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โรคโควิิด 19 (coronavirus disease 2019) เกิิดจากิกิารติิดเชื้้�อ
ไวิรัส SARS-CoV-2 ซึ่่�งเป็็นไวิรัสชื้นิด (+) single strand RNA  
อยู่่�ใน Coronaviridae Family จัดอยู่่�ใน Betacoronavirus เชื้�น
เดียู่วิกิับ SARS-CoV และ MERS-CoV ผู่้�ติิดเชื้้�อจะมีีอากิาร
ของระบบทางเดินหายู่ใจ ได�แกิ� มีีไข� ไอ หายู่ใจถี่ี� และหายู่ใจลำาบากิ 
นอกิจากินี�อาจมีอีากิารทางระบบอ้�นร�วิมีด�วิยู่ เชื้�น จมีก่ิไมี�ได�กิลิ�น 
ลิ�นไมี�รับรส ผู้้�นแดง และท�องเสียู่ เป็็นติ�น ในกิรณีีอากิารรุนแรง
มีากิอาจเกิิดภาวิะแทรกิซึ่�อน เชื้�น ป็อดอักิเสบ ไติวิายู่ หรืออาจ
เสียู่ชื้ีวิิติได� โดยู่เฉพาะในกิลุ�มีผู้่�ป็่วิยู่ภ่มีิติ�านทานติำ�า ได�แกิ� ผู้่�ป็่วิยู่
มีะเร็ง ผู้่�ป็่วิยู่ป็ล่กิถี่�ายู่อวิัยู่วิะ ผู้่�ป็่วิยู่ป็ล่กิถี่�ายู่เซึ่ลล์ติ�นกิำาเนิด 
เมีด็เล้อด จากิกิารทบทวินอยู่�างเป็น็ระบบ (systematic review)1 

พบวิ�า กิลุ�มีผู้่�ป็่วิยู่ป็ล่กิถี่�ายู่อวิัยู่วิะที�เป็็นโควิิด 19 มีีโรคร�วิมี 
(co-morbidity) ได�แกิ� โรคหลอดเล้อดหัวิใจ โรคเบาหวิาน และ 
โรคควิามีดนัโลหติิสง่ รวิมีถ่ี่งอากิารหอบเหน้�อยู่ ค�าป็รมิีาณี IL-6  
ในเล้อด โอกิาสเข�ารักิษาในหอผู้่�ป็่วิยู่หนักิ และอัติรากิารเสียู่ชื้ีวิิติ
มีากิกิวิ�ากิลุ�มีป็ระชื้ากิรทั�วิไป็ที�มีีควิามีรุนแรงของโรคเท�ากิัน

ประสุิทธิิภาพของวีัคซีีนโควีิด 19 ในผู้้�ป่วีย 
ภ้มิต้�านทานต้ำ�า (Efficacy of COVID-19 vaccines 
in immunocompromised patients)

จากการทบทวนอย่่างเป็็นระบบท่�รวบรวม 82 การศึึกษา2 ราย่งานถึึง
ป็ระสิิทธิิภาพของวัคซ่ีนโควิด 19 ในผู้้�ป็่วย่ภ้มิต้�านทานต้�ำเป็ร่ย่บเท่ย่บกับ 
ผู้้�ท่�ม่ภ้มิต้�านทานป็กติ้พบว่า 77 การศึึกษาใช้�วัคซ่ีนเอ็มอาร์เอ็นเอ ได�แก่ 
BNT162b2 และ mRNA-1273 จำนวน 16 การศึกึษาใช้�วคัซีน่ช้นดิไวรสัิเป็น็
พาหะ และ 4 การศึึกษาใช้�วัคซ่ีนเช้้�อต้าย่ ผู้้�ท่�ม่ภ้มิต้�านทานต้�ำในการศึึกษา 
เป็็นกล่่มผู้้�ป็่วย่ป็ล้กถึ่าย่อวัย่วะร�อย่ละ 32, มะเร็งทางโลหิต้วิทย่าร�อย่ละ  
26, มะเร็งร�อย่ละ 22, immune mediated inflammatory disorders 
(IMIDs) ร�อย่ละ 20.7 และต้ิดเช้้�อเอช้ไอว่ร�อย่ละ 5 เม้�อวิเคราะห์ถึึงโอกาสิ
การเกิดภ้มิต้�านทาน (serocoversion) หลังได�รับวัคซ่ีนเข็มแรกในกล่่มผู้้�ท่�
ภาวะภมิ้ต้�านทานต้�ำเทย่่บกับกล่ม่ภมิ้ต้�านทานป็กติ้ พบ risk ratio (RR) ต้�ำสิด่ 
ในกล่่มผู้้�ป็่วย่ป็ล้กถึ่าย่อวัย่วะ (RR 0.06, 95%CI 0.04-0.09) ต้ามด�วย่
กล่่มมะเร็งทางโลหิต้วิทย่า (RR 0.40, 95%CI 0.32-0.50) กล่่ม IMIDs (RR 
0.53, 95%CI 0.39-0.71) และกล่่มมะเร็ง (RR 0.55, 95%CI 0.46-0.65)  
ต้ามลำดับ แต้่ไม่พบความแต้กต้่างในกล่่มผู้้�ต้ิดเช้้�อเอช้ไอว่กับกล่่มท่�ม่ 
ภ้มิต้�านทานป็กติ้ และผู้ลการศึึกษาหลังได�รับวัคซี่นเข็มท่�สิองพบว่า  
กล่ม่ป็ลก้ถึา่ย่อวัย่วะมโ่อกาสิเกิดภมิ้ต้�านทานต้�ำสิด่ (RR 0.39, 95%CI 0.32-
0.46) ต้ามด�วย่กล่ม่มะเร็งทางโลหิต้วทิย่า (RR 0.63, 95%CI 0.57-0.69) กล่ม่ 
IMIDs (RR 0.75, 95%CI 0.69-0.82) และกล่ม่ผู้้�ป็ว่ย่มะเร็ง (RR 0.90, 95%CI 
0.88-0.93) แต้่ย่ังคงไม่พบความแต้กต้่างในกล่่มผู้้�ติ้ดเช้้�อเอช้ไอว่กับกล่่มท่�
ม่ภ้มิต้�านทานป็กติ้ อย่่างไรก็ต้ามจำนวนข�อม้ลการศึึกษาในกล่่มผู้้�ติ้ดเช้้�อ 
เอช้ไอว่ม่อย่้่จำกัด จะเห็นได�ว่าข�อม้ลการต้อบสินองต้่อวัคซ่ีนสิอดคล�องกัน 
ทั�งภาย่หลังจากได�รับวัคซ่ีนเข็มแรกและเข็มท่�สิอง ในภาพรวมสัิดสิ่วน 
ผู้้�ป็่วย่ภ้มิต้�านทานต้�ำน่�ม่ภ้มิต้�านทานเพิ�มสิ้งขึ�นภาย่หลังจากได�รับวัคซี่น
เข็มท่�สิองเม้�อเท่ย่บกับหลังได�รับวัคซ่ีนเข็มแรก

การให้้วััคซีีนโควัิด 19 
ในกลุ่่�มผู้้้ป่่วัย
ภู้มิต้้านทานต้ำ�า
(COVID-19 Vaccination in 
Immunocompromised Patients)



คำาแนะนำาการให้�วีัคซีีนโควีิด 19 ในกลุุ่�มผู้้�ป่วีย 
ภ้มิต้�านทานต้ำ�าปานกลุ่างถึึงมาก (Guidance for 
COVID-19 vaccination for people who are 
moderately or severely immunocompromised) 

ศึ้นย์่ควบค่มและป้็องกันโรคในสิหรัฐอเมริกาได�ออกคำแนะนำการ
ให�วัคซี่นโควิด 19 ในกล่่มผู้้�ป็่วย่ภ้มิต้�านทานต้�ำป็านกลางถึึงมาก โดย่ใน
ผู้้�ใหญ่่แนะนำให�วัคซี่น 3 เข็มในช้่ดแรก ซีึ�งต้่างจากผู้้�ท่�ม่ภ้มิต้�านทานป็กต้ิท่�
แนะนำให�วัคซี่นเพ่ย่ง 2 เข็ม และระย่ะเวลาการได�รับวัคซี่นเข็มกระต้่�นใน
กล่่มผู้้�ป็่วย่ภ้มิต้�านทานต้�ำน่�จะเร็วกว่าในผู้้�ท่�ม่ภ้มิต้�านทานป็กต้ิ ในกรณี่ของ
วัคซี่น BNT162b2 ผู้้�ท่�ม่อาย่่มากกว่า 12 ป็ีขึ�นไป็นั�น แนะนำให�ได�รับวัคซี่น
เข็มสิองห่างจากเข็มแรกนาน 3 สิัป็ดาห์ และเข็มท่�สิามห่างจากเข็มท่�สิอง
อย่่างน�อย่ 4 สิัป็ดาห์3

ในป็ระเทศึไทย่กระทรวงสิาธิารณีสิ่ขม่นโย่บาย่การให�วัคซ่ีนโควิด 19 
แก่ป็ระช้าช้นท่กคนต้ามข�อบ่งช้่�ของวัคซี่นแต้่ละช้นิดท่�ระบ่ในเอกสิารกำกับ
ย่า โดย่ได�ม่่งเน�นกล่่มเป็้าหมาย่หลัก ค้อ บ่คคลท่�ม่โรคป็ระจำต้ัว ได�แก่ โรค
ทางเดินหาย่ใจเร้�อรังร่นแรง, หัวใจและหลอดเล้อด, ไต้วาย่เร้�อรัง, หลอด
เลอ้ดสิมอง, มะเรง็ท่�อย่้ร่ะหวา่งการรกัษา, เบาหวาน, ผู้้�ท่�มน่�ำหนกัเกนิ (ดชั้น่
มวลกาย่มากกว่า 35 กิโลกรัมต้่อต้ารางเมต้ร หร้อน�ำหนักต้ัวมากกว่า 100 
กิโลกรัม) ผู้้�สิ้งอาย่่มากกว่า 60 ป็ีขึ�นไป็ หญ่ิงต้ั�งครรภ์มากกว่า 12 สิัป็ดาห์ 
รวมถึึงบ่คลากรทางการแพทย่์ด่านหน�าทั�งภาครัฐและเอกช้น4

ราช้วิทย่าลัย่อาย่ร่แพทย์่แห่งป็ระเทศึไทย่ได�ออกแนวทางป็ฏิบัิต้กิารให�
วัคซี่นโควิด 19 ในกล่่มผู้้�ท่�ม่ภ้มิต้�านทานต้�ำไว�ดังน่�5

คำาแนะนำาการให้�วีัคซีีนโควีิด 19 ในกลุุ่�มผู้้�ป่วีย
ภ้มิต้�านทานต้ำ�าจำำาเพาะ (Recommendations 
for COVID-19 vaccination in specific 
immunocompromised populations)
(1)  กลุ่่�มผู้้้ต้ิดเชื้้�อไวัรัสเอชื้ไอวัี (HIV-infected patients)

จากการศึึกษาในระย่ะท่� 3 ของวัคซี่นโควิด 19 สิ่วนใหญ่่จะม่จำนวน
ผู้้�ติ้ดเช้้�อเอช้ไอว่เข�าร่วมจำนวนน�อย่ เช่้น วัคซ่ีน BNT162b2 ม่ผู้้�ติ้ดเช้้�อ 
เอช้ไอว่เข�าร่วมร�อย่ละ 0.3 วัคซี่น mRNA-1273 เข�าร่วมเพ่ย่งร�อย่ละ 0.06 
อย่่างไรก็ต้าม National Institutes of Health สิหรัฐอเมริกาแนะนำให� 
ผู้้�ต้ดิเช้้�อเอช้ไอวท่ก่ราย่ได�รับวคัซีน่โดย่ไมต่้�องคำนงึถึงึป็รมิาณีเมด็เลอ้ดขาว  
CD4 และป็ริมาณีไวรัสิเอช้ไอว่ในพลาสิมา7 สิ่วนคำแนะนำจากสิมาคม 
โรคเอดสิ์แห่งป็ระเทศึไทย่ระบ่ว่า วัคซี่นสิามารถึป็้องกันโควิด 19 ท่�ร่นแรง
ได� และอาการข�างเค่ย่งไม่แต้กต้่างจากป็ระช้ากรกล่่มอ้�น ดังนั�นผู้้�ต้ิดเช้้�อ 
เอช้ไอว่ท่กราย่ควรได�รับวัคซี่นโควิด 19 แต้่ม่ข�อพิจารณีาเพิ�มเต้ิมดังน่� ค้อ  
การต้อบสินองต่้อวคัซีน่แต้กต่้างกนัขึ�นกบัระดับ CD4 และปั็จจยั่ทางสิข่ภาพ
ของผู้้�รับวัคซ่ีน และกรณ่ีม่โรคติ้ดเช้้�อฉวย่โอกาสิร่นแรงอย่้่ควรรักษาจน
อาการคงท่�ก่อนท่�จะรับวัคซี่น8

(2) กลุ่่�มผู้้้ป่่วัยป่ลุ่้กถ่�ายอวััยวัะ (Patients with solid  
 organ transplant)

ต้ามคำแนะนำของสิมาคมป็ล้กถึ่าย่อวัย่วะแห่งป็ระเทศึไทย่ ผู้้�ป็่วย่ 
ป็ลก้ถึา่ย่อวยั่วะจะมภ่ม้ติ้�านทานต้�ำกวา่บค่คลทั�วไป็ เน้�องจากได�รบัย่ากดภม้ิ 
อย่่างต่้อเน้�องเพ้�อป็้องกันการป็ฏิิเสิธิอวัย่วะ การได�รับวัคซ่ีนช้่วย่ลดความ
ร่นแรงและการต้ิดเช้้�อได� โดย่พบผู้ลข�างเค่ย่งไม่แต้กต้่างจากป็ระช้ากร
ทั�วไป็ จึงควรได�รับวัคซ่ีนเร็วท่�สิ่ดโดย่ไม่ต้�องหย่่ดย่า ย่กเว�นกรณ่ีหลัง 
ป็ล้กถึ่าย่อวัย่วะหร้อได�รับการรักษาการป็ฏิิเสิธิอวัย่วะจะได�รับย่ากดภ้มิใน
ขนาดท่�สิ้งให�เว�นการฉ่ดวัคซี่นอย่่างน�อย่ 1 เด้อน9

ผู้้�ป็่วย่โรคเล้อดซีึ�งได�รับการป็ล้กถ่ึาย่เซีลล์ต้�นกำเนิด
หรอ้บำบดัด�วย่ภม้คิ่�มกนั แนะนำให�รบัวคัซีน่โควดิ 19 
เม้�อพ�น 3 เด้อน หลังได�รับการรักษาดังกล่าว

กล่่มท่�ได�รับการผู้่าต้ัดป็ล้กถึ่าย่อวัย่วะ แนะนำให�รับวัคซี่นโควิด 19 เม้�อพ�น 1 เด้อนหลังผู้่าต้ัด
และอาการคงท่�แล�ว

กล่ม่ท่�มภ่ม้คิ่�มกันต้�ำ ได�แก่ ผู้้�ป่็วย่ป็ลก้ถึา่ย่อวยั่วะ และผู้้�ป่็วย่โรคข�ออกัเสิบและภม้แิพ�ต้นเองท่�ต้�องได�รบัย่ากดภม้ ิได�แก่ methotrexate, 
azathioprine, mycophenolate mofetil, leflunomide, cyclophosphamide หร้อ cyclosporine หร้อย่าช้่ววัต้ถึ่และ 
ย่าสิังเคราะห์ม่่งเป็้าฯ ได�แก่ ย่าย่ับย่ั�ง JAK, ย่าย่ับย่ั�ง TNF, ย่าย่ับย่ั�งไซีโต้ไคน์ ได�แก่ IL-6R, IL-1, IL-17, IL-12/23 หร้อ IL-23 ในช้่วง 
3 เด้อนก่อนท่�จะรับวัคซี่น และ rituximab ในช้่วง 6 เด้อนท่�ผู้่านมา ม่ความเสิ่�ย่งต้่อการเกิดโควิด 19 ท่�ร่นแรงและเสิ่ย่ช้่วิต้ รวมทั�ง 
ต้อบสินองต่้อวคัซีน่โควดิ 19 ได�ไมด่แ่ม�จะได�รบัวคัซีน่ครบ 2 เขม็แล�ว จงึควรพจิารณีาให�วคัซีน่ช้นดิเอม็อารเ์อน็เอในขนาดป็กต้เิพิ�มเต้มิ6 
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