พ้ในขนาดทีเ่ หมาะสม
และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรค โดยผู้ป่วยจะได้รับวัคซีนภูมิแพ้ทุก 2-4 สัปดาห์
เป็นระยะเวลานาน 3-5 ปี13 และติดตามประเมินอาการผู้ป่วยทุก 6-12 เดือน โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมี
อาการดีขนึ้ ภายใน 3-12 เดือนหลังได้รบั วัคซีนในระยะคงที่ หากผูป้ ว่ ยอาการไม่ดขี นึ้ ควรค�ำนึงถึงปัจจัย
ต่อไปนี้ ได้แก่ ผูป้ ว่ ยไม่ได้กำ� จัดหรือหลีกเลีย่ งสารก่อภูมแิ พ้ทเี่ ป็นสาเหตุ ผูป้ ว่ ยอาจได้รบั สารก่อภูมแิ พ้
ปริมาณสูงอยู่ตลอดโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ป่วยได้รับสารระคายเคืองอย่างต่อเนื่อง เช่น
ควันบุหรี่ และผู้ป่วยได้รับวัคซีนภูมิแพ้ที่ไม่สัมพันธ์กับสารก่อภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้ เป็นต้น

ความปลอดภัยของการให้วัคซีนภูมิแพ้
ผลข้างเคียงจากการให้วัคซีนภูมิแพ้ สามารถเกิดได้ 2 แบบ คือ
1. ปฏิกิริยาเฉพาะที่ (local reaction) ได้แก่ อาการบวม แดง คันรอบๆ บริเวณที่ฉีดวัคซีน
ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั วัคซีนชนิดฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง หรืออาการคันปาก ปากบวมในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั วัคซีนชนิดอม
ใต้ลิ้น อุบัติการณ์ของการเกิดปฏิกิริยาเฉพาะที่พบได้บ่อยถึงร้อยละ 26-82 ของผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีน
ภูมิแพ้14
2. ปฏิกิริยาทั่วร่างกาย (systemic reaction) ได้แก่ ผื่นลมพิษ แน่นหน้าอก หายใจ
เสียงหวีด หรือความดันเลือดต�ำ่ ลง อุบตั กิ ารณ์ของการเกิดปฏิกริ ยิ าทัว่ ร่างกายพบได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 1
จนถึงร้อยละ 34 ของผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนภูมิแพ้15 ขึ้นอยู่กับวิธีการให้วัคซีนและอัตราเร็วในการปรับ
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เพิ่มขนาดความเข้มข้นของวัคซีน โดยการให้วัคซีนชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนังจะมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาทั่ว
ร่างกายมากกว่าการให้วคั ซีนชนิดอมใต้ลนิ้ และการปรับเพิม่ ขนาดความเข้มข้นของวัคซีนอย่างรวดเร็ว
จะมีโอกาสเกิดปฏิกริ ยิ าทัว่ ร่างกายมากกว่าการปรับเพิม่ ขนาดความเข้มข้นอย่างช้าๆ นอกจากนีย้ งั พบ
ว่ามีผปู้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งทีอ่ าจเกิดปฏิกริ ยิ าทัว่ ร่างกายได้งา่ ยและควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนให้วคั ซีน
ได้แก่ ผูป้ ว่ ยโรคหืดทีม่ อี าการรุนแรงและยังควบคุมอาการไม่ได้ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามไวต่อสารก่อภูมแิ พ้มาก
และผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่ม β-blocker เป็นต้น15
แนวทางการป้องกันการเกิดผลข้างเคียงจากการให้วัคซีนภูมิแพ้3 ได้แก่ ประเมินความพร้อม
ของผู้ป่วยก่อนให้วัคซีนทุกครั้ง สังเกตอาการของผู้ป่วยหลังให้วัคซีนอย่างน้อย 30 นาที เนื่องจาก
ปฏิกิริยาทั่วร่างกายมักเกิดขึ้นภายใน 30 นาที หลังให้วัคซีน และอาจพิจารณาให้ premedication
ด้วยยาในกลุม่ antihistamine เนือ่ งจากมีการศึกษาพบว่า การให้ premedication สามารถลดอัตรา
การเกิดผลข้างเคียงจากการให้วัคซีนภูมิแพ้ได้ทั้งปฏิกิริยาเฉพาะที่และปฏิกิริยาทั่วร่างกาย16,17

สรุป
การให้วคั ซีนภูมแิ พ้เป็นการให้สารก่อภูมแิ พ้ทผี่ ปู้ ว่ ยแพ้เข้าไปในร่างกาย เริม่ จากปริมาณน้อย
และปรับเพิ่มปริมาณขึ้นจนถึงขนาดที่ใช้ในการรักษา โดยให้ซ�้ำๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายมี
ปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้ลดลง ช่วยลดอาการภูมิแพ้และลดการใช้ยาของผู้ป่วยได้ จึงเป็นการรักษา
อีกทางเลือกหนึ่งที่ได้ผลดีส�ำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
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