
CD. JEVAX

(Japanese Encephalitis Vaccine, Live)

 CD. JEVAX เปนวัคซีนชนิด cell culture

- CD. JEVAX เปนวัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ สายพันธุ SA 14-14-2

เพาะเล้ียงใน primary hamster kidney cell มีความปลอดภัยสูง มี stable neuroattenuation และสามารถ
กระตุนใหเกิดการสรางภูมิคุมกันโรคไดดี

 CD. JEVAX เปนวัคซีน Live JE ตัวเดียวที่ไดรับ WHO Prequalification

- ไดรับเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

- WHO Prequalification เปนกระบวนการที่องคการอนามยัโลกใหการรับรองวัคซนีน้ันๆ วาได

มาตรฐานนานาชาติทั้งในดานประสิทธภิาพ คุณภาพและความปลอดภยัของวัคซีน และ

หนวยงานจัดซ้ือขององคการสหประชาชาติ (United Nations) จะสามารถจัดซ้ือวัคซีนไดเฉพาะวัคซีนที่
ผานการรับรองจาก WHO เทาน้ัน

 ผลิตภายใตมาตรฐาน WHO GMP

- มีเทคโนโลยีการผลิตที่กาวหนา  ภายใตมาตรฐานการควบคมุคุณภาพที่เขมงวด 

 เปนวัคซีนที่มปีระสบการณการใชมายาวนานและมีความปลอดภัยสูง

- วัคซีนน้ีเร่ิมมีการผลิตตั้งแตป พ.ศ. 2531 จนถึงปจจุบันใชมานานเปนระยะเวลา 25 ป มกีารใชวัคซีนไป

มากกวา 600 ลานโดส ไมพบ case encephalitis, meningitis หรือ anaphylaxis ที่เกิดขึ้นจากวัคซีนเลย

- สําหรับประเทศไทยไดใชวคัซีนน้ีมาเปนเวลามากกวา 7 ปแลว โดยเร่ิมใชวัคซีนน้ีตัง้แตป พ.ศ.2550

ปจจุบันในประเทศไทยไดใชวัคซีนน้ีไปแลวมากกวา 1,600,000 โดส พบวาวัคซีนมีความปลอดภัยสูง 

ไมพบอาการขางเคียงทีรุ่นแรง เชน encephalitis, meningitis หรือ anaphylaxis

 วัคซีนเปนที่ยอมรับในนานาประเทศ มีการจดทะเบียนใชวคัซีนน้ีถึง 11 ประเทศ ซ่ึงเปนประเทศมีการระบาด

จริงของโรคน้ี คือจีน, เนปาล, เกาหลีใต, ศรีลังกา, อินเดีย, ไทย, ลาว, เกาหลีเหนือ, กัมพชูา, พมา และมาเลเซีย

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ใหการยอมรับในประสิทธิภาพและความปลอดภยัของวัคซีน โดย

เร่ิมใช CD. JEVAX ในโครงการนํารองในเขตสคร.10 (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) ในแผนงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคป 2556

 มีประสทิธภิาพในการปองกันโรคไดสูง

- มีการศึกษาถึงประสิทธภิาพของวัคซีนในประเทศเนปาล  พบวา CD.JEVAX เปนวัคซีนที่มีประสิทธิภาพใน

การปองกันโรคสูง   การใหวัคซีนเพียงเขม็เดียว  สามารถปองกันโรคไดถึง 99.3% ภายหลังการให

วัคซีนประมาณ 2 สัปดาห และประสิทธิภาพของวัคซนียังคงสูงอยูในระดับ 98.5% , 96.2% หลังจาก

ไดรับวัคซีนไปแลว 1 ป และ 5 ปตามลาํดับ1

- มีการศึกษาในประเทศจีนถึงประสิทธิภาพของวัคซีน  โดยการใหวคัซีน CD.JEVAX 2 เข็ม หางกัน 1 ป ใน
เด็กอายุ 1 ป ตลอดระยะเวลา 11 ปของการใหวัคซีนน้ี  พบวาวัคซีนมปีระสิทธภิาพปองกันโรคไดสูง

ถึง 98.99%2



 มีการศึกษาครบทั้งดาน Immunogenicity, Efficacy และ Safety

 โปรแกรมการฉีดวัคซีนใชเพยีง 2 dose เทาน้ัน

- มีการศึกษาในประเทศไทย ในเด็กอายุ 9-15 เดือน ให CD.JEVAX 1 เขม็พบวาสามารถสรางภูมิคุมกันได 

95% และเมื่อใหกระตุนอีก 1 เขม็หางจากเขม็แรก 3 เดือนพบวาสามารถสรางภูมิคุมกันได 100% เมื่อติดตาม
ไป 2 ป พบวาภูมคิุมกันยงัคงอยูสูงถึง 100%3
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