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สวสัดปีีใหม่ พ.ศ. 2563 ค่ะ ปีนี้น่าจะเป็นปีที่เราจะเหน็ความเปลี่ยนแปลงส�าคญั
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในระดับโลกมากมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ในประเทศไทยด้วยนะคะ กองบรรณาธิการขออวยพรปีใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ซึ่งจะว่าไปแล้วการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาบนโลก 
ใบนี้ เพยีงแต่ว่าในโลกยคุ digital disruption เราคงจะเหน็อะไรเปลี่ยนอย่างรวดเรว็ เกนิกว่า 
ที่ใครจะคาดเดาได้ ทมีงานขอให้ทกุท่าน มคีวามสขุสดใส... “Make a wish, take a chance and  
make the change” อธษิฐานกนัเลยนะคะ และขอให้ทกุคนเหน็การเปลี่ยนแปลงคอืโอกาส  
เริ่มที่ตัวเรา ดูแลสุขภาพ และท�าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด แล้วสิ่งดีดีจะเกิดกับท่านและ
ประเทศของเราค่ะ 

ส�าหรับในปี พ.ศ. 2562 นับเป็นอีกปีที่มีความส�าเร็จเกิดขึ้นในแวดวงวัคซีนไทย
มากมาย หนึ่งใน milestone ที่ส�าคญั คอื การที่ปฏญิญาผู้น�าอาเซยีนว่าด้วยความมั่นคง
และการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ได้ผ่านการรับรองโดยผู้น�าอาเซียน
ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งปฏิญญาฯ นี้ 
จะช่วยประสานความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของประเทศสมาชิกผ่านแผน
ยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคและกลไกการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย เกิดความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน  
เพราะ “ความมั่นคงด้านวคัซนี” คอื “ความมั่นคงด้านสขุภาพ” ของทกุคน

แวดวงวคัซนีฉบบันี้ นอกจาก “วคัซนีแห่งประชาคมอาเซยีน” ซึ่งกล่าวถงึการสร้าง 
ความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนแล้ว สถาบันยังได้น�าสาระ
ความรู้และความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนาวัคซีนต่างๆ มาฝากทุกท่านเช่นเคย โดยมี
เรื่องที่น่าสนใจ อาท ิการพฒันาวคัซนีป้องกนัโรคเบาหวานในปัจจบุนั ใน “วคัซนีป้องกนั 
โรคเบาหวาน ความหวงัของทกุคน” สถานการณ์การระบาดของ RSV และการดแูลป้องกนั 
ใน “RSV: การป่วยเป็น RSV น่ากลวัจรงิหรอื?” และส่งท้ายวนัพ่อแห่งชาตกิบับทสมัภาษณ์ 
นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ถงึมมุมองการเลี้ยงลกูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งท่านสามารถตดิตามอ่านรายละเอยีดได้ภายใน
เล่ม อีกทั้งทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่ส�าคัญในวงการวัคซีนได ้
ใน Facebook สถาบนัวคัซนีแห่งชาตนิะคะ และหากมปีระเดน็ที่ท่านสนใจสามารถเสนอ
ความเหน็เพิ่มเตมิแก่ทมีงานโดยส่งมาได้ทางอเีมล์ contact@nvi.go.th ค่ะ   
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04 อนุทิน ชาญวีระกูล กับ “การเลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21”
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นายอนุทิน ชาญวีระกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กับการเลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21

ผู้เขียน - กองบรรณาธิการ
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กองบรรณาธิการ : ท่านมีมุมมองอย่างไรใน การเลี้ยงดูลูกเพ่ือให้เติบโตอย่างงดงามในศตวรรษที่ 21
ท่านอนุทิน :  ในปัจจุบัน หากพูดถึงการเลี้ยงดูลูก คนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่บทบาทของแม่เป็นส�าคัญ แต่ในความจริงแล้ว 

การเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ พ่อคือคนที่มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งที่จะมาช่วยเติมเต็ม   
อย่างความรูส้กึมั่นคงปลอดภยั การเล่นกฬีา การออกก�าลงักาย การมองอนาคตในเรื่องการศกึษาและการงาน การ
เลี้ยงดูลูกที่ส�าคญัมหีลกัการง่ายๆ คอื การใช้หวัใจและธรรมชาตนิ�าทาง 
	ในช่วงขวบปีแรก สิ่งส�าคญัที่สดุคอืการโอบกอด อุ้ม ท�าให้ท้องอิ่ม กนินอนเป็นเวลา เพื่อให้เกดิ trust ต่อโลก

และมคีวามรู้สกึมั่นคงในชวีติ 
	ในช่วงที่ลกู เริ่มเดนิและวิ่ง พ่อสามารถส่งเสรมิพฒันาการเคลื่อนไหวของลกู ให้ออกไปเล่นนอกบ้าน ลดการดทูวีี 

เล่นมอืถอื ท�าให้พฒันาการทางกายก้าวหน้าและเชื่อมโยงกบัการพฒันาทางใจ คอืการควบคมุจงัหวะชวีติ
	ส�าหรับในช่วง 7 ถึง 14 ปี ที่ลูกจะมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น บทบาทของ

พ่อแม่ที่ส�าคัญคือ การเป็นเพื่อนและคอยให้ค�าแนะน�า นอกจากการดูแลส่งเสริมลูกทั้งกายและใจตามวัยแล้ว  
สิ่งส�าคัญที่ต้องติดอาวุธให้ลูกคือ ความรอบรู้เรื่องการดูแลตัวเองและสุขภาพ การออกก�าลังสม�่าเสมอ รู้จัก 
การป้องกนัตวัเองดแูลสขุอนามยั เพศศกึษา มคีวามรูพ้ื้นฐานในการดแูลตนเองยามเจบ็ป่วย ห่างไกลยาเสพตดิ  
ทกัษะการคดิวเิคราะห์ข่าวสารในโลกปัจจบุนั การเลอืกเสพและเชื่อมข้อมูลต่างๆ การให้ความรกัที่ถูกต้องและ 
เพยีงพอ เขากจ็ะสามารถส่งต่อความรกัให้ผู้อื่นได้ และจะเป็นบคุคลที่มคี่าต่อสงัคมและประเทศชาตติ่อไป

กองบรรณาธิการ : ท่านคิดว่าพ่อมีบทบาทอย่างไรต่อการดูแลสุขภาพลูก
ท่านอนุทิน :  การที่ลกูจะมสีขุภาพด ีผมว่าพ่อแม่และครอบครวัมส่ีวนส�าคญัอย่างยิ่ง “สขุภาพด”ี ไม่มขีาย ต้องสร้างเอง

	การดแูลลกูโดยให้ทานอาหารที่มปีระโยชน์ครบ 5 หมูอ่ย่างสมดลุตามวยั มกีจิกรรมทางกายสม�่าเสมอ มสีขุภาพ
จิตที่ดี นอนหลับให้เพียงพอและไปรับวัคซีนตามก�าหนด ที่ส�าคัญ คือ ต้อง เป็นแบบอย่างที่ดี “ท�าให้เห็น” 
และสอน Health Literacy (ความรอบรู้ด้านสุขภาพ) ผ่านชีวิตประจ�าวัน สิ่งแวดล้อมในครอบครวั ที่เอื้อต่อ
สขุภาพด ีสามารถประยกุต์จากสิ่งรอบตวัได้

กองบรรณาธิการ : ในมุมมองของพ่อ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้วัคซีนป้องกันโรค
ท่านอนุทิน :  ในฐานะพ่อ ผมค่อนข้างให้ความส�าคัญในการพาลูกไปรับวัคซีนตามก�าหนด แม้ว่าหลังได้รับวัคซีนลูกอาจมี 

ร้องงอแง มไีข้ มอีาการข้างเคยีงบ้าง ประโยชน์อาการเหล่านี้ กส็ามารถดูแลได้และหายในระยะเวลาอนัสั้น หากมอง 
โดยรวมวัคซีนนั้นมีมากกว่าผลข้างเคียงมาก รวมทั้งหากมองภาพรวมต่อสังคม การพาลูกไปรับวัคซีนถือว่าเป็น 
ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม เพราะเมื่อลูกมภีูมคิุ้มกนั ลูกกจ็ะไม่ตดิโรคและไม่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น 

  ประเด็นส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมแก่คนทุกคน 
บนผืนแผ่นดินไทย ดังนั้นการเข้าถึงวัคซีนที่จ�าเป็นก็เช่นเดียวกัน จึงถือว่าทุกคนเท่ากันและมีสิทธิพื้นฐาน ในอนาคตอันใกล้ 
อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทุกช่วงวัย และจะขยายการให้วัคซีนที่จ�าเป็นแก่ประชากรกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  
เรียกได้ว่าเป็นการดูแลคนไทยตลอดชั่วชีวิต “ผมอยากให้ทุกคนทราบว่า คนไทยโชคดี ที่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
อย่างเข้มแข็ง ประชาชนได้รับวัคซีนพ้ืนฐานฟรี เพราะฉะนั้น ในส่วนของประชาชน การพาบุตรหลานไปรับวัคซีนเป็น 
เรื่องส�าคัญและจ�าเป็น”  

  เนื่องในวันพ่อเเห่งชาติที่ผ่านมา กองบรรณาธิการได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ท่านอนุทิน ชาญวีระกูล  
รองนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข ถงึมมุมองของพ่อกบัการเลีย้งลกูในปัจจบัุน 
โดยท่านได้เเบ่งปันแนวคิดไว้อย่างน่าสนใจ
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“อาเซียน” จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
น�าสู่การขับเคลื่อนด้านสุขภาพ

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในเวทนีโยบายระหว่างประเทศมุง่เน้นการขบัเคลื่อน
นโยบายด้านเศรษฐกจิเป็นส�าคญั อย่างไรกต็าม ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเดน็
ด้านสุขภาพได้ถูกยกเป็นประเด็นส�าคัญในเวทีนโยบายระหว่างประเทศ เช่น การ
มีวาระเรื่องโรคเอดส์เข้าหารือในเวทีระดับสูงของสหประชาชาติ เรื่อง NCDs  โรค
ติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ วัณโรค การเข้าถึงยาและวัคซีน และล่าสุดคือ เรื่องการ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้ เนื่องจากประชาคมโลกร่วมกันตระหนักว่านโยบาย
ด้านสขุภาพมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิเป็นอย่างยิ่ง เพราะ เมื่อ
ประชาชนสขุภาพดแีล้ว ประชาชนจะเป็นฟันเฟืองส�าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ของประเทศ

จุดเปลี่ยนส�าคัญที่ชัดเจน ว่าในปัจจุบันนโยบายด้านสุขภาพกลายเป็นวาระ
ส�าคัญในนโยบายระดับโลก คือประเด็นสุขภาพเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน (Sustain Development Goals) ซึ่งประเด็นการเพิ่มการเข้าถึงยาและ
วัคซีนผ่านระบบประกันสุขภาพที่ยั่งยืนภายในปี 2030 เป็นประเด็นส�าคัญประเด็น
หนึ่ง นโยบายของประชาคม “อาเซียน” ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของนโยบาย
สขุภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยด�าเนนิการสอดคล้องกบัทศิทางของประชาคมโลก และ 
ในปัจจบุนัมนีโยบายเรื่องการเตรยีมรบัมอืสงัคมผูส้งูอาย ุการขยายกลุม่ประชากรใน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนที่จะน�าไปสู่ความมั่นคงทาง
สขุภาพ เป็นต้น ประเดน็เหล่านี้ได้ถูกบรรจใุห้เป็นหวัใจหลกัของ “ประชาคมสงัคม
และวฒันธรรมอาเซยีน” ในปี 2562 ในชื่อย่อ “4CsELV” 

ผู้เขียน - วรวิช บุณยทิษฐาน

ความมั่นคงทางวัคซีน ความมั่นคงทางสุขภาพ
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C ตัวแรก หมายถึง Children ที่มุ ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิทธิเด็ก และ 
การคุ้มครองการค้ามนษุย์ในเดก็

C ตวัที่สอง หมายถงึ Climate sustainability ที่มุ่งเน้นการก�าจดัขยะในทะเล 
การลดการสร้างขยะ ที่จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อม

C ตัวที่สาม หมายถึง Culture ที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางประเพณ ี
และวฒันธรรม ระหว่างประเทศสมาชกิ

C ตวัที่สี่ หมายถงึ Civil Service มเีป้าหมายในการพฒันาระบบการบรหิาร
งานภาครฐั การส่งเสรมิธรรมาภบิาลข้าราชการพลเรอืนในยคุดจิติลั

E หมายถึง Education เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชน 
ที่ด้อยโอกาสทางการศกึษา หรอืในกลุ่มที่ตกหล่น

L หมายถึง Labor ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ ลดแรงงาน 
ผิดกฎหมาย รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพและ 
มสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม

V หมายถึง Vaccine มีเป้าหมายคือการสร้างความมั่นคงและการพึ่งพา
ตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่ดีมีคุณภาพ  
อย่างเป็นธรรม เพยีงพอต่อความต้องการ และทนัเวลา

ท�าไมอาเซียนจึงต้องร่วมมือกันด้านวัคซีน

ปัจจุบันมีความต้องการใช้วัคซีนมากขึ้นทั่วโลกจากหลายปัจจัย ได้แก่ 
การมีวัคซีนชนิดใหม่เทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาสู ่ตลาดมากขึ้น การมีเป้าหมาย
ในระดับโลกในการก�าจัดกวาดล้างโรค รวมถึงนโยบายการขยายการใช้วัคซีน
ในตลอดทุกช่วงวัยและการที่ประชากรโลกมีจ�านวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่วัคซีน 
ที่มใีนปัจจบุนัยงัมกีารขาดแคลนอยู่อย่างต่อเนื่อง จากก�าลงัการผลติในระดบัโลกที่
ไม่เพียงพอส�าหรับวัคซีนหลายชนิด การมีผู้ผลิตจ�านวนไม่มากและส่วนใหญ่อยู่ใน
ประเทศพัฒนาแล้ว มาตรฐานการควบคุมคุณภาพตลอดวงจรการพัฒนาวัคซีนที่มี
ระดับสูงขึ้น ข้อจ�ากัดจากความตกลงทางการค้า รวมถึงการที่ยังไม่มีวัคซีนส�าหรับ
ป้องกนัโรคที่เป็นปัญหาของประเทศก�าลงัพฒันา 

ด้วยเหตปัุจจยัดงักล่าว ประเทศในกลุม่อาเซยีนเลง็เหน็ขดีความสามารถของ 
ภูมภิาคที่จะขบัเคลื่อนความมั่นคงด้านวคัซนีและการพึ่งพาตนเอง เนื่องจากอาเซยีนเป็น 
ภมูภิาคที่มปีระชากรมากกว่า 630 ล้านคนและมอีตัราการเกดิเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ทกุปี  
อาเซียนจึงเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจและน่าจะมารวมตัวสร้างความร่วมมือระดม
ศกัยภาพและทรพัยากรที่มอียู่ให้ภมูภิาคเกดิความมั่นคงและพึ่งตนเองด้านวคัซนีได้

เมื่อวนัที่ 2 พฤศจกิายน  2562 ที่ผ่านมา ที่ประชมุสดุยอดผู้น�าอาเซยีนได้
ให้การรบัรองปฏญิญาผูน้�าอาเซยีนว่าด้วยการสร้างความม่ันคงและการพึง่พา
ตนเองด้านวคัซนีเป็นผลส�าเรจ็ ถอืเป็นก้าวแรกที่ส�าคญั เพื่อจดุประกายให้ประเทศ
สมาชกิเหน็ความส�าคญัของวคัซนีมากยิ่งขึ้น

ท�าไมถึงต้องมั่นคง? 
ท�าไมต้องพ่ึงพาตนเอง?

 ความมั่นคงทางวัคซีน มีความหมายว่า  
การบริหารจัดการที่ดีที่ท�าให ้ประเทศมีวัคซีนใช ้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉิน  
ซึ่งอาจเปรียบได้กับการเตรียมยุทโธปกรณ์ เพื่อ
รองรับส�าหรับการท�าสงครามเพื่อความมั่นคงของ
ประเทศ ซึ่งเราไม่มทีางรูไ้ด้เลยว่า โรคระบาดจะเกดิขึ้น 
อกีเมื่อใด เหมอืนในเหตกุารณ์ที่มกีารระบาดใหญ่ของ
ไข้หวดัใหญ่ 2009 ที่มกีารขาดแคลนวคัซนี ไม่สามารถ 
จัดซื้อจัดหาได้ในปริมาณที่ต้องการ เนื่องจากประเทศ
ผู้ผลติต้องส�ารองไว้ใช้กบัประชากรในประเทศของตน

ดังนั้นค�าว่า ความมั่นคง จึงต้องมาพร้อม
กับค�าว่า การพึ่งพาตนเอง โดยการพัฒนาขีดความ
สามารถของประเทศ/ภมูภิาค โดยใช้ทรพัยากรทั้งความ
รู ้ก�าลงัคนและก�าลงัเงนิ มาสนบัสนนุร่วมกนั ในการขบั
เคลื่อนความมั่นคงด้านวคัซนีและการพึ่งตนเอง

นบัจากการรบัรองปฏญิญาผู้น�าอาเซยีนว่าด้วย
การสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน 
ประเด็นท้าทายต่อไป คือการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
ระดับภูมิภาคร ่วมกัน เพื่อเป ็นแนวทางในการ 
ขบัเคลื่อนปฏญิญาให้เกดิผลส�าเรจ็ที่เป็นรูปธรรม 
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RSV (Respiratory Syncytial Virus) รู้จกักนัมานานกว่า 60 ปี
มาแล้ว เป็นไวรัสใน Paramyxoviridae family แบ่งเป็น RSV-A และ 
RSV-B มีหลายกลุ่มย่อย ท�าให้การติดเชื้อเป็นแล้วเป็นอีกได้ พบใน
ทกุอาย ุโรคมอีาการรนุแรงในเดก็เลก็และผูส้งูอาย ุส่วนในเดก็โตและ
ผูใ้หญ่อาการจะนอ้ยมาก หรอืไม่มอีาการ โดยทั่วไปผูใ้หญ่ทั้งหมดจะ
มภีูมติ้านทานต่อ RSV แล้วในมารดา ภูมดิงักล่าวส่งผ่านมายงัทารก 
และจะหมดไปอย่างรวดเร็วภายใน 6 เดือนหรือน้อยกว่า เด็กเล็ก 
เมื่อรบัเชื้อจะท�าให้มอีาการมากน้อยแตกต่างกนั ตั้งแต่อาการน้อยมาก  
จนถงึอาการไข้ หลอดลมอกัเสบ หอบ ปอดอกัเสบ

ผู้เขียน - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การป่วยเป็น RSV น่ากลัวจริงหรือ
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จากการศึกษาของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา
คลินิก จุฬาฯ ส�าหรับประเทศไทย RSV จะพบบ่อยในฤดูฝน ตั้งแต่ 
เดอืนกรกฎาคม ถงึ เดอืนพฤศจกิายน การระบาดแต่ละปีจะสลบักนั
ระหว่าง RSV-A และ RSV-B (รูปที่ 1.) RSV เป็นสาเหตุโรคทางเดิน
หายใจ ที่ท�าให้เดก็อายนุ้อยกว่า 5 ปี ต้องเข้าแผนกฉกุเฉนิ หรอืรบัไว้
ในโรงพยาบาลมากที่สดุ การศกึษาการตดิเชื้อ RSV จากปฏกิริยิาภูมิ
ต้านทาน พบว่าเดก็ไทย ส่วนใหญ่จะตดิเชื้อเกอืบทั้งหมดภายในอาย ุ
2-3 ขวบ และเมื่ออาย ุ3-4 ขวบ ทกุคนเคยตดิเชื้อ RSV มาแล้วอย่าง
น้อย 1 ครั้ง จงึถอืว่าเป็นโรคที่พบบ่อยมาก

จากสถานการณ์ดงักล่าว ถอืได้ว่าโรค RSV ไม่ใช่โรคใหม่ พบ
ได้บ่อยมากตั้งแต่ในอดตี เพยีงแต่ในปัจจบุนั มวีธิกีารตรวจวนิจิฉยัที่
ท�าได้ง่ายและรวดเร็ว จึงเป็นเหตุให้รู้จักกันมากขึ้น ท�าให้ภาพ RSV 
เป็นโรคที่น่ากลวั ทั้งที่ไวรสันี้ท�าให้เกดิโรคได้เช่นเดยีวกบัโรคทางเดนิ
หายใจอื่นๆ เช่น ไข้หวดัใหญ่ เป็นได้ตั้งแต่ไม่มอีาการ มอีาการมาก 
จนถึงปอดอักเสบ ต้องนอนโรงพยาบาล ในรายรุนแรงจะเป็นได้ถึง
ภาวะหายใจล้มเหลว ท�าให้เสยีชวีติได้ (ส่วนน้อยมาก) ท�าให้สื่อสงัคม
แพร่กระจายดูเหมอืนว่าโรคนี้เป็นที่หวาดกลวัของผู้ปกครอง

การดูแลรักษาผู้ป่วย RSV ไม่มียารักษาจ�าเพาะ รักษาตาม
อาการเท่านั้น การใช้ยาในกลุ่ม Montelukast ไม่ได้ช่วยลดอาการของ
โรค หรือป้องกันโรคหอบหืดแต่อย่างใด ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนใน
การป้องกนั แต่อยู่ในระหว่างการพฒันา คาดว่าน่าจะมใีช้ในอนาคต  
การดูแลป้องกันที่ดีที่สุด ท�าได้เช่นเดียวกับ การป้องกันโรคทางเดิน
หายใจทั่วไป ดูแลเรื่องสขุอนามยั ล้างมอื หลกีเลี่ยงการไปที่มคีนหมู่
มาก (โดยเฉพาะเด็กเล็ก) ผู้ป่วยควรหยุดเรียน ใส่หน้ากากอนามัย 
เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค  

ที่มา:
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29085762
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30997293

รูปที่ 1. การระบาดวิทยาของเชื้อ RSV ในผู้ป่วยเด็กไทยที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง อายุไม่เกิน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2012-2018 จากจ�านวน
ประชากรทั้งหมด 8,209 ราย (เส้นประ) พบอัตราการระบาดของเชื้อ RSV (แท่งสีน�า้เงิน) โดยรวมคิดเป็น 13.2% พบมากในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง 
เดอืนพฤศจิกายน แตล่ะปรีะบาดสลบักันระหวา่ง RSV-A (เสน้สีแดง) และ RSV-B (เสน้สเีหลอืง) (Thongpan et al., 2017, Thongpan et al., 2019)
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ผู้เขียน - ดร.ทนพญ.มนัสนันท์ ขันใส

ถ้าจะเอ่ยถึงวัคซีน คนส่วนใหญ่จะนึกถึงการป้องกันการเกิด
โรคติดเชื้อเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วด้วยความก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตร์และการแพทย์ในปัจจบุนั วคัซนีไม่ได้มคีวามหมายจ�ากดั
แค่การเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัเพยีงแค่โรคตดิต่ออกีต่อไป

หลายทศวรรษที่ผ่านมา ที่มนุษย์มีความพยายามอย่าง
ต่อเนื่องที่จะคิดค้นหนทางเอาชนะโรคเบาหวาน มีการศึกษาทาง
พันธุกรรม การศึกษาภูมิคุ้มกันวิทยาที่เกี่ยวข้องมากมาย จนถึงใน
ปัจจุบัน มีความรู้ก้าวหน้ามากน�าไปสู่การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค
เบาหวานชนดิที่ 1

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Diabetes type 1) เกิดจากภาวะที่
ภูมคิุ้มกนัในร่างกายของผู้ป่วยท�างานผดิปกต ิท�าให้เบต้าเซลล์ในตบั
อ่อนที่ท�าหน้าที่ในการสร้างอินซูลินถูกท�าลาย ร่างกายจึงไม่สามารถ
สร้างอินซูลินได้และเมื่อขาดอินซูลินท�าให้มีระดับน�้าตาลในเลือดสูง 
ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อระบบต่างๆของร่างกายตามมา โรคเบาหวาน
ชนดินี้พบมากในเดก็

ความพยายามในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเบาหวาน 
ชนิดที่ 1 มีแนวคิดที่ว่าจะท�าอย่างไรให้เซลล์ในระบบภูมิคุ ้มกัน 
ไม่ท�าลายเบต้าเซลล์ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อของตนเอง ทีมนักวิจัยจาก  
Dyamid Medical บรษิทัสญัชาตสิวเีดน ได้ท�าการพฒันาวคัซนี และได้
ท�าการศกึษาในมนษุย์พบว่า วคัซนีสามารถยบัยั้งการเกดิโรคเบาหวาน
ได้ในระยะเริ่มต้น นับเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความหวังอย่างมาก 
ในวงการวิจัย การศึกษาวัคซีนนี้ด�าเนินไปถึงการศึกษาในมนุษย ์
ระยะที่ 3 แต่อย่างไรก็ตาม ผลสุดท้ายกลับพบว่าวัคซีนไม่สามารถ
ป้องกนัโรคได้ การศกึษานี้จงึจบลงในเดอืนพฤษภาคม ปี 2011

นอกจากการศึกษานี้ ยังมีทีมวิจัยอีกหลายกลุ่มที่พยายาม
พฒันาวคัซนีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น กลุม่นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยั  

Calgary ประเทศแคนาดา ก็ได้พยายามพัฒนาวัคซีนชนิด Nanopar-
ticle ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดจ�านวนเซลล์เมด็เลอืดขาวที่จะไปท�าลาย 
เบต้าเซลล์ลง ทมีนกัวจิยัจาก King’s College London และ มหาวทิยาลยั 
Bristol ประเทศอังกฤษ ได้ร่วมมือกันพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อต้าน 
ระบบภูมิคุ ้มกันที่มากเกินในโรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Natural  
Immunomodulators) ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีความพยายามร่วม
กนัหลายปี และยงัคงมกีารให้เงนิทนุเพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะ
ใช้พฒันาวคัซนีนี้

จากข้อมูลข้างต้น จะเหน็ได้ว่า การพฒันาวคัซนีเพื่อป้องกนั
โรคเบาหวานในปัจจุบันยังมุ่งเน้นการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 1 
เป็นหลกั ส�าหรบัโรคเบาหวานชนดิที่ 2 ซึ่งพบในประชากรกลุ่มใหญ่
มากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก ยงัไม่มกีารคดิค้นวคัซนีเพื่อป้องกนั

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 นี้ เกิดจากพฤติกรรมของตัวเราเป็น
ส�าคัญ ทั้งนี้ วิวัฒนาการของวิถีชีวิตมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก 
จากมนษุย์ที่ล่าสตัว์ มกีารเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม�่าเสมอและกนิ
อาหาร 5 หมู่อย่างสมดุล เปลี่ยนมาเป็นมนุษย์ออฟฟิศ นั่งหน้าจอ  
กนิ junk food ดื่มเครื่องดื่มที่มนี�้าตาลและกนิอาหารแนวใหม่ วถิชีวีติ
เช่นนี้ น�าไปสู่โรคต่างๆ มากมายรวมทั้งโรคเบาหวานชนดิที่ 2

ดงันั้น หากจะถามว่า เรามคีวามหวงัที่จะมวีคัซนีป้องกนัโรค
เบาหวานหรอืไม่ และอกีนานมั้ย อยากบอกว่า “ม”ี และ “มเีดี๋ยวนี้” 
เลยด้วย วคัซนีชนดินี้ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

วคัซนีเขม็ที่ 1 คอื ไลฟ์สไตล์ที่ด ีกนิอาหารที่ครบ 5 หมู่อย่าง
สมดลุ ออกก�าลงักายสม�่าเสมอ นอนหลบัให้พอ และไม่อ้วน

วัคซีนเข็มที่ 2 คือ ความรอบรู้และเท่าทันต่อข้อมูลข่าวสาร
ด้านสขุภาพ เสพข้อมลูโดยใช้ความคดิวเิคราะห์ ไม่เชื่อข้อมลูโดยง่าย 
ไม่ไหวตามแฟชั่น เช่น ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มนี�้าตาลตามโฆษณา ไม่ตาม
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ไข้หวัดใหญ่ 101
ตอบค�าถามคาใจ “ไข้หวดัใหญ”่
Q:  ไข้หวัดใหญ่ รุนแรงไหม อันตราย 

รึป่าว?
A:  	ไข้หวดัใหญ่ อาจมอีาการเหมอืนไข้หวดัธรรมดา หรอื

มีอาการที่รุนแรงมากกว่า โดยมักจะมีไข้สูง หนาวสั่น  
ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ตาแดง อ่อนเพลยี และ
เบื่ออาหาร มอีาการระบบทางเดนิหายใจ ได้แก่ คดัจมูก  
น�้ามูกไหล ไอ จาม เจบ็คอ ผู้ป่วยกว่าร้อยละ 90 มกัม ี
อาการไม่รนุแรง แต่ในผูป่้วยที่มปัีญหาสขุภาพบางอย่าง  
ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ อาจมีอาการป่วยรุนแรงและ
มโีรคแทรกซ้อน เช่น ปอดอกัเสบ สมองอกัเสบ ภาวะ
สมองท�างานผดิปกตไิด้

Q: ใครควรจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่บ้าง
A: 	วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดได้ในประชาชนทั่วไป ที่ม ี

อายตุั้งแต่ 6 เดอืนขึ้นไป โดยเฉพาะใน “กลุ่มเสี่ยง” 
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับส�านักงานหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาตไิด้จดัให้บรกิารวคัซนีฟร ีไม่มค่ีาใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติม ได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์
มากกว่า 4 เดอืน 2. เดก็อาย ุ6 เดอืน-2 ปี 3. ผู้ป่วย
โรคเรื้อรงั 7 กลุม่โรค คอื โรคปอดอดุกั้นเรื้อรงั หอบหดื 
หวัใจ หลอดเลอืดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วย 
มะเร็งที่ได้รับเคมีบ�าบัด 4. ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี  
5. ผูพ้กิารทางสมองที่ช่วยเหลอืตนเองไม่ได้ 6. โรคธาลสั
ซเีมยี และผูท้ี่มภูีมคิุม้กนับกพร่อง (รวมผูต้ดิเชื้อ HIV ที่ม ี
อาการ) และ 7.โรคอ้วน น�้าหนกัตวัมากกว่า 100 กก. 
หรอืม ีBMI มากกว่า 35 กโิลกรมัต่อตรม. 

 กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เข้ารับบริการวัคซีนฟรีได้ใน
ช่วงรณรงค์ คอื เดอืนมิถนุายน ถงึ สงิหาคม ของทกุปี  
ณ สถานบรกิารสาธารณสุขของรฐัและสถานพยาบาล 
เอกชนท่ีร่วมโครงการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

ผู้เขียน - ทนพญ.ผาณิตา โกมลมาลย์

แฟชั่นการกนิ ควรศกึษาอย่างรอบด้านรูข้้อด ีข้อเสยีและข้อควรระวงั ไม่มุง่หวงั
แค่การลดน�้าหนกั แต่แสวงหาหนทางสู่สขุภาพดแีบบยั่งยนื

เพยีงเท่านี้ เรากส็ามารถมวีคัซนีที่ดต่ีอสขุภาพได้ ทนัท ีและมสีขุภาพ
ดอีย่างยั่งยนื  

ที่มา: https://www.diabetes.co.uk/diabetes-vaccines.html
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Q: ท�าไมต้องฉีดวัคซีนทุกปี?
A:  เชื้อไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท�าให้วัคซีนที่

ผลติประจ�าปีต้องมกีารปรบัเปลี่ยนให้ครอบคลมุเชื้อที่พบมากใน
แต่ละปี องค์การอนามยัโลก (WHO) จะประกาศสายพนัธุข์องเชื้อ
ที่จะบรรจุไว้ในวัคซีน โดยใช้ผลการศึกษาจากศูนย์ไข้หวัดใหญ่ 
แห่งชาตใินประเทศต่างๆ ข้อมลูทางระบาดวทิยา และการประชมุ
ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อพจิารณาคดัเลอืกสายพนัธุไ์วรสัร่วมกนัปีละ 2 ครั้ง  
ในเดอืนกนัยายน (วคัซนีสายพนัธุซ์กีโลกใต้) และในเดอืนกมุภาพนัธ์  
(วัคซีนสายพันธุ์ซีกโลกเหนือ) ทั้งนี้ วัคซีนจะกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
เฉพาะสายพนัธุท์ี่อยูใ่นวคัซนี ไม่สามารถป้องกนัการตดิเชื้อข้าม
สายพันธุ์ได้ ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนทุกปี  
ตามสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงไป (โดยทั่วไปวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่จะมีสายพันธุ์ตรงกับสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย
ประมาณร้อยละ 70)

Q:  ฉดีวคัซนี 3 หรอื 4 สายพันธุ ์อะไรดกีวา่กนั
A: 	วคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่ปัจจบุนัม ี2 ชนดิ (แบ่งตามจ�านวน

สายพนัธุ)์ คอื ชนดิ 3 สายพนัธุ ์ประกอบด้วย A 2 สายพนัธุ ์และ 
B 1 สายพนัธุ์ และชนดิ 4 สายพนัธุ์ ที่มอีงค์ประกอบเหมอืนกบั
วคัซนี 3 สายพนัธุ ์และจะมสีายพนัธุ ์B เพิ่มเข้ามาอกี 1 สายพนัธุ์  
จงึท�าให้ป้องกนัโรคได้เพิ่มขึ้นเลก็น้อย

	ส�าหรบัวคัซนีที่ให้บรกิารฟรใีนประเทศไทย เป็นชนดิ 3 สายพนัธุ์  
เนื่องจากในประเทศพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ
ไวรัสตรงตามวัคซีนชนิด 3 สายพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุขจึง
พจิารณาแล้วว่าเป็นวคัซนีที่มคีวามคุ้มค่า

สถาบนัวคัซนีแหง่ชาต ิอาคาร 4 ชัน้ 5 ตึกสถาบนับ�าราศนราดรู 38 หมู่ 4 ถนนตวิานนท์ ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-580-9729 ถงึ 31  
โทรสาร 02-580-9732 Website: www.nvi.go.th E-mail: contact@nvi.go.th Facebook: http://www.facebook.com/nvikm

Q: วัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�าหรับปี 2020
A: 	ในปี 2020 นี้ WHO ประกาศสายพนัธุ์วคัซนีไข้หวดัใหญ่ 

ซกีโลกใต้ ประกอบด้วย

 - A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus
 - A/South Australia/34/2019 (H3N2)-like virus
 - B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage) virus
และเพิ่ม B/Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) virus 
ส�าหรบัวคัซนีชนดิ 4 สายพนัธุ์
โดยจะใช้เวลาในการผลติวคัซนีประมาณ 6 เดอืน และคาดว่าจะ

มวีคัซนีออกสูต่ลาดในเดอืนเมษายนนี้ ซึ่งเรากไ็ด้แต่คาดหวงัว่าจะเป็น
สายพนัธุ์วคัซนีที่ตรงกบัเชื้อไข้หวดัใหญ่ที่จะระบาด เพื่อให้ประชาชน
ทกุคนปลอดภยัจากโรคไข้หวดัใหญ่  

Good News! 
ส�าหรับผู้ติดตาม “แวดวงวัคซีน” ทุกท่าน สามารถรับทราบสาระความรู ้
ด้านวัคซีนก่อนใคร โดยติดตามเราได้ที่ Facebook-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
(www.facebook.com/nvikm)

ขอบคุณข้อมูลจาก:
กองระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค

กองโรคตดิต่อทั่วไป กรมควบคมุโรค
ศูนย์ไข้หวดัใหญ่แห่งชาต ิกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์




