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ข้อมูลการตอบคาํถาม 

คาํถาม 
ดิฉนัได้รับผลการตรวจเลือดว่าไม่ได้รับเชื 8อและไม่มีภมิูคุ้มกนัไวรัสตบัอกัเสบ B จึงเข้ารับ

การฉีดวคัซีน โดยเข็มแรกทีJได้รับนั 8นเป็นวคัซีนตวั Engerix-B (Adult dose) แต่เนืJองจากดิฉันได้
ย้ายทีJอยู่เพืJอมาเรียนต่อมหาวิทยาลยัทําให้ไม่สามารถกลบัไปเข้ารับการฉีดวคัซีนทีJเดิมได้ เมืJอถึง
กําหนดฉีดเข็มทีJ b จึงได้นําใบนดัทีJมีชืJอวคัซีนตวัแรกมาติดต่อเพืJอรับการฉีดวคัซีนทีJนีJ เมืJอถึงเวลา
ฉีดก็ได้รับวคัซีนตวั Hepatitis B vaccine (Single Dose)ขวดขาวเขียวค่ะ ซึJงตามทีJเข้าใจนั 8นก็คือ
เป็นของคนละผู้ผลติ จงึทําให้เกิดข้อสงสยัเลก็น้อยวา่วคัซีนคนละตวัทีJแม้จะปอ้งกนัโรคเดียวกนัแต่
เอามาฉีดต่อเนืJองกันในฐานะเข็มทีJสองนี 8จะมีผลเสียอะไรหรือไม่คะ อาธิ เช่น ในส่วนของ
ประสทิธิภาพ ความคงตวั เป็นต้นคะ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํตอบ 
  ไวรัสตบัอกัเสบบี เกิดจากเชื 8อไวรัสทีJอยูใ่นเลอืดและสารคดัหลัJงตา่งๆ ของร่างกาย การตดิตอ่จะ
สามารถตดิตอ่จากคนสูค่นผา่นทางการได้รับหรือสมัผสัเลอืด ผลติภณัฑ์ของเลอืด หรือสารคดัหลัJงตา่งๆ  
ทีJปนเปื 8อนเชื 8อของผู้ ป่วยหรือผู้ ทีJเป็นพาหะ[q] 

สาํหรับการปอ้งการตดิเชื 8อไวรัสตบัอกัเสบบี สามารถปอ้งกนัได้โดยการฉีดวคัซีน วคัซีน 
ไวรัสตบัอกัเสบบีทีJขึ 8นทะเบียนในประเทศไทยมีอยูท่ั 8งหมด t บริษัท ได้แก่ Heberbiovac-HB®  Euvax-B® 
Hepavax-Gene®  Engerix-B® และ HB Vac Pro® ซึJงวคัซีนทั 8ง t บริษัทนี 8 เป็นวคัซีนปอ้งกนัไวรัสตบัอกัเสบบี
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ทีJผลติโดยอาศยัเทคนิคทางพนัธวุศิวกรรม[b]โดยใช้แอนตเิจนทีJพื 8นผิวของไวรัสตบัอกัเสบบีทีJได้จากยีสต์
(HBsAg)ซึJงจะเป็นตวักระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างภมูิคุ้มกนัในการต้านเชื 8อและใช้ Aluminium เป็นสารเสริม
ฤทธิ}เหมือนกนั[~,�,t,�,�]  สาํหรับปริมาณแอนตเิจนจะมีความแตกตา่งกนัไปแตล่ะบริษัทกลา่วคือในผู้ใหญ่ทัJวไปจะ
มีสว่นประกอบของแอนตเิจนอยูร่ะหวา่ง q�-b� ไมโครกรัมตอ่Dose ซึJงบริหารโดยการฉีด �.t-q มิลลลิติร  
สาํหรับการบริหารวคัซีนในผู้ใหญ่ทําได้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื 8อ ทั 8งหมด ~ เข็ม โดยฉีดในเดือนทีJ � เดือนทีJ 
 q-b และเดือนทีJ �-�  ขนาดยาทีJสงูจะถกูนํามาใช้ในผู้ใหญ่ทีJภมูิคุ้มกนับกพร่องหรือฟอกไตโดยฉีดวคัซีนในขนาด 
�� ไมโครกรัมตอ่Dose และบริหารโดยการฉีดปริมาตร q-b มิลลลิติร สว่นการฉีดวคัซีนสาํหรับวยัเดก็จะให้ใน
ขนาดทีJน้อยกวา่ โดยจะให้ในขนาดแอนตเิจน t-q� โมโครกรัม              ทีJปริมาตรการฉีด �.t มิลลลิติร 

จากตําราวคัซีนและการสร้างเสริมภมูิคุ้มกนัโรค ปี bt�b[b]  ระบไุว้วา่ วคัซีนทีJปอ้งกนัไวรัส 
ตบัอกัเสบบีทีJผลติด้วยวิธีการทางพนัธวุิศวกรรมเดียวกนัสามารถใช้ทดแทนกนัได้ทกุบริษัท ดงันั 8นผู้ ทีJได้รับวคัซีน
ปอ้งกนัไวรัสตบัอกัเสบบีในเข็มแรกของบริษัทหนึJง อาจได้รับวคัซีนทีJผลติจากตา่งบริษัทในเข็มถดัไป หากวคัซีน
จากทั 8ง b บริษัทผลติด้วยวธีิการทางพนัธวุศิวกรรมเดียวกนั โดยไมมี่ผลเสยีตอ่การสร้างภมูิคุ้มกนัซึJงสอดคล้อง
กบัรายงานการวิจยัของการศกึษาแบบสุม่ทีJมีกลุม่ควบคมุ ทีJทําการศกึษาเปรียบเทียบประสทิธิภาพในการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัตอ่ไวรัสตบัอกัเสบบี และอาการไมพ่งึประสงค์ทีJเกิดขึ 8น โดยการศกึษาจะแบง่ผู้ เข้าร่วมการศกึษา
ออกเป็น ~ กลุม่ ได้แก่ กลุม่ A กลุม่ทีJได้รับ Euvax B ทั 8ง ~ เข็ม  กลุม่ B Engerix-B ทั 8ง ~ เข็ม และกลุม่ C  ทีJมี
การเปลีJยนแปลงผลติภณัฑ์วคัซีนโดยผู้ ทีJเข้าร่วมการศกึษากลุม่นี 8จะได้รับวคัซีน  Engerix-B ในเข็มแรกและ
เปลีJยนมาใช้ Euvax B ใน b เข็มถดัไป ผลการศกึษาพบวา่อตัราการสร้างภมูิคุ้มกนัของทั 8ง ~ กลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั
[�,�] โดยพบวา่อตัราการสร้างภมูิคุ้มกนัภายหลงัจากการใช้วคัซีนเข็มทีJ b มีคา่เป็น 95.9%, 94.7%, และ 90.2% 
ในกลุม่ A, B, และ C ตามลาํดบั สว่นความปลอดภยัและการเกิดอาการข้างเคียง พบวา่อาการข้างเคียงทีJเกิดขึ 8น
ในกลุม่การศกึษาทั 8ง ~ กลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั  โดยพบอาการทีJมีความรุนแรงระดบัน้อยถงึปานกลางและสามารถ
หายได้เองภายใน � วนั อาการดงักลา่วได้แก่  ไข้ อาการปวด แดงบริเวณรอบทีJฉีด และ อาการกระวนกระวาย 
หงดุหงิด[�] 

ดงันั 8นจากข้อมลูจากตําราวคัซีนและการสร้างเสริมภมูิคุ้มกนัโรค ปี bt�bและรายงานการศกึษาทาง
คลนิิกข้างต้น  สามารถสรุปได้วา่การได้รับวคัซีนเข็มทีJ b ทีJผลติจาก ตา่งบริษัทจาก Engerix B ทีJผู้ถามได้รับใน
เข็มแรก ยงัคงสามารถให้ผลการตอบสนองทางภมูิคุ้มกนัทีJเหมือนกนั สว่นในด้านความปลอดภยัพบวา่อาการ
ข้างเคียงทีJเกิดขึ 8นมีความคล้ายคลงึกบั Engerix B โดยสามารถพบอาการไข้ อาการปวด แดงบริเวณรอบทีJฉีด 
และ อาการกระวนกระวาย หงดุหงิด ซึJงสามารถหายได้เองภายใน � วนั แตอ่ยา่งไรก็ตามการฉีดวคัซีนไวรัสตบั
อกัเสบบี มีข้อควรพงึระวงันัJนคือควรได้รับวคัซีนตรงตามกําหนดเวลาในเข็มทีJ q และเข็มทีJ b เนืJองจากมี
ความสาํคญัตอ่ความสามารถในการสร้างภมูิคุ้มกนั 
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