การรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้โดยการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ในผู้ใหญ่
(Allergen Vaccine Immunotherapy in Adult)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ต่อพงษ์ ทองงาม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้มีดังต่อไปนี้
1. การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้
ผู้ป่วยควรจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจทดสอบแล้วว่า
แพ้จริงและสารก่อภูมแิ พ้ชนิดอืน่ ๆ รวมไปถึงวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ หลีกเลีย่ งการสัมผัสสารก่อภูมแิ พ้ นอกจากนี้
แพทย์ผู้รักษาควรให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการด�ำเนินโรค การรักษา และโรคอื่น ๆ ที่อาจเกิด
ร่วมด้วย เช่น ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ โรคหืด เป็นต้น
2. การล้างจมูก
การล้างจมูกอย่างถูกวิธีด้วย normal saline จะช่วยลดอาการของจมูกอักเสบภูมิแพ้ได้
เป็นอย่างดี1 อีกทัง้ ยังปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จา่ ย วิธกี ารล้างท�ำโดยใช้กระบอกฉีดยาขนาดประมาณ
10 มิลลิลิตร (มล.) ดูด normal saline แล้วฉีดล้างเข้าไปในโพรงจมูก โดยขณะฉีดล้างให้ผู้ป่วยกลั้น
หายใจ น�้ำเกลือจะไหลลงคอ หรืออาจไหลออกมาทางรูจมูกอีกข้างหนึ่ง หลังการล้างจมูกให้บ้วนน�้ำ
เกลือที่ค้างอยู่ในคอทิ้ง สั่งน�้ำมูกออกเบา ๆ หากแพทย์สั่งการรักษาด้วยยาพ่นจมูกก็สามารถใช้หลัง
จากล้างจมูกได้
3. การใช้ยา
ยาทีใ่ ช้รกั ษาโรคจมูกอักเสบภูมแิ พ้แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการทางจมูก
แตกต่างกัน ดังแสดงเปรียบเทียบในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของยาต่ออาการจมูกอักเสบภูมิแพ้2
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4. การฉีดวัคซีนภูมิแพ้
การฉีดวัคซีนภูมิแพ้ หมายถึง การฉีดน�้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ (allergen extract) ให้ผู้
ป่วยแต่ละราย โดยเริ่มฉีดทีละน้อย และเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีผลท�ำให้ผู้ป่วยสามารถทน
ต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้น ๆ ได้ เมื่อผู้ป่วยสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้น ๆ อีกจะไม่มีอาการภูมิแพ้
หรือมีอาการน้อยมาก ต่อมาค�ำว่า  “Allergen vaccine” นั้นได้ใช้แทนค�ำว่า  “Allergen extract”  
ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ตามค�ำแนะน�ำใน WHO position paper3   ผู้ป่วยที่ตอบสนองดีต่อการรักษาจะมี
อาการทางคลินกิ ดีขนึ้ และความต้องการในการใช้ยาลดลง3 นอกจากนีก้ ารรักษาวิธนี ยี้ งั ช่วยปรับเปลีย่ น
การด�ำเนินโรค และอาจท�ำให้โรคสงบในระยะยาวได้ถึงแม้จะหยุดฉีดไปแล้ว4
กลไกทางพยาธิสรีรวิทยาของ  immunotherapy (IT)
กลไกการเปลี่ยนแปลงทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับ   IT ค่อนข้างซับ
ซ้อนซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้
1. A shift from Th2 to Th1
การศึกษาวิจัยพบว่าการรักษาด้วยวิธีนี้จะท�ำให้มีการเพิ่มขึ้นของ Th1 cytokine และมี
การลดลงของ Th2 cytokine5 การ shift ไปสู่ Th1 response นี้ ท�ำให้เกิดการอักเสบภูมิแพ้ลดลง
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2. Immune tolerance
การเกิด immune tolerance ในการรักษาด้วย  IT  เห็นได้จากการลดลงของการตอบ
สนองต่อ specific allergens6 การศึกษาวิจัยในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้พบว่า IL-107 และ
TGF-b8,9 คือ cytokine ที่ส�ำคัญในการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ tolerance
3.  การลดลงของ specific IgE และการเพิ่มขึ้นของ IgG4 blocking antibody
ในช่วงแรกของการรักษาด้วย IT จะมีการเพิ่มขึ้นของ specific IgE ต่อมาจะลดลงช้า ๆ
จนถึงระดับหนึ่งซึ่งก็ยังสูงกว่าระดับ IgE ก่อนรักษา อาการทางคลินิกอาจดีขึ้น โดยที่ยังไม่มีการลดลง
ของระดับ IgE หรือก่อนการลดลงของระดับ IgE ดังนั้น ประสิทธิภาพของ IT ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลดลง
ของ specific IgE10,11 อย่างไรก็ตามพบว่ามีการลดลงของการปลดปล่อย mediator เช่น  histamine
จาก mast cell และ basophil ซึ่งเป็นกระบวนการใน immediate phase ของปฏิกิริยาภูมิแพ้
นอกจากนีย้ งั พบว่าปฏิกริ ยิ า late phase ทีพ่ บบริเวณผิวหนังและทางเดินหายใจก็ลดลงด้วยเช่นกัน12-14
ส่วนระดับของ IgG4  ซึ่งในทางทฤษฎีเชื่อว่าเป็น “blocking antibody” ต่อต้านฤทธิ์ของ IgE นั้น
จะเพิ่มขึ้น15
ข้อบ่งชี้ของการรักษาด้วยการฉีดวัคซีนภูมิแพ้
1. ผู้ป่วยยังคงมีอาการแม้จะได้รับยาอย่างเหมาะสมแล้ว
2. ผู้ป่วยไม่ต้องการใช้ยาในระยะยาว
3. ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงจากยาที่ใช้รักษา
วิธีให้การรักษาด้วยการฉีดวัคซีนภูมิแพ้
การฉีดวัคซีนจะเริม่ จากขนาดความเข้มข้น 1,000 – 10,000 dilution ของขนาด maintenance
โดยเริ่มฉีด 0.05 มล.  สัปดาห์ต่อไปฉีด 0.1 มล. หลังจากนั้นเพิ่มขึ้น 0.1 มล. ทุกสัปดาห์ จนกระทั่ง
ได้ 0.5 มล. แล้วเริ่มขวดที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นถัดไปเรื่อย ๆ เมื่อผู้ป่วยได้รับการฉีดจนถึง 0.5 มล. ของ
ขวด maintenance แล้วให้ฉีดขนาด 0.5 มล. ซ�้ำทุกสัปดาห์จนครบ 4 สัปดาห์ ในเดือนแรก
แล้วฉีดทุก 2 สัปดาห์ ในเดือนที่ 2 หลังจากนั้นฉีดทุก 4 สัปดาห์
โดยทั่วไปจะสามารถประเมินประสิทธิผลของการรักษาวิธีนี้ภายในเวลา 1 ปี หลังจากผู้ป่วย
ได้รับการฉีดถึง maintenance dose แล้ว ถ้าผู้ป่วยไม่ดีขึ้นควรจะประเมินปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้
1.  ผู้ป่วยยังคงสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้น ๆ อยู่ตลอด
2.  ผู้ป่วยยังคงสัมผัสกับ non-allergenic trigger เช่น ควันบุหรี่
3.  ชนิดหรือขนาดของ allergen ที่ใช้ไม่เหมาะสม
ถ้าได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ และแก้ไขแล้ว แต่ยังไม่มีอาการทางคลินิกที่ดีขึ้นภายใน 1 ปี
อาจเป็นไปได้ว่าวัคซีนนั้นไม่ได้ผล กรณีนี้สมควรจะหยุดการฉีดวัคซีน และพิจารณาใช้การรักษา
แบบอื่นแทน
การฉีดวัคซีนตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือน จึงจะได้ถงึ ระดับ
maintenance dose ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยจะต้องมี compliance ทีด่ พี อสมควร การฉีดวัคซีนยังมีตารางการ
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ฉีดที่จะท�ำให้ไปถึง maintenance dose ได้เร็วขึ้นที่เรียกว่า Cluster และ Rush immunotherapy
ซึ่งควรจะอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเท่านั้น จึงไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้
ถ้าการฉีดวัคซีนได้ผลดี ควรจะฉีดติดต่อไปเป็นเวลา 3 - 5 ปี มีการศึกษาวิจยั พบว่าการฉีดวัคซีนส�ำหรับ
grass pollen เป็นเวลา 3 - 4 ปี แล้วหยุดฉีด จากนั้นติดตามผู้ป่วยไปอีก 3 - 4 ปี พบว่าผู้ป่วยที่หยุด
รับการรักษาไม่ได้มีอาการที่เลวลง และไม่พบว่ามีความแตกต่างกับกลุ่มผู้ป่วยที่ฉีดวัคซีนต่อเนื่องโดย
ไม่หยุด ซึ่งบ่งชี้ว่าวัคซีนมีประสิทธิผลต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 3 - 4 ปี แม้ว่าจะหยุดฉีดแล้ว4  อย่างไร
ก็ตามการตัดสินใจที่จะหยุดฉีดเมื่อไรนั้นควรจะพิจารณาและประเมินผู้ป่วยเป็นราย ๆ ไป
ความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนภูมิแพ้
อุบัติการณ์ของ  systemic reaction หลังการฉีดวัคซีนนั้น พบได้ตั้งแต่น้อยกว่าร้อยละ 1
ของผู้ป่วยที่ได้รับ conventional immunotherapy แต่อาจจะพบ reaction มากขึ้นในผู้ป่วยที่ได้
รับ “Rush immunotherapy”16  ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ของผู้ป่วยที่มี systemic reactions จะ
เกิดขึน้ ภายใน 30 นาที หลังฉีดวัคซีน16 ดังนัน้ ภายหลังการฉีดวัคซีนผูป้ ว่ ยควรอยูร่ อดูอาการอย่างน้อย
ประมาณ 30 นาที อย่างไรก็ตามมีรายงานพบว่า systemic reaction อาจเกิดขึน้ หลังจากฉีด 6 ชัว่ โมง
ได้17 และมีรายงานว่าอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่พบน้อยมาก18
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์รุนแรงจากการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ มีดังนี19้
1. ผู้ป่วยโรคหืดที่ยังควบคุมอาการได้ไม่ดี
2. ผู้ป่วยที่มีสมรรถภาพปอดผิดปกติโดยที่ค่า FEV1 < 70% ของค่า predicted  จากสาเหตุ
ใด ๆ ก็ตาม
3. เคยมีประวัติแพ้วัคซีนภูมิแพ้มาก่อน
4. การไม่ฉีดหรือฉีด epinephrine ล่าช้า เมื่อผู้ป่วยเกิด anaphylaxis หลังฉีด IT
5. การเลือกผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสมมารับการรักษาด้วยวิธี IT เช่น ผู้ป่วย unstable cardiovascular disease
6. การให้วัคซีนภูมิแพ้ผิดขนาดหรือเพิ่มขนาดวัคซีนเร็วเกินไป
7. การเริ่มฉีดวัคซีนภูมิแพ้จากขวดใหม่เป็นครั้งแรก
8. ความไม่พร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ในการช่วยพื้นคืนชีพ
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