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ภัยเงียบ การปฏิเสธวัคซีน !



การสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคด้วยวคัซนี เป็นวธิกีารป้องกนัโรคที่มปีระสทิธภิาพ
และคุ้มทนุมากที่สดุ หลายประเทศจงึน�าวคัซนีหลายชนดิมาใช้ป้องกนัและควบคมุ
โรคตดิต่อที่เป็นปัญหาส�าคญั และประสบผลส�าเรจ็อย่างดยีิ่ง ผลจากการสร้างเสรมิ 
ภูมิคุ ้มกันโรค โดยการให้วัคซีนเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันสามารถกวาดล้าง 
โรคไข้ทรพิษให้หมดสิ้นไปจากโลกได้ส�าเร็จ และลดอัตราการป่วยตายจาก 
โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันการปฏิเสธการรับวัคซีน 
ของประชาชนในบางพื้นที่ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการกลับมา 
ระบาดของโรคตดิต่อที่ป้องกนัได้ด้วยวคัซนีซึ่งเคยควบคมุได้ด ีอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ 

จดหมายข่าวฉบับนี้น�าสาระความก้าวหน้าการด�าเนินงานการวิจัยพัฒนา 
งานด้านวคัซนีทั้งในและต่างประเทศมาฝากทกุท่านเช่นเคย ได้แก่ 1) องค์กรความร่วมมอื 
อิสลาม (OIC) ร่วมลงทุนในการวิจัย ผลิต จัดหาวัคซีนและยาที่จ�าเป็นในประเทศ
สมาชกิเพื่อการพึ่งพาตนเอง 2) การได้รบัการฉดีวคัซนีลดลง เนื่องจากเหตผุลต่างๆ 
ส่งผลให้เกดิการกลบัมาระบาดอกีครั้งของโรคที่สามารถป้องกนัได้ด้วยวคัซนีในอดตี 
3) การพัฒนาวัคซีนชนิด rVSV-ZEBOV-GP แบบ 1 สายพันธุ์ซาร์อีร์ ได้ผลเป็นที่ 
น่าพอใจ ท�าให้องค์การอนามยัโลกตั้งเป้าหมายการผลติวคัซนีเพื่อป้องกนัเชื้อไวรสั 
อโีบลาได้อย่างตรงจดุมากขึ้น และเป็นการรบัประกนัได้ว่าวคัซนีชนดิ rVSV-ZEBOV-GP  
ใช้ในการควบคมุและป้องกนัการแพร่ระบาด 4) ระบบข้อมลูการรบัวคัซนีส่วนบคุคล
ออนไลน์ เครื่องมือช่วยท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของงตัวเองได้
ง่ายขึ้น ลดภาระงานในการบนัทกึข้อมลูลงในสมดุแก่เจ้าหน้าที่ผูป้ฏบิตังิาน ลดภาระ 
งบประมาณจัดพิมพ์สมุดสุขภาพ และลดการใช้กระดาษ รวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆ 
เรื่องวคัซนีท่านสามารถตดิตามอ่านรายละเอยีดได้ภายในเล่ม 
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สถาบันวัคซีนแห่งชาติร�าลึก
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

ผู้เขียน - กองบรรณาธิการ

ผู้มีคุณูปการ 
วัคซีนไทย
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หากจะกล่าวถงึผู้เชีย่วชาญด้านโรคตดิเชือ้ของประเทศไทย บคุคลท่ีทกุคนจะต้องกล่าว
ถงึ คอื ศ.เกยีรตคิณุ นพ.ประเสรฐิ ทองเจริญ ท่านเป็นทีย่อมรบันับถอือย่างกว้างขวางในแวดวง
สาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะด้านไวรัสวิทยา เป็นผู้ริเริ่ม
การสร้างความรูพ้ื้นฐานส�าคญัด้านโรคตดิเช้ือ การวจิยัพัฒนาวคัซนีและส่งเสรมิการใช้วัคซนีใน
ระดบัประเทศหลายชนดิทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาสาธารณสขุในวงกว้าง ได้แก่ วคัซนีป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในมนุษย์และสัตว์ การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก โรคไข้
หวัดใหญ่ โรคหัดเยอรมัน และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อีกหลายโรค อีกทั้งยังเขียนหนังสือวัคซีน
และเซรั่ม รวมถึงมีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 200 เรื่อง  
อาจารย์จึงเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการวัคซีนไทย เป็นปราชญ์จากภาคการศึกษา 
ทีมี่บทบาทส�าคญัในวงการสขุภาพของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นครท่ีูเป็นแบบอย่างทัง้การครองตน 
ครองคน และครองงานได้อย่างเหมาะสมเป็นที่รักและเคารพยิ่งจากทุกคนที่ได้รู้จักอาจารย์ 

อาจารย์ประเสริฐ ทองเจริญ  เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2476 ส�าเร็จการศึกษา
สูงสุด แพทย์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ปี 2505 
ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2527 วทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติกติติมศกัดิ์ 
ด้านชวีเวชศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และปรญิญาวทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ
กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ได้รับรางวัลมากมายในฐานะที่อุทิศตนให้
กับสาธารณสุขไทย อาทิ รางวัลเจ้าพระยาเสด็จสุเรนทราธิบดี ส�าหรับครูแพทย์ดีเด่น 
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งต�ารา และสาขาบริการสังคม รางวัลสมเด็จ
พระวันรัตปุณณสิริ ส�าหรับแพทย์ท่ีท�าประโยชน์ต่อสังคม รางวัลเหรียญทองนักวิจัย 
ดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจ�าปี 2561 รวมทั้ง 
เป็นราชบัณฑิต ส�านักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาแพทยศาสตร์

แม้จะเข้าสู่วัยเกษียณ อาจารย์ยังคงท�าหน้าที่ให้ความรู้ด้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงเป็นบุคคลส�าคัญท่ีมีทุนสังคมปัญญาสูงเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย อาจารย์จึงมี
บทบาทส�าคญัในการสือ่สารระดบันโยบายเพ่ือขบัเคล่ือนผลักดนันโยบายด้านวคัซนีของ
ประเทศ ช่วยแก้ไขปัญหาส�าคัญของประเทศในหลายเรื่อง เช่น กรณีการระบาดของไข้
หวัดนกที่อาจารย์มีบทบาทส�าคัญในการสื่อสารสถานการณ์จริงแก่สังคมโดยใช้ข้อมูล
เชงิวชิาการและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในทศิทางทีถ่กูต้องโปร่งใส ท�าให้ประเทศไทย
ผ่านพ้นวิกฤติจากการระบาดของโลกหลายครั้ง

อาจารย์ประเสรฐิเป็นตวัอย่างของครท่ีูมมุานะท�างานตลอดชวีติ แม้ในวนัสุดท้าย
ก่อนเข้ารกัษาตวัในโรงพยาบาลและอาจารย์ถงึแก่กรรมในช่วงสายของวนัที ่9 กรกฎาคม 
2562 ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุ 86 ปี สถาบันวัคซีนแห่งชาติและเครือข่ายงาน 
ด้านวัคซีน ขอร�าลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ผู้ท�าคุณประโยชน์ อันใหญ่หลวง  
แก่วงการวคัซนี การแพทย์ และสาธารณสขุ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก คณุปูการ
ของท่านจะจารึกไว้ในแผ่นดินให้เราคนรุ่นหลัง ได้ยืดถือ และน�าไปปฏิบัติสืบไป  
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ผู้เขียน - อณิกา อิสลาม

OIC
มุ่งผลิตวัคซีนฮาลาล
รองรับการใช้ประชากรมุสลิม 
ลดปัญหาการไม่ยอมรับวัคซีน 

ปัจจุบันมีประชากรมุสลิมมากกว่าสองพันล้านคนทั่วโลก และคาดว่าภายใน
ปีพ.ศ. 2593 จะมผีูน้บัถอืศาสนาอสิลามเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 73 ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 30 ของ
จ�านวนประชากรโลก โดยร้อยละ 61 ของประชากรมสุลมิ (ประมาณ 986,420,000 คน) 
อาศยัอยูใ่นภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ส�าหรบัในประเทศไทยมปีระชากรมสุลมิประมาณ 7.5 
ล้านคน ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในจงัหวดัภาคใต้ของประเทศ 
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ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาพบว่ามีอุบัติการณ์การระบาด
ของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเกิดขึ้นในภาคใต้เพิ่มขึ้นอย่างมี
นยัส�าคญั โดยสาเหตสุ�าคญัประการหนึ่งของการระบาดเกดิจาก
การปฏิเสธการรับวัคซีนของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 
แต่มีรายงานว่าในระยะสองสามปีที่ผ่านมามีการระบาดของ 
โรคโปลิโอ คอตีบ หัด บาดทะยักและไอกรนในหลายประเทศ
มุสลิมอีกด้วย จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสาเหตุ
ส�าคัญในการปฏิเสธวัคซีนของประชากรมุสลิม คือ ความกังวล
ที่ “วัคซีน” ไม่ได้รับการรับรองฮาลาล ดังนั้นการด�าเนินการ 
ให้มวีคัซนีฮาลาลใช้จงึเป็นเรื่องที่มคีวามจ�าเป็นอย่างมาก

ประเทศมุสลิมหลายประเทศตระหนักถึ งความ
ส�าคัญของปัญหานี้ แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่สามารถ 
ท�า ได ้ โดยง ่ าย เนื่องจากในบางกระบวนการของการ
ผลิตวัคซีนหลายชนิดอาจมีการปนเปื ้อนของดีเอ็นเอสุกร  
ท�าให้วัคซีนยังคงไม่ได้รับการรับรองฮาลาล ในการประชุม
รัฐมนตรีสาธารณสุขอิสลามครั้งที่ 4 ในปีพ.ศ.2556 ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของปัญหานี้ จึงมีมติให้องค์การความร่วมมือ
อสิลาม (OIC) ด�าเนนิการจดัตั้งกลุ่มในการผลติจดัหาวคัซนีและ
ยาที่จ�าเป็นในประเทศสมาชกิ เพื่อการพึ่งพาตนเอง กลุ่มผู้ผลติ
วคัซนี OIC (OIC Vaccine Manufacturers Group) จงึถูกจดัตั้งขึ้น
ในปีพ.ศ. 2559 และได้รบัความเหน็ชอบในการพฒันาแผนปฏบิตักิาร 
โดยมีวิสัยทัศน์ของการพึ่งพาตนเองในการผลิตและจัดหาวัคซีน
แก่ 56 ประเทศสมาชกิ OIC 

7แวดวงวัคซีน



ระหว่างวนัที่ 21 - 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 OIC ได้จดัประชมุหวัหน้า
หน่วยงานควบคมุก�ากบัยาของแต่ละประเทศ (Heads of National Medicine Regu-
latory Authorities; NMRAs) ที่ประเทศอนิโดนเีซยี ในหวัข้อ “การเสรมิสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหัวหน้าหน่วยงานควบคุมก�ากับยาของแต่ละประเทศในกลุ่ม OIC 
เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านยาและวคัซนี” โดยมตีวัแทนจาก WHO, UNICEF, Islamic 
Development Bank และผู้ผลติวคัซนี เข้าร่วมการประชมุ ซึ่ง NMRAs ได้เหน็ชอบ
แผนการส่งเสริมความร่วมมือในการพึ่งพาตนเองในการผลิตและการจัดหายา
รักษาโรคและวัคซีนฮาลาล (2562-2564) รวมถึงการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ได้รับ
การรบัรอง GMP เพื่อเน้นย�้าว่า OIC จะท�าทกุวถิทีางให้มวีคัซนีฮาลาลเกดิขึ้นให้ได้ 

Bio Farma เป็นองค์กรของรัฐในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนที่
ได้การรับรอง WHO Prequalification และมีเป้าหมายส�าคัญในการได้รับการรับรอง
ฮาลาลส�าหรบัวคัซนีที่ผลติ ขณะนี้ วคัซนี BCG ที่ผลติโดย Bio Farma เป็นวคัซนี
เพยีงชนดิเดยีวที่ได้รบัการรบัรองฮาลาล และขณะนี้วคัซนีฮาลาล MR อยู่ระหว่าง
การวิจัยพัฒนา และคาดว่าจะเข้าสู่ตลาดในปี พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ประเทศ
มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศสมาชิก PIC/S ก็มีเป้าหมายส�าคัญในการเป็นศูนย์กลาง
วคัซนีฮาลาลของกลุม่ประเทศเอเชยีแปซฟิิกและตะวนัออกกลาง และได้มกีารจดัตั้ง 
AJ Pharma Holding Sdn Bhd ในประเทศมาเลเซยี (AJ Vaccines Group อยู่ภายใต้ 
Aljomaih Group ของซาอดุอิาระเบยีและมโีรงงานผลติวคัซนีในเดนมาร์ก) โดยได้รบั
การสนบัสนนุจาก Malaysia Halal Industry Development Corporation และ Aljomaih 
Group ราว 500 ล้านรงิกติ (3,753,800,000 บาท) ในการด�าเนนิงานโครงการดงักล่าว

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ มคีวามส�าคญัและแสดง
ให้เห็นว่าประเทศกลุ่ม OIC ให้ความส�าคัญกับการพึ่ง
ตนเองและการพัฒนายาและวัคซีนที่จ�าเป็น รวมถึงมี
วสิยัทศัน์ที่มุง่ครอบครองตลาดของกลุม่ประเทศมสุสลมิ  
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมวัคซีนไทยจะต้องมองหาโอกาสจาก
ความเคลื่อนไหวนี้ ในการสร้างความร่วมมอืเพื่อพฒันา
วัคซีนและประเทศไทยควรมีความพร้อมในการเตรี
ยมการจัดหาวัคซีนฮาลาลมาใช้ในแผนงานสร้างเสริม
ภมูคิุม้กนัโรคของประเทศ เพื่อเพิ่มการยอมรบัวคัซนีของ
ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
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ผู้เขียน - ดร.ชนนิกานต์ ขวัญช่วย

ปัญหาการยอมรับวัคซีนและผลกระทบ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาระบบสขุภาพไทยให้ความส�าคญักบัสขุภาวะของประชาชน 
 ในประเทศ และให้ความส�าคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
ดงัจะเหน็เป็นรูปธรรมได้จาก การมงีบประมาณส�าหรบัวคัซนีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถงึ
การน�าวคัซนีใหม่มาใช้แก่ประชาชนในวงกว้าง เช่น วคัซนีโปลโิอชนดิฉดี วคัซนีโรต้า วคัซนี
ป้องกนัมะเรง็ปากมดลูก นอกจากนี้รฐับาลยงัให้การสนบัสนนุและกระตุ้นให้ประชาชนน�า
บุตรหลานมารับวัคซีนพื้นฐานจ�าเป็นหลายชนิดโดยให้บริการฟรีในหน่วยบริการของรัฐ 
ทั่วประเทศ และผลกัดนัการเพิ่มชนดิวคัซนีและขยายความครอบคลมุวคัซนีไปยงักลุ่มเป้า
หมายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ด้วยเหตผุลส�าคญัคอืการป้องกนัโรคด้วยวคัซนีไม่ได้เพยีง
เกดิประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนผู้รบัวคัซนีเท่านั้น แต่กลบัส่งผลต่อการปกป้องประชาชน
ที่ไม่ได้รับวัคซีนในพื้นที่นั้นด้วย หรือที่เรียกว่า “ภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity)” ในทาง
ตรงกันข้าม หากมีประชาชนไม่ได้รับวัคซีนในจ�านวนมากเพียงพอที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 
ประชากรกลุม่นี้ จะท�าให้เกดิช่องว่างและหากได้รบัเชื้อโรค กจ็ะเป็นคนแพร่กระจายเชื้อโรค
ให้เกดิการแพร่กระจายในวงกว้าง เกดิผลกระทบต่อสงัคมส่วนรวมได้ (ภาพที่ 1) 

ภัยเงียบ 
การปฏิเสธ 
วัคซีน 
บทเรียนการระบาดโรคหัด 
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ทั้งนี้ ในปัจจบุนัสาเหตสุ�าคญัของการไม่ได้รบั
วัคซีนของประชาชน สาเหตุหนึ่งเกิดจากการปฏิเสธ
วัคซีน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และเกิดจากหลาย
ปัจจัยตั้งแต่ ความรู ้ และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง  
ความเชื่อ สงัคมวฒันธรรม เป็นต้น ปัญหาการยอมรบั
วคัซนีและการต่อต้านวคัซนีมมีานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2339 
ในครั้งที่มีการใช้วัคซีนไข้ทรพิษ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
การต่อต้านวัคซีนมีมานานและไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ แต่ 
ในปัจจุบันปัญหานี้มีความส�าคัญมากขึ้นและเกิดขึ้น
ทั่วทุกภูมิภาคในโลก มีผู้มีชื่อเสียงหลายคนออกมา
เคลื่อนไหวต่อต้านวคัซนี เช่น Jenny McCarthy, Jim Carrey,  
Robert F. Kennedy Jr รวมถงึการมโีซเชยีลมเีดยีที่แพร่
ข่าวสารข้อมลูที่ไม่ถกูต้องเกี่ยวกบัวคัซนีได้อย่างรวดเรว็ 

  การต่อต้านวคัซนีท�าให้เกดิผลกระทบต่อการ
ควบคุมโรค โดยเมื่อประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนลด
ลง อัตราการเกิดโรคก็เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการกลับ
มาระบาดของโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่เคย
ป้องกันควบคุมได้ดีในอดีต เช่น กรณีตัวอย่างโรคหัด
ที่กลบัมาระบาดอกีครั้ง 

ภาพที่ 1 การเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชุหลังรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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ความส�าเร็จของการก�าจัดโรคหัดในภูมิภาคอเมริกา

จากข้อมูลขององค์การอนามยัโลกระหว่างปี พ.ศ.. 2543-2557 มผีู้เสยีชวีติจากโรคหดัมากกว่า 17 ล้านคน ท�าให้มคีวามพยายามใน 
 การก�าจดัโรคหดัในทกุประเทศทั่วโลกผ่านการเพิ่มความครอบคลมุการให้วคัซนีแก่ประชากร ในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา ท�าให้อตัราการ
เสียชีวิตจากโรคหัดทั่วโลกลดลงถึงร้อยละ 79 และในปี พ.ศ.2559 อเมริกาเป็นภูมิภาคแรกที่ประกาศว่าสามารถก�าจัดโรคหัดไปจากภูมิภาค
ได้ส�าเรจ็เป็นภูมภิาคแรกของโลก ซึ่งใช้ความพยายามนานถงึ 22 ปี ความส�าเรจ็ของการก�าจดัโรคหดัในอเมรกิาเป็นแรงบลัดาลใจให้หลายๆ 
ประเทศมคีวามเชื่อมั่นว่าทกุประเทศสามารถก�าจดัโรคหดัให้หมดไปจากประเทศได้จรงิ ผ่าน 4 กลยทุธ์ตามแผนยทุธศาสตร์การก�าจดัโรคหดั
ขององค์การอนามยัโลก คอื 

1) การให้วคัซนีป้องกนัโรคหดัในประชาการมากกว่าร้อยละ 95 
2) มรีะบบเฝ้าระวงัและระบบการรายงานผู้ป่วยโรคหดัของประเทศที่มปีระสทิธภิาพ 
3) มหี้องปฏบิตักิารตรวจวนิจิฉยัโรคหดัที่มปีระสทิธภิาพ 
4) มนีโยบายระดบัประเทศที่สนบัสนนุการด�าเนนิงานการก�าจดัโรคหดั

การกลับมาของโรคหัด

ข้อมูลล่าสุดเฉพาะ 4 เดือนแรกของปีพ.ศ.2562 องค์การอนามัยโลก 
 รายงานว่า 170 ประเทศทั่วโลกยนืยนัว่ามผีูป่้วยมากกว่า 168,193 ราย และมี
ผูป่้วยต้องสงสยัป่วยเป็นโรคหดัอกีกว่า 207,941 ราย โดย 5 ประเทศที่พบการระบาด
รนุแรงได้แก่ มาดากสัการ์ ยูเครน อนิเดยี ปากสีถาน และฟิลปิปินส์ การระบาดของ
หัดท�าให้มีผู้เสียชีวิตจ�านวนมากโดยเฉพาะในเด็กเล็ก โดยสาเหตุส�าคัญของการ
ระบาดเกิดจากความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต�่า และการกลับมาระบาดของโรค
หัดอีกครั้งในอเมริกา ซึ่งเป็นภูมิภาคที่เคยประกาศความส�าเร็จในการก�าจัดโรคหัด
ส�าเร็จไปแล้ว ส่งผลให้ปัจจุบันไม่มีภูมิภาคใดในโลกสามารถก�าจัดโรคหัดได้ส�าเร็จ  
ซึ่งชนวนเหตสุ�าคญัของจดุเริ่มต้นการระบาดโรคหดัในภูมภิาคอเมรกิา คอื การเกดิ
วกิฤตเิศรษฐกจิในประเทศเวเนซเุอล่าซึ่งเป็น 1 ใน 55 ประเทศของภูมภิาค วกิฤติ

ทางเศรษฐกิจในเวเนซุเอล่าส่งผลกระทบต่อระบบ
สุขภาพท�าให้เกิดการหยุดชะงักของโครงการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันของประเทศ เด็กๆ ไม่สามารถเข้าถึง
การรับวัคซีน ส่งผลกระทบต่อการระบาดของโรคหัด
ในประเทศและการแพร่กระจายเชื้อไปยังประเทศอื่นๆ  
ในภมูภิาค เช่น การพบผูต้ดิเชื้อโรคหดัสงูเป็นประวตักิารณ์
ในหลายรฐัของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยสาเหตสุ�าคญั
เกดิจากการเข้ามาของเชื้อผ่านนกัท่องเที่ยวโดยจากข้อมูล
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 พบผู้ติดเชื้อโรคหัดสูงถึง 
704 ราย ใน 22 เมอืงทั่วประเทศ 
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ในขณะที่ฝั่งภูมภิาคยโุรปเพยีงช่วง 4 เดอืนแรกของปีนี้ พบผู้ป่วย 
โรคหดัมากถงึ 51,279 ราย เสยีชวีติ 13 ราย ซึ่งหลายท่านคงทราบดว่ีาภมูภิาค
ยุโรปโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรเคยมีประวัติการต่อต้านและปฏิเสธ
การรับวัคซีนในประชากรอย่างกว้างขวางเมื่อ 10 ปีก่อน จากงานตีพิมพ์ 
ของนกัวจิยัที่ออกมาเปิดเผยว่าการรบัวคัซนีป้องกนัโรคหดัเป็นสาเหตชุกัน�า
ให้เกิดโรคออทิซึม (Autism) ในเด็กส่งผลให้มีผู้มารับบริการวัคซีนโรคหัด
ลดลงและมีผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มมากขึ้น แต่หลังจากการพิสูจน์ว่างานวิจัย 
ดงักล่าวไม่เป็นความจรงิ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมายโุรปประสบความส�าเรจ็ใน
การให้วคัซนีในกลุม่ประชากรเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 90 แต่ยงัคงประสบกบั
ปัญหาการลดลงของความครอบคลมุการรบัวคัซนีในระดบัพื้นที่ โดยเฉพาะ 
ประชากรในบริเวณชายขอบ และกลุ่มประชากรที่มีอายุมากและไม่เคยได้
รบัวคัซนีมาก่อน

ในขณะที่ประเทศแถบภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 4 เดอืนแรก  
ตามรายงานขององค์การอนามยัโลก พบผูต้ดิเชื้อสูงถงึ 25,259 ราย โดยประเทศ 
ที่พบผู้ป่วยมากที่สดุ คอื อนิเดยี และ ไทย พบผู้ป่วย 19,544 และ 5,784 
ราย ตามล�าดบั สาเหตเุกดิการตดิเชื้อหดัส่วนใหญ่มาจากความครอบคลมุ
การรบัวคัซนีต�่า และการรบัวคัซนีไม่ครบโด๊ส 

การกลบัมาระบาดของโรคหดัช่วง 1- 2 ปี ที่ผ่านมา เป็นบทเรยีน
ส�าคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้เราจะสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
รักษาหรือป้องกันโรคได้ดีแค่ไหน แต่หากไม่สามารถบริหารจัดการแจก
จ่ายเครื่องมือดังกล่าวให้ไปถึงกลุ่มผู้ใช้หรือผู้รับบริการปลายทางได้อย่าง
ทั่วถึงหรือสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้เห็นประโยชน์และความส�าคัญได้แล้ว 
ความหวังของการก�าจัดหรือกวาดล้างโรคให้ประสบความส�าเร็จคงเป็น
เรื่องยาก ดงันั้นการเข้าใจแก่นแท้ของปัญหาและการสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจและการให้ความรูอ้ย่างถกูต้องแก่ประชาชนเป็นเรื่องส�าคญัและจ�าเป็น 
รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศและนานาชาติในการติดตาม เฝ้าระวัง และ
ควบคมุการแพร่ระบาดของโรค รวมถงึการให้ความส�าคญักบัการให้บรกิาร
วคัซนีแก่ประชากรทกุคนที่อาศยัอยูใ่นประเทศอย่างครอบคลมุ โดยไม่ค�านงึ
ถึงสถานะบุคคล เชื้อชาติ เป็นส่วนส�าคัญในการก�าจัดโรคหัดให้ประสบ
ความส�าเรจ็ตามแผนยทุธศาสตร์ระดบัโลก   

ที่มา
1)  https://ddc.moph.go.th/th/site/newsview/view/1681: ส�านักสื่อสารความเสี่ยงฯ 

กรมควบคมุโรค วนัที่ 24 พฤศจกิายน 2561.
2)  https://ddc.moph.go.th/th/site/office_newsview/view/3874: กองโรคป้องกันด้วย

วคัซนี / ส�านกัสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคมุโรค วนัที่ 8 มกราคม 2562.
3)  องค์การอนามยัโลก Measles and Rubella surveillance data 
4)  https://www.paho.org
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ผู้เขียน - วรวิช บุณยาทิษฐาน

13แวดวงวัคซีน

วัคซีนอีโบล่า 
ฤาจะเป็นแสงสุดท้าย 

ความหวังในการควบคุม 
การระบาด



การระบาดของอีโบล่า  
ความเจ็บป่วยที่สะท้อนความเหลื่อมล�้า

การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus)  
เกดิขึ้นในแอฟรกิาตะวนัตกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เรื่อยมา  
ส่วนใหญ่การระบาดเกิดขึ้นในชนบทติดกับชายป่า  
มีบันทึกการระบาดทั้งหมด 23 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการ
ระบาดในวงจ�ากดัไม่มกีารแพร่กระจายในวงกว้าง 

การระบาดครั้งล ่าสุดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2557 ถึงปัจจุบัน ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่
ยาวนานที่สดุและเกดิขึ้นในประเทศทางแอฟรกิาตะวนัตก 
ได้แก่ สาธารณรฐักนิ ีสาธารณรฐัไลบเีรยี และ สาธารณ
รฐัเซยีร์ราลโีอน และต่อมามกีารระบาดข้ามประเทศไปยงั
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และในปัจจุบันมีการระบาด
ในคองโกและการระบาดใหญ่ครั้งนี้ มีสถานการณ์ที่มี
แนวโน้มกระจายในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากขาดความ
พร้อมของระบบสาธารณสขุรองรบั ประชาชนตื่นกลวัและ
มีการสูญเสียชีวิตจ�านวนมากของประชาชนและบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ท�าให้การระบาดลุกลาม
จนควบคุมไม่ได้ ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2562  
ในประเทศคองโก มียอดผู้ติดเชื้อ 2,687 ราย และมี 
ผู้เสียชีวิตถึง 1,803 ราย ขณะนี้ องค์การอนามัยโลกได้
ประกาศให้โรคตดิเชื้อไวรสัอโีบลาเป็น “ภาวะฉกุเฉนิด้าน
สาธารณสขุระหว่างประเทศ” เมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2562

นับได ้ว ่าอีโบล ่ามีการระบาดมานานหลาย
ทศวรรษ แต่เป็นโรคที่ถูกละเลยเนื่องจากเกิดในประเทศ
ก�าลังพัฒนา จึงไม่มีการพัฒนาเครื่องมือในการป้องกัน
ควบคุมโรค จนกระทั่ง การระบาดเริ่มกระจายไปใน
ภูมภิาคต่างๆ ประชาคมโลกจงึให้ความสนใจและตระหนกั 
ร่วมกันว่าโรคอุบัติใหม่เป็นปัญหาส�าคัญที่จะปล่อย
ให้แต่ละประเทศแก้ปัญหาและต่อสู ้เพียงล�าพังไม่ได้  
ปัญหานี้ต้องร่วมกนัแก้ไข

การติดเชื้ออีโบลารุนแรง 
และมีอัตราการเสียชีวิตสูง

เชื้อไวรัสอีโบลาถูกตรวจพบครั้งแรกในปี 2517 
มี 5 สายพันธุ์ ประกอบด้วย สายพันธุ์ไอเวอร์รี่โคสต์ 
สายพันธุ์ซูดาน สายพันธุ์ซาร์อีร์ สายพันธุ์เรสตัน และ
สายพันธุ ์ Bundibugyo มีระยะเวลาฟักตัวประมาณ  
2-21 วัน ติดเชื้อได้ด้วยการสัมผัสและเป็นโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน มีอัตราตายประมาณร้อยละ 50 (25 ถึง 90)  
การติดเชื้อของโรคนี้พบได้ทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ โดยมี 
อาการไข ้สูงเฉียบพลัน อ ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ  
ปวดศรีษะ เจบ็คอ ตามด้วยอาการท้องเสยี อาเจยีน ผื่น ไต
และตบัไม่ท�างานจนกระทั่งน�าไปสูก่ารเสยีชวีติ ในบางราย
มเีลอืดออกทั้งภายในและภายนอก ตรวจพบเมด็เลอืดขาว
ในปริมาณที่ต�่ากว่าระดับปกติ การตรวจวินิจฉัยจะใช้วิธี
การตรวจ antigen-RNA หรอื genes ของไวรสัจากตวัอย่าง
เลือดของผู ้ป่วย หรือตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส 
หรือแยกเพาะเชื้อไวรัส ท�าให้การตรวจตัวอย่างเหล่านี้ 
มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาก ต้องท�าในห้องปฏิบัติ
การที่มีการป้องกันระดับสูง ระดับ 4 (biosafety level  
4) ส�าหรับการรักษานั้น ยังไม่มีการรักษาเฉพาะ รวมทั้ง
ยงัไม่มวีคัซนีที่สามารถใช้ในการก�าจดัเชื้อได้อย่างจ�าเพาะ 
หากแต่เป็นการพัฒนาวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาดเพียง
ไม่กี่สายพนัธุ์เท่านั้น 
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สถานการณ์ปัจจุบันยังคงวิกฤติ
ในปัจจุบันจ�านวนผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสอีโบลามีเกือบ

สามหมื่นราย (29,650 คน) และมีจ�านวนผู้เสียชีวิตมากกว่า
หนึ่งหมื่นราย (12,827 คน) การระบาดในครั้งนี้ มคีวามรนุแรง
ไม่ต่างจากเมื่อครั้งปี พ.ศ. 2557 ซึ่งในครั้งนั้น สาเหตสุ�าคญัคอื
ระบบสขุภาพของประเทศไม่เข้มแขง็ แม้ประชาคมนานาชาตจิะ
พยายามเข้าไปให้ห้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่ง
เกิดจากความไม่เข้มแข็งขององค์การอนามัยโลกที่ถูกคาดหวัง
ว่าควรเป็นองค์กรน�าและระดมความร่วมมอืจากทกุหน่วยงานให้
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั องค์การอนามยัโลกจงึได้รบัค�าวจิารณ์
จากหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�านวนมาก จนในที่สุด
องค์การอนามยัโลกจงึได้จดัตั้ง WHO Public Health Emergency 
Department ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแขง็ในการด�าเนนิงานภายใน 
อย่างไรก็ตาม การระบาดของอีโบล่ายังคงมีอย่างต่อเนื่องและ
สถานการณ์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงและแพร่
กระจายมากขึ้น ในปัจจุบันมีวัคซีนอีโบล่าเป็นเครื่องมือส�าคัญ
ที่เป็นความหวงัว่าจะเข้ามาช่วยควบคมุการระบาดได้

การวิจัยพัฒนาวัคซีนอีโบล่า

ภายหลังการระบาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2557 เสียงชื่นชม
เพียงหนึ่งเดียวที่นานาประเทศตอบรับผลการด�าเนินงาน
ขององค ์การอนามัยโลก คือ การพัฒนาอีโบล ่าวัคซีน  
โดยองค ์การอนามัยโลกได ้มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ส�าหรับป ้องกันการติดเชื้อไวรัสอี โบลาตั้งแต ่  1 ถึง 4  
สายพันธุ ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยสายพันธุ ์ที่น�ามาใช้เป ็น 
สายพันธุ ์ซาร ์อีร ์ซึ่งถือเป ็นเชื้อที่พบมากที่สุดในขณะที่มี 
การระบาด ประกอบด้วยวคัซนีตวัเลอืก 1 สายพนัธุ์ Ad5-EBOV 
ChAd3 GamEvac-Combi and GamEvac-Lyo rVSVG-ZEBOV-GP  
และตัวเลือกหลายสายพันธุ ์ Ad26.ZEBOV&MVA-BN-Filo  
ซึ่งในบรรดาวคัซนีที่ก�าลงัด�าเนนิการพฒันาอยูน่ั้นมเีพยีง 1 ชนดิ
เท่านั้น คือ rVSVG-ZEBOV-GP ที่ผ่านการทดสอบทางคลินิก 
ระยะที่ 3 แล้ว 

การติดเชื้ออีโบลารุนแรง 
และมีอัตราการเสียชีวิตสูง

เชื้อไวรัสอีโบลาถูกตรวจพบครั้งแรกในปี 2517 
มี 5 สายพันธุ์ ประกอบด้วย สายพันธุ์ไอเวอร์รี่โคสต์ 
สายพันธุ์ซูดาน สายพันธุ์ซาร์อีร์ สายพันธุ์เรสตัน และ
สายพันธุ ์ Bundibugyo มีระยะเวลาฟักตัวประมาณ  
2-21 วัน ติดเชื้อได้ด้วยการสัมผัสและเป็นโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน มีอัตราตายประมาณร้อยละ 50 (25 ถึง 90)  
การติดเชื้อของโรคนี้พบได้ทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ โดยมี 
อาการไข ้สูงเฉียบพลัน อ ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ  
ปวดศรีษะ เจบ็คอ ตามด้วยอาการท้องเสยี อาเจยีน ผื่น ไต
และตบัไม่ท�างานจนกระทั่งน�าไปสูก่ารเสยีชวีติ ในบางราย
มเีลอืดออกทั้งภายในและภายนอก ตรวจพบเมด็เลอืดขาว
ในปริมาณที่ต�่ากว่าระดับปกติ การตรวจวินิจฉัยจะใช้วิธี
การตรวจ antigen-RNA หรอื genes ของไวรสัจากตวัอย่าง
เลือดของผู ้ป่วย หรือตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส 
หรือแยกเพาะเชื้อไวรัส ท�าให้การตรวจตัวอย่างเหล่านี้ 
มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาก ต้องท�าในห้องปฏิบัติ
การที่มีการป้องกันระดับสูง ระดับ 4 (biosafety level  
4) ส�าหรับการรักษานั้น ยังไม่มีการรักษาเฉพาะ รวมทั้ง
ยงัไม่มวีคัซนีที่สามารถใช้ในการก�าจดัเชื้อได้อย่างจ�าเพาะ 
หากแต่เป็นการพัฒนาวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาดเพียง
ไม่กี่สายพนัธุ์เท่านั้น 
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จากรายงานขององค์การอนามัยโลกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 
ระบุว่า หลังจากการทดสอบในระยะคลินิกของวัคซีนป้องกันไวรัสอีโบลา  
ณ ประเทศคองโก โดยใช้วัคซีนชนิด rVSV-ZEBOV-GP โดยการท�าการ
ฉีดวัคซีนแบบวงแหวน หรือ ring vaccination ให้กับญาติหรือผู้ใกล้ชิด
ในครอบครัวของผู้ติดเชื้อ และให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้าไปดูแล
ครอบครัวผู้ติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่ติดต่อกับครอบครัวผู้ติดเชื้อทุกคน เพื่อ
ควบคุมการระบาดแบบวงกลม และลดการแพร่กระจายของไวรัสเมื่อ 
ปี 2561 และเฝ้าติดตามผลการให้วัคซีน เบื้องต้นพบว่า ผลของการให้
วัคซีนชนิด rVSV-ZEBOV-GP ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สอดคล้องกับรายงาน
การฉดีวคัซนีระหว่าง 1 สงิหาคม 2561 ถงึ 25 มนีาคม 2562 ที่สามารถลด
จ�านวนผู้ตดิเชื้อลงได้ อกีทั้งยงัเป็นการยนืยนัว่าการฉดีวคัซนีแบบวงแหวน
นี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก เนื่องด้วยการด�าเนินการที่รวดเร็ว และมี
อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนกว่าร้อยละ 91 ประการต่อมา  
เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกที่ลงส�ารวจพื้นที่รายงานว่า ไม่พบการเสีย
ชีวิตเพิ่มเติมหลังจากที่ผู้ติดเชื้อได้รับวัคซีนในระยะ 10 วันก่อนหน้านี้  
รวมทั้งยอดผู้เสียชีวิตทั้งประเทศยังลดลงอย่างชัดเจนภายหลังจากการ 
ปพูรมฉดีวคัซนีตามแผนขององค์การอนามยัโลก หรอื 7 วนั หลงัจากมกีาร
ประกาศการระบาดของไวรสั

ประเทศไทย ควรด�าเนินการอย่างไร
ส�าหรับประเทศไทย ซึ่งมีการตื่นรู้และมีการวางแผนเตรียมความ

พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้ามาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ SARS และ 
ไข้หวดันก จนถงึปัจจบุนักรณอีโีบล่าไม่ถอืว่าเป็นเรื่องไกลตวัและเป็นโอกาส 
ที่จะใช้อโีบล่าเป็นตวัแทนของบททดสอบระบบเตรยีมความพร้อมของประเทศ 

ประเทศไทยมีจุดแข็งหลายด้าน 
• มีกฎหมายที่เป็นเครื่องมือส�าคัญ ได้แก่ พ.ร.บ. โรคติดต่อ... พ.ร.บ. 

ความมั่นคงด้านวคัซนีแห่งชาต ิพ.ศ. 2561
• ประเทศไทยจัดว่ามีความพร้อมและศักยภาพในการป้องกันควบคุม

โรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้าเนื่องจากมีการเตรียมการต่อเนื่องมานานและมี
ประสบการณ์ตอบสนองต่อการระบาดหลายครั้ง 

ส่ิงที่ต้องด�าเนินการในปัจจุบัน
• การติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด และติดตามองค์ 

ความรู้ด้านวชิาการเกี่ยวกบัอโีบล่าและวคัซนี อย่างต่อเนื่อง
• วางแผนเตรยีมความพร้อมหามาตรการที่ส�าคญัอย่างรอบด้าน  
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ผู้เขียน - ชิราภรณ์ ตายะ 

ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา สถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิร่วมกบักองโรคป้องกนัด้วยวคัซนี 
กรมควบคุมโรค และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ด�าเนินการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลส่วนบุคคล
ด้านการสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคด้วยวคัซนีมาอย่างต่อเนื่อง โดยการพฒันาระบบให้
บรกิารข้อมลูส่วนบคุคลด้านการสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคด้วยวคัซนี (Personal Health 
Record System: Immunization (vaccination) ได้พฒันาในรูปแบบของแอพพลเิคชั่น
สมดุสขุภาพประชาชน (Health For You: H4U) เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน HIS Gateway 
ซึ่งเป็นการด�าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth 
Strategy) ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
ของตนเองในรูปแบบดจิทิลั ซึ่งแอพลเิคชั่นดงักล่าวนอกจากมบีนัทกึประวตัสิขุภาพ
แล้วยงัมบีนัทกึประวตัวิคัซนีรวมอยู่ด้วย 

ระบบข้อมูล 
การรับวัคซีนส่วนบุคคลออนไลน์ 
ของประเทศไทย
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อย่างไรก็ตามการน�าเข้าข้อมูลของแอพพลิ
เคชั่น H4U ยังมีข้อจ�ากัด เนื่องจากน�าเข้าข้อมูลจาก  
2 แหล่ง คอื 1) ข้อมูลของหน่วยบรกิารภาครฐัในสงักดั
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหน่วยบริการจะมีการบันทึก
ข้อมลูส่งไปที่คลงัข้อมลูระดบัจงัหวดั และจงัหวดัจะส่ง
ข้อมลูไปยงัคลงัข้อมลูสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ 
(Health Data Center: HDC) ซึ่งมเีฉพาะข้อมูลของหน่วย
บริการภาครัฐในสังกัดกระทวงสาธารณสุขเท่านั้น 
และ 2) ข้อมูลส่วนบคุคลที่ประชาชนบนัทกึด้วยตนเอง  
ในกรณนีี้ การเข้าถงึข้อมูลต้องได้รบัความยนิยอมจาก
เจ้าของข้อมูลซึ่งก็คือประชาชน หากประชาชนบันทึก
ข้อมลูแล้วส่งข้อมลูไปยงัส่วนกลาง ศทส.จะน�าข้อมลูที่
ได้มาตรวจสอบความน่าเชื่อถอืและน�าเข้าข้อมลู ซึ่งจะ
ได้ข้อมูลของประชาชนที่ไปรับบริการจากหน่วยบริการ
ภาคเอกชน คลนิกิ หรอือื่นๆ

ที่ผ่านมา สถาบนัฯ ได้จดัประชมุหารอืร่วมกบั 
2 หน่วยงานข้างต้น เพื่อหารอืแนวทางการพฒันาระบบ
ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการออกแบบฐาน
ข้อมูลทั้งการจัดเก็บข้อมูลและแสดงข้อมูลด้านวัคซีน 
ส�าหรับน�าข้อมูลไปใช้กับแอพพลิเคชั่น H4U รวมทั้ง
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการตดิตาม ควบคมุ 
ก�ากบั ประเมนิผลอตัราความครอบคลมุการได้รบัวคัซนี
ในภาพรวมของประเทศ และการอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลวัคซีนส่วนบุคคล 
โดยแนวทางการพฒันาระบบฯ ส�าหรบัในปี พ.ศ. 2563 
ศทส. จะเร่งด�าเนนิการออกแบบการจดัเกบ็ข้อมูลและ
การแสดงข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ โดย ศทศ.  
จะด�าเนินการท�าระบบการจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบ
การบันทึกข้อมูลโดยตรงจากผู้ใช้หรือผู้ให้บริการวัคซีน 
(Direct Data Entry) และการน�าเข้าข้อมูลจากฐาน
ข้อมูล (Retrieving Data Entry) ที่จดัเกบ็อยู่ใน Big Data  
คลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data  
Center: HDC) โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
(สมุดสีชมพู) เป็นต้นแบบ โดยคาดว่าระบบดังกล่าว
มาใช้จะช่วยลดภาระงานในการบนัทกึข้อมูลลงในสมดุ

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลดภาระงบประมาณในการจัดพิมพ์สมุด และลดการใช้
กระดาษตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และช่วยท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลู
สขุภาพของงตวัเองได้ง่ายขึ้น  
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ผู้เขียน - ดร.ชนนิกานต์ ขวัญช่วย 

Q:  การฉีดวัคซีนได้ผลดีจริงหรือไม่
A: ปัจจุบันวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ที่วางจ�าหน่ายมีเพียง

ชนดิเดยีวภายใต้ชื่อการค้า DENGVAXIA® ผลติโดยบรษิทั ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ 
สามารถป้องกันเชื้อไวรัสทั้ง 4 สายพันธุ์ได้ร้อยละ 65.6 ลดความรุนแรงของ 
โรคร้อยละ 93.2% และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ถึงร้อยละ 80.8  
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีข้อมูลจากการศึกษาเพิ่มเติม พบว่าวัคซีนนี้จะได้
ผลดีกับผู้ที่เคยติดเชื้อเดงกี่มาก่อน โดยเมื่อฉีดแล้วจะป้องกันการนอนโรง
พยาบาลได้ร้อยละ 80 ถงึ 90 ป้องกนัการเกดิโรคได้ร้อยละ 60 ขณะเดยีวกนั  
หากให้วคัซนีกบัผู้ที่ไม่เคยตดิเชื้อมาก่อน ท�าให้มโีอกาสนอนโรงพยาบาลมาก
ขึ้นกว่าคนที่ไม่ฉดี

Q:  การรับวัคซีน
A: วัคซีนจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อฉีดครบ 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 6 เดือน  

(0, 6 และ 12) โดยแนะน�าให้ใช้ในเดก็และผู้ใหญ่ในช่วงอาย ุ9-45 ปี ที่อาศยั
อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก และผู้ที่เคยติดเชื้อเดงกี่หรือ 
ผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน ทั้งนี้ผู้รับวัคซีนควรพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม
ตามค�าแนะน�าขององค์การอนามยัโลกเกี่ยวกบัวคัซนีชนดินี้ เพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจ ดงันี้

 ไม่แนะน�าให้ฉีดในผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการติดเชื้อมาก่อน หากให้วัคซีนกับ 
ผู้ที่ไม่เคยตดิเชื้อมาก่อน ด้วยมโีอกาสนอนโรงพยาบาลมากกว่าคนที่ไม่ฉดี 

 กรณทีี่ไม่เคยตดิเชื้อมาก่อน หรอืไม่ทราบว่าเคยตดิเชื้อหรอืไม่ ต้องแจ้งแพทย์
หรอืพยาบาลทราบ 

 กรณทีี่ฉดีไปแล้ว 1-2 เขม็ แต่ยงัไม่ครบ 3 เขม็ ปัจจบุนัยงัไม่มขี้อมูลที่เพยีง
พอว่าควรด�าเนนิการอย่างไรกบัผู้ได้รบัวคัซนีกลุม่นี้ อย่างไรกต็าม หากอาศยัใน
ประเทศที่มคีวามชกุของการตดิเชื้อสงู ควรฉดีให้ครบ 3 เขม็ จะเกดิประโยชน์
มากที่สดุ

ไขปัญหาวัคซีน
วัคซีนไข้เลือดออกดีจริงหรือ
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สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร 38 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-580-9729 ถึง 31 โทรสาร 02-580-9732
Website: www.nvi.go.th E-mail: contact@nvi.go.th
Facebook: http://www.facebook.com/nvikm nvikm vacciknowlogo.org

 ประเด็นส�าคัญอยู่ที่ จะทราบได้อย่างไรว่าเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่ เพราะการตรวจในปัจจุบันยังไม่เหมาะที่จะใช้ในการปฏิบัติจริง  
ดังนั้น ผู้ที่ทราบว่าติดเชื้อมาก่อน แนะน�าว่าควรฉีดวัคซีน แต่ส�าหรับคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่รู้ว่าตนเองเคยติดเชื้อหรือไม่  
จะต้องได้รบัค�าแนะน�าจากแพทย์ก่อน เนื่องจากวคัซนีมทีั้งประโยชน์และความเสี่ยง

Q: หากเคยติดเชื้อไข้เลือดออกแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อได้อีกหรือไม่
A: ด้วยเชื้อไวรสัเดงกี่ที่ก่อให้เกดิโรคไข้เลอืดออกมทีั้งหมด 4 สายพนัธุ ์ดงันั้นการตดิเชื้อไวรสัชนดินี้ตามทฤษฎมีกัจะไม่เกนิ 4 ครั้ง การตดิเชื้อ 

ในครั้งแรกส่วนใหญ่อาการมักไม่รุนแรง ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน หรือแอนติบอดีเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสเดงกี่ชนิดที่เป็น 
และยังช่วยป้องกันเชื้อไวรัสเดงกี่ข้ามสายพันธุ์ได้ในระยะเวลาสั้นๆ และระดับภูมิคุ้มกันอาจไม่สูงพอที่จะป้องกันโรค (สายพันธุ์อื่นที่ 
ไม่เคยตดิเชื้อมาก่อน) และหากตดิเชื้อซ�้าครั้งที่สองกบัไวรสัเดงกี่สายพนัธุท์ี่ต่างจากตวัแรก อาจกลายเป็นการกระตุน้ให้เชื้อรนุแรงกว่าเดมิ  
ท�าให้อาการที่ปรากฏรนุแรงขึ้น 

 ถึงแม้ว่าวัคซีนชนิดนี้จะไม่สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์  
แต่การรับวัคซีนยังคงมีประโยชน์กับผู้ที่เคยมีประวัติการติด
เชื้อมาก่อน ดังนั้นการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุด
ควรให้ความส�าคัญกับวิธีอื่นๆ ร่วมด้วยเช่น หลีกเลี่ยงยุงกัด  
ใช้ยากันยุง ติดมุ้งลวด ใช้มุ้งกันยุงในห้องนอนแบบมิดชิด 
และท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง รวมทั้งควรติดตามองค์ความรู้
ใหม่อยู่เสมอ เพื่อรู้เท่าทันประโยชน์และความเสี่ยงของวัคซีน
หรอืยา  

ที่มา: 
•  ค�าแนะน�าเพื่อเป็นแนวทางในเวชปฏิบัติการใช้วัคซีนไข้เลือด

ออก Dengvaxia โดยสมาคมโรคตดิเชื้อในเดก็แห่งประเทศไทย
และสมาคมโรคตดิเชื้อแห่งประเทศไทย วนัที่ 26 ธนัวาคม 2560

•  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/den-
gue-and-severe-dengue


