
วัคซีน  775การให�วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับกล�ุมเฉพาะ

 1. ประวัติและความสําคัญของ
    Community immunity 

 วคัซนีถอืวาเปนนวตัถกรรมทีส่าํคญัทางสาธารณ-

สุขทางการแพทย เริ�มตั้งแตศตวรรษที่ 6 ที่มีรายงานจาก

ประเทศจีน ไดมีขบวนการที่เรียกวา “smallpox inocula-

tions” หรือ “variolation” โดยที่ไดมีการสรางภูมิคุมกัน

โดยนาํเอาสะเกด็แผลจากคนทีเ่ปนโรคเขาไปฝงที่ใตผวิหนงั

ของคนปกติ หลังจากนั้น Lady Mary, Wortley Montagu 

ไดนาํขบวนการน�จ้ากประเทศตรุกเีขาสูประเทศองักฤษ ใน

ชวงตอมานายแพทย Edward Jenner (ค.ศ.1749-1823) 

ซึ�งเปนบุคคลสําคัญของการพัฒนาวัคซีน ไดนําเชื้อโรค

ฝดาษวัว เขาไปสรางภูมิคุมกันในคนปกติ เพื่อปองกัน

โรคไขทรพิษ ดังนั้น วัคซีนสําหรับปองกันไขทรพิษ ได

เริ�มมีการใชในประเทศอังกฤษในป ค.ศ.1853 ซึ�งสงผลให

จาํนวนผูปวยไขทรพษิ ลดลงตามลาํดบั โดยเฉพาะอยางยิ�ง

ในทวีปยุโรปและขยายไปทั�วโลก จนกระทั�งในป ค.ศ.1980 

องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 

ไดประกาศถงึการขจดัโรคน�้ใหหมดสิน้ไปทั�วโลกดวยการใช

วคัซนี เชนเดยีวกบัการขจดัโรค polio ซึ�งอยูในขัน้ตอนการ

ดําเนินการในขณะน�้1,2 

 ในป ค.ศ.1807-1883 William Farr เปนบคุคลแรก

ที่ไดนําพื้นฐานทางคณิตศาสตรมาเกี่ยวของกับพฤติกรรม

ของระบาดวิทยา โดยที่เขาและหมูคณะไดพัฒนาสูตรทาง

คณติศาสตร ประยกุตเขากบัระบาดวทิยา เพือ่ทีจ่ะพยายาม

หาความสัมพันธของการเกิดโรคจาก 3 ปจจัยคือ เชื้อโรค 

หรือตัวกอโรค (disease agents) บุคคล (human hosts) 

และปจจัยสิ�งแวดลอม (environmental conditions) ซึ�ง

ถือวาเปนพื้นฐานที่สําคัญของการริเริ�มการนําสูตรทาง

คณิตศาสตรมาเกี่ยวของกับการเกิดโรคและระบาดวิทยา

ของโรค3

 สาํหรบัในประวตัศิาสตร คาํวา community (herd) 

immunity มีปรากฏครั้งแรกในป ค.ศ.1923 โดย Topley 

และ Wilson ในหวัขอเรือ่ง “The spread of bacterial infec-

tion: the problem of herd immunity”4 ซึ�งในบทความน�้ได

กลาวถงึการศกึษาการระบาดของโรคตางๆ อยางใกลชดิใน

หนู โดยมีการบรรยายดังน�้ “…  ในชวง 5 ปที่ผานมา ทําให

เราเชื่อวาคําถามที่เกี่ยวของกับภูมิคุมกันของประชากร 

ควรจะมกีารศกึษาอยางถองแท …  นอกเหน�อจากภมูคิุมกนั

สวนบุคคล” หลังจากไดมีการบรรยายดังกลาวแลว เขาได

พบวาหนทูี่ไดรบัวคัซนีมอีตัราการตายต่าํ และมโีอกาสทีจ่ะ

ถายทอดเชื้อแบคทีเรีย Bacillus enteritidis นอยลงดวย 

เขาไดบรรยายวา “…  การเพิ�มความตานทานตอการตดิเชือ้

แบคทเีรยีในกลุมประชากร น�าจะเปนผลมาจากการทีค่วาม

ตานทานตอเชื้อในสวนบุคคลเพิ�มขึ้น ซึ�งน�าจะเปนหนทาง

ที่ดีที่สุดที่จะลดการแพรเชื้อโรค” ตอมา Wilson ไดใชคํา

วา herd immunity ครั้งแรก และ Greenwood ไดตีพิมพ

ในตําราที่ชื่อวา “Epidemics and Crowd Diseases” ในป 

ค.ศ.19355,6 

 แตตอมาเขาจึงไดอธิบายผลทางออมของการ

ปองกันโรคจากวัคซีนตอคนที่ยังไมมีภูมิคุมกันโรค ดังนั้น

จึงเปนที่มาของการใหโปรแกรมการใหวัคซีนในประชากร

ทั�วโลกเปนตนมา ในระหวางชวงสุดทายของศตวรรษที่ 20

โดยทั้งน�้มีการแสดงใหเห็นถึงการขจัดโรค smallpox

ใหหมดสิ้นไปทั้งโลกในประมาณป ค.ศ.1974 โดย

WHO จึงเปนที่มาของ Expanded Program on
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Immunization (EPI) ที่หวังผลจะลดการติดตอของโรค

หรือขจัดเชื้อโรคหลายๆ ชนิดที่ปองกันไดดวยวัคซีน เชน 

neonatal tetanus และโรค measles5,7 

 หลงัจากนัน้จงึมกีารศกึษาวคัซนีอกีหลายประการ 

เชน ประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันโรคทางออมใน

กลุมประชากร และขอบงชี้ในการใหวคัซนีในกลุมประชากร

เสีย่ง รวมทัง้การใหวคัซนีเพือ่หวงัผลขจดัโรค เปนตน รวม

ทัง้มกีารศกึษาทีพ่ยายามลดควมแตกตางของภมูคิุมกนัใน

ระดับ community เพิ�มมากขึ้น 

 อยางไรก็ตาม ในชวงทศวรรษที่ผานมา มีหลาย

รายงานที่คัดคานทฤษฎีในเรื่องการใหวัคซีนเพื่อปองกัน

การระบาดของโรค และตั้งขอสังเกตวาการระบาดของ

โรคตาง ๆ ยังมีอยูแมจะมีการใชวัคซีน เริ�มตนในป ค.ศ.

1933 โดยนกัวจิยัทีม่ชีือ่วา Hedrich ที่ไดทาํการศกึษาเกีย่ว

กับรูปแบบของโรคหัดในประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงป 

ค.ศ.1900-1931 กอนที่จะมีการผลิตวัคซีนโดยไดสังเกต

วาการระบาดของโรคหัด เกิดขึ้นเมื่อมีเด็กนอยกวารอยละ 

68 มีภูมิคุมกันตอโรคน�้ และไดพบวาเด็กเหลาน�้ไดสราง

ภมูคิุมกนัขึน้มาไดเอง หลงัจากทีป่วยเปนโรคหรอืหลงัจาก

สัมผัสผูอื่นที่เปนโรค ดังนั้น herd immunity จึงมีทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับขบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และไม

เกี่ยวของกับวัคซีน หากประชากรเด็กมากกวารอยละ 68 

ขึ้นไปสามารถมีภูมิคุมกันได ก็จะไมมีการระบาดของโรค

น�้เกิดขึ้น8 

 ในป ค.ศ.1924 เมื่อมีการระบาดของไขทรพิษ ที่

เมือง Pittsburgh ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งการระบาด

น�้มีผูเชื่อวาเปนผลมาจากมีการบังคับใชวัคซีนปองกันไข

ทรพษิในคนทกุคน และหากผูใดปฏเิสธจะตองถกูจาํคกุ ซึ�ง

ในขณะนั้นกลุมสงเสริมสุขภาพไดตั้งขอหาตอนายแพทย 

Voux ซึ�งเปนคนผลักดันใหมีการฉ�ดวัคซีนและทําใหเกิด

โรค ซึ�งในขณะนั้นที่ปรึกษากฎหมายของกลุมสงเสริมสุข

ภาพประกาศวาไมเคยมีการตายจากไขทรพิษ ในเมือง 

Pittsburgh ในชวง 9 ป กอนที่จะมีการใหวัคซีน (ป ค.ศ. 

1915-1924) เขากลาววา การใหวัคซีนมีผลทําใหมีผูเสีย

ชีวิต 22 ราย และ 112 รายปวยเปนไขทรพิษ9

 ในประเทศเยอรมันน�ในชวง ป ค.ศ. 1947-1974 

มีการระบาดของไขทรพิษทั้งหมด 10 ครั้ง และมี 94 ราย

ที่เคยไดรับวัคซีนมากอนปวยเปนโรค 

 ป ค.ศ. 2002 มกีารระบาดของโรคอสีกุอีใสในศนูย

เด็กเล็ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเด็กเหลาน�้เปนเด็กที่

มีสุขภาพแข็งแรง และไดรับวัคซีนประมาณ 3 ปกอนหนา

น�้ และครึ�งหนึ�งไดรับเชื้อจากเด็กที่ไมเคยมีภูมิคุมกันโรค

น�้มากอน9

 ในป ค.ศ. 2006 ประมาณเดือนมีนาคม มีผูปวย

จํานวน 245 รายที่เปนโรคคางทูมในเมือง Iova ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมื่อมีกฏหมายใหมีการฉ�ดวัคซีนน�้ในเด็ก

กอนเขาโรงเรียนทุกราย10 

 ซึ�งในบทความน�้ ผูเขียนจะไดอธิบายถึงเน�้อหา

เกี่ยวกับ community (herd) immunity ที่เกี่ยวของกับ

การใหวัคซีน รวมทั้งขอดีและขอเสียของ community 

(herd) immunity 

 คาํวา “community immunity” หรอื “herd immunity” 

เปนคําที่ ใชทดแทนกันได ตามความหมายโดยตรง 

หมายถึง ความชุกหรือสัดสวนของภูมิคุมกัน (immunity) 

ที่มีอยูในกลุมประชากร (community หรือ herd) นั้น แต

โดยทั�วไปแลวคําน�้มักจะหมายถึงผลของภูมิคุมกันที่เกิด

ขึ้นทางออม ในกลุมประชากรที่ไมเคยมีภูมิคุมกันตอโรค

ใดโรคหนึ�งมากอน แตไดรับผลน�้จากกลุมประชากรที่มี

ภูมิคุมกันโรคแลว5,11 ดังแสดงในรูปที่ 1

 แตเดิมมีผูที่พยายามใหคํานิยามหลายรูปแบบ

ดังน�้ 

 1. Herd immunity คือ ความตานทานโรคของ

กลุมคนกลุมหนึ�งซึ�งเปนผลมาจากความตานทานของ

ประชากรกลุมใหญ12

 2. Herd immunity เปนอัตราสวนของภูมิคุมกัน

ในกลุมประชากร ซึ�งความหมายน�้ไดนาํมาใชในกรณ�ทีท่กุๆ 

คนไมจาํเปนตองไดรบัวคัซนี ทีจ่ะหยดุการแพรเชือ้ของโรค

2. Community (herd) immunity คืออะไร
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รูปที่ 1 แสดง Community (herd) immunity

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 2) 

ใดโรคหนึ�ง13

 3. Herd immunity หมายถึง การที่ประชากร

ทุกคนไมจําเปนตองไดรับวัคซีนในการขจัดโรค14

 โดยหลกัการทั�วไปการใหวคัซนีนัน้ มวีตัถปุระสงค

หลักคือ เปนการปองกันบุคคลที่ ไดรับวัคซีนตอโรค

ชนิดใดชนิดหนึ�ง โดยการเพิ�มภูมิคุมกันขึ้นในบุคคล

นั้นโดยตรง นอกเหน�อจากผลโดยตรงจากวัคซีนน�้แลว 

วัคซีนยังสามารถเพิ�มระดับภูมิคุมกันในกลุมประชากร 

(Community หรือ Herd immunity) ไดดวย โดยการ

เพิ�มอัตราสวนของประชากรที่ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อนั้น

และทําใหมีการแพรเชื้อโรคลดลง และทําใหการเปนโรค

ลดลง แมกระทั�งกลุมประชากรที่ไมไดรับวัคซีนหรือมี

ขอหามของการรับวัคซีน ก็ไดรับผลทางออมน�้เชนกัน 

ทําใหมีการเกิดโรคลดลง โดยเฉพาะอยางยิ�งโรคติดเชื้อที่

มีการแพรจากคนสูคน และคนเปนแหลงสําคัญของเชื้อ

โรคนั้น ซึ�งผลทางออมของการใหวัคซีนน�้เรียกวา herd 

protective/immunity effects5,11 

 อยางไรก็ตาม ความหมายของคําวา “immunity” 

อาจจะมีความหมายไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับคนตีความ 

เชน มองเปนภาพรวมถึงภาวะของการปองกันโรค (state 

of protection) หรือ การที่มีระดับภูมิคุมกันที่วัดไดในตัว

บุคคล (immunity) ไมวาจะเปนจากการติดเชื้อในอดีตที่

ผานมาจากวัคซีน หรือจากทั้ง 2 กรณ�11

 ในทางระบาดวทิยาการเพิ�มระดบัของ community 

immunity ในกลุมประชากรถือเปนสวนสําคัญของการ

ควบคุมและขจัดโรค โดยที่ไมจําเปนตองใหวัคซีนกับ

ประชากรทุกคน ซึ�งประโยชนดังกลาวน�้สามารถนําไป

บริหารจัดการในดานของการควบคุมโรคและการบริหาร

จัดการเรื่องการใหวัคซีนตอไปในระดับประเทศตอไป5,11

 Basic reproduction number (R0) ซึ�งหมายถึง 

คาเฉลี่ยของจํานวนคนที่ที่อยูในกลุมประชากรที่ไมมี herd 

immunity เลย และไมเคยสัมผัสเชื้อโรคเลย (susceptible 

to infection) คาดวาจะเปนคนตดิเชือ้รายใหมจากคนทีเ่ปน

โรค ยกตัวอยางเชน นาย ก. ซึ�งเปนโรค A และไดเดินทาง

เขาไปในกลุมประชากรที่ไมเคยสมัผสัเชือ้โรค A นัน้มากอน 

และถือวามีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ A นั้น (susceptible 

to infection) เมื่อนาย ก. แพรเชื้อ A ไปสูคนอื่น คนเหลา

นั้นสามารถติดเชื้อจากนาย ก. ได คาดวาเฉลี่ย 2 คนตอ

ครั้งที่สัมผัสกับนาย ก. ดังนั้น คา R0 สําหรับโรค A จึงมี

คาเทากับ 2 โดยคา R0 น�้อาจแตกตางกันไป จากโรคสูโรค 

เพราะปจจัยตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของ เชน ชนิดของโรค 

3. การติดเช้ือในกลุมประชากรท่ียังไมมี
   ภูมิคุมกันเลย (Naïve populations) และ 
   basic reproduction number (R0)
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หรือลักษณะเชื้อโรค ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถทนอยูใน

สภาพแวดลอม หรือขนาดปริมาณของเชื้อโรคที่สามารถ

แพรกระจาย ความใกลชิดของประชากรในกลุมนั้นๆ รวม

ถึงลักษณะทางสังคมของกลุมประชากรดังกลาว ที่จะเอื้อ

ตอการติดเชื้อนั้นๆ 5,11 ดังแสดงในรูปที่ 2

 ซึ�งคา R0 ถือเปนหัวใจสําคัญของขบวนการเกิด 

herd immunity ตัวอยางของคา R0 ดังแสดงในตารางที่ 1 

 Effective reproduction number (R) เปนคาเฉลีย่

ของประชากรที่เคยมีภูมิคุมกันบางแลว คาดวาจะติดเชื้อ

จากคนที่เปนโรค ในรูป B ยกตัวอยางเชน นาย ก. ที่เปน

โรค A เดินทางเขาไปในกลุมประชากรที่ 2 ซึ�งเปนกลุม

ที่ประชากรมีภูมิคุมกันแลวรอยละ 50 จะเห็นไดวากลุม

ประชากรที่มีภูมิคุมกันอยูแลว สามารถปกปองประชากร

รูปที่ 2 แสดงการติดเชื้อที่เกิดขึ้นเมื่อประชากรไมมีภูมิคุมกันเลย (No herd immunity)

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 17)

ตารางที่ 1 แสดงคา R0 ตามชนิดของโรคตางๆ

 Infection Basic reproduction number (R0)

Diphtheria 6-7

Influenza1 1.4-4

Measles2 12-18

Mumps 4-7

Pertussis 12-17

Polio3 2-15

Rubella 6-7

Smallpox 5-7

Tetanus Not applicable

Tuberculosis4 ?

Varicella5 8-10?

Pandemic influenza (H1N1) 1.6?

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 15 ,16) 

4. การตดิเชือ้ในกลุมประชากรทีม่ภีมูคิุมกนับาง 
   (some are immune/herd immunity) และ 
   indirect protection and the effective 
   reproduction number (R)
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รูปที่ 3 แสดงการติดเชื้อในกลุมประชากรที่มีภูมิคุมกันบาง (some are immune/herd immunity)

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 17)

ตารางที่ 2 แสดงคา Basic reproduction number (R0) และ Herd immunity threshold, P

 Infection Basic reproduction number (R0) Herd immunity threshold, P (%)

Diphtheria 6-7 85
Influenza 1.4-4 30-75
Measles 12-18 92-94
Mumps 4-7 75-86
Pertussis 12-17 92-94
Polio 2-15 50-93
Rubella 6-7 83-85
Smallpox 5-7 80-85
Tetanus Not applicable Not applicable
Tuberculosis ? ?
Varicella 8-10? ?
Pandemic influenza (H1N1) 1.6? ~40%

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 5,15)

กลุมอื่นได โดยที่ตัวเขาเองไมติดโรค และไมแพรเชื้อโรค

ใหกับคนอื่น ในกรณ�น�้จะเห็นไดวาคา (R) จึงมีคาเทากับ 1

ดังแสดงในรูปที่ 3

 ในกรณ�ทีเ่ชือ้โรคแพรจากคนหนึ�งไปยงัอกีคนหนึ�ง 

โดยเฉพาะอยางยิ�งเชื้อโรคที่มีคนเปน principal reservoir 

ในการที่จะใหมีโรคน�้คงอยูในชุมชน แสดงวาจะตองมีคา 

effective reproduction number (R) มากกวา 1 ขึ้นไป 

แตหากคาน�้นอยกวา 1 หมายความวา ไมมีการแพรเชื้อ

โรคในกลุมประชากรอีกตอไป ซึ�งในที่สุดโรคน�้ก็จะถูกขจัด

ไปจนหมด

 โดยทั�วไปแลว คา (R) จะมีคานอยกวา R0 ขึ้น

อยูกับจํานวนประชากร (population: P) ที่มีภูมิคุมกันตอ

เชื้อโรคแลว ซึ�งภูมิคุมกันน�้อาจเกิดจากการติดเชื้อในอดีต

ที่ผานมา และหรือจากการฉ�ดวัคซีน ดังนั้น จึงไดสูตรทาง

คณติศาสตรคอื R = (1-P)* R0 ดงันัน้ หากตองการควบคมุ

หรือขจัดโรคใหหมดไป คา R จํานวนตองนอยกวา 1 ดัง

นั้น คา P จึงมีคาอยางนอยเทากับ 1-1/ R0 ยกตัวอยาง

เชน โรค B มีคา R0 = 5 (จํานวนเฉลี่ยผูปวยใหม 5 คนที่

เกิดจากผูปวยรายแรก ในกลุมประชากรที่ไมมีภูมิคุมกัน

เลย) ดังนั้น เมื่อแทนคาดังกลาวในสูตรจะได P = (1-1/5) 

= 0.8 หมายความวา หากประชากรรอยละ 80 มีภูมิคุมกัน 

ไมวาจากการติดเชื้อที่ผานมาหรือจากวัคซีน จะสามารถ

ควบคุมหรือขจัดโรคไปจากชุมชนได 

 คา P ที่ไดดังกลาว เรียกวา “herd immunity 

threshold” ซึ�งเปนระดับของภูมิคุมกันของโรคที่จําเปน

ตองมีในประชากรทีจ่าํเปนสาํหรบัการควบคมุโรคหรอืขจดั

โรคใหหมดไป ยกตัวอยาง คา herd immunity threshold 

ดังแสดงในตารางที่ 2 

5. The herd immunity threshold5,11
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 ยกตวัอยางในตาราง จะเหน็ไดวา หากคา R0 ของ

โรคไขหวัดใหญ มีคา 1.6 ดังนั้น เมื่อไรก็ตามที่ประชากร

จํานวนรอยละ 40-50 มีภูมิคุมกันตอโรค ไมวาจากการ

ติดเชื้อมากอนหรือไดรับวัคซีน ก็จะทําใหการระบาดของ

โรคนั้นหมดไป และไมคงอยูในกลุมประชากรนั้น ซึ�งทําให

สามารถควบคุมโรคได อยางไรก็ตาม โดยทั�วไปแลวคา P 

สาํหรบัโรคชนดิอืน่ๆ จะมคีาคอนขางสงู อยูในระดบัรอยละ 

80-90 ดงันัน้ หากใชตวัเลขตวัน�เ้ปนหลกัในการควบคมุโรค

อยางเดยีวอาจจะทาํใหเกดิขึน้ไดยาก เพราะตองการความ

รวมมือของประชากรในการรับวัคซีนใหทั�วถึง รวมทั้งการ

รณรงคการฉ�ดวัคซีนในทองที่นั้นๆ ใหไดคาน�้สูงพอ และ

อาจจะมีปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การปองกันโรคดวย

วิธีการอื่น ความแออัดของประชากรในแตละทองที่ ความ

เปนอยูของประชากร (social network) ในแตละทองถิ�น5,11 

 โดยทั�วไปแลว ศัพทภาษาอังกฤษ “elimination” 

สามารถใชทดแทนคําวา “eradication” ได แตอยางไร

ก็ตาม ในแงของการควบคุมโรค ศัพททั้งสองคํามีความ

หมายแตกตางกันดังน�้ 

 Elimination of infections คือ การลดอุบัติการณ

ของการติดเชื้อตอโรคใดโรคหนึ�งใหเปนศูนย ในพื้นที่ใด

พื้นที่หนึ�ง โดยอาศัยความพยายามตางๆ อยางตอเน��อง 

เชน การควบคุมโรค การปองกันการแพรเชื้อ เชน โรคหัด 

และโปลิโอ 

 Eradication หมายถงึ การลดอบุตักิารณของการ

ติดเชื้อของโรคใดโรคหนึ�งใหเปนศูนยอยางถาวรทั�วโลก 

โดยที่ไมจาํเปนตองอาศยัขบวนการใดๆ อกีในการขจดัโรค

น�้ เชน ไขทรพิษ 

 ในการวัดผลของวัคซีนตอการลดอุบัติการณของ

การเกดิโรคในกลุมประชากรนัน้ สวนใหญแลวไดมาจากการ

ทาํนายผลทีเ่กดิโดยตรง (direct effects) ในการปองกนัโรค

ในสวนบุคคล โดยทั�วไปแลว การศึกษาประสิทธิภาพของ

วคัซนีไดถกูออกแบบขึน้ กอนทีจ่ะมกีารนาํวคัซนีมาใชจรงิ 

สวนผลของ herd effects (indirect effects) นั้น เปนการ

ประเมินผลทางออมของวัคซีน ซึ�งสวนใหญแลวเปนการ

วดัประสทิธภิาพในภาพรวมหลงัจากทีม่กีารนาํวคัซนีมาใช

ในประเทศนั้น ในทางระบาดวิทยา การนําวัคซีนมาใชเพื่อ

ปองกันโรคนั้น จําเปนตองอาศัยการพิจารณา ดังน�้คือ

 1. วัคซีนที่นํามาฉ�ดนั้นมีผลในการปองกันโรค

สวนบุคคล แตจะมีผล herd effects หรือไม

 2. ประสทิธภิาพของวคัซนีทีเ่กดิขึน้ในสวนบคุคล 

อาจจะมีความแตกตางเมื่อประเมิน herd effects ซึ�งเปน

ผลทางออมของวคัซนี ขึน้อยูกบัหลายปจจยั เชน vaccine 

coverage ในกลุมประชากร และอาจจะมีความแตกตาง

จากประชากรกลุมหนึ�งสูอกีกลุมหนึ�ง ขึน้กบัลกัษณะระบาด

วทิยาของการตดิเชือ้นัน้ๆ รวมทัง้สิ�งแวดลอมทีแ่ตกตางกนั

 3. โดยทั�วไปแลวควรการประเมินผลของวัคซีน

ทางออมหรอื herd effects ในกลุมประชากรกลุมใหญ โดย

การใหมกีารรบัวคัซนีในกลุมประชากรกลุมน� ้เพือ่จะไดคาด

การณวาจะตองมีการใหวัคซีนเปนอัตราสวนเทาไร เพื่อจะ

กอใหเกิด herd effects แตอยางไรก็ตาม นักระบาดวิทยา

บางคนถือวาเปนการยากและอาจจะไมถูกหลักจริยธรรม

ทางการแพทย เมื่อตองทําการศึกษาในกลุมอาสาสมัคร

จาํนวนมาก กอนทีจ่ะมกีารนาํมาใชจรงิในแตละบคุคล โดย

เฉพาะอยางยิ�งหากวัคซีนมีราคาแพง ดังนั้น การศึกษาดัง

กลาวจงึเปนไปไดคอนขางยาก อยางไรกต็าม การประยกุต

การศึกษาเหลาน�้สามารถทําไดในกลุมประชากรกลุมเล็ก 

และมีขอบเขตการศึกษาชัดเจน 

 ตัวอยางการศึกษาท่ีเปนไปไดเก่ียวกับการวัด

ประสิทธิภาพทางตรงและทางออมของการใหวัคซีน คือการ

ออกแบบใหกลุมประชากรหนึ�งซึ�งเปนกลุมท่ีไดรับวัคซีนครึ�ง

หนึ�ง (population 1) เปรียบเทียบกับประชากรอีกกลุมหนึ�งท่ี

เปนกลุมควบคุม ไมเคยไดรับวัคซีนเลย (population 2) หลัง

จากน้ัน เปรียบเทียบอุบัติการณการเกิดโรคในกลุมประชากร

6. Infection elimination and eradication17

7. การวัด direct และ indirect effects ของ       
   วัคซีน17
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ท้ังสองกลุม โดยการวัดประสิทธิภาพของการปองกันโรค ดัง

แสดงในรูปท่ี 4 ดังน�้

 1. Direct protective effect ของวัคซีน โดยการ

เปรยีบเทยีบอบุตักิารณ (incidence) ของการตดิเชือ้ในกลุม

ที่ไดรบัวคัซนีตอกลุมที่ไมไดรบัวคัซนี ในประชากรกลุมที ่1 

 2. Indirect protective effect ของวคัซนี โดยการ

เปรยีบเทยีบอบุตักิารณ (incidence) ของการตดิเชือ้ในกลุม

ที่ไมไดรับวัคซีนในประชากรกลุมที่ 1 เทียบกับประชากร

กลุมที่ 2 ซึ�งไมเคยไดรับวัคซีนทั้งหมด

 3. Overall protective effect ของวัคซีน (รวม

ทั้ง direct และ indirect effect) เปนการเปรียบเทียบอุบัติ

การณ (incidence) ของการติดเชื้อในประชากรทั้งหมดใน

ประชากรกลุมที่ 1 เทียบกับประชากรทั้งหมดในกลุมที่ 2 

 4. Total protective effect ของวัคซีน เปนการ

เปรยีบเทยีบอบุตักิารณ (incidence) ของการตดิเชือ้ในกลุม

ที่ไดรับวัคซีนในประชากรกลุมที่ 1 เปรียบเทียบกับอุบัติ

การณของการติดเชื้อในกลุมที่ไมไดรับวัคซีนในประชากร

กลุมที่ 217

 ขอดีของ herd protection คือ ประโยชนทาง

ออมที่เกิดขึ้นกับกลุมประชากรกลุมเสี่ยงตอโรค แมจะ

ไมมีภูมิคุมกันตอโรค (เน��องจากไมไดรับวัคซีนอยางทั�ว

ถึง หรือประสิทธิภาพของวัคซีนยังไมดีพอ หรือมีขอหาม

ของการใหวัคซีน เชน กลุมภูมิคุมกันบกพรอง หญิงตั้ง

ครรภ เด็กทารก เปนตน) แตประชากรกลุมน�้มีความเสี่ยง

ตอการเกิดโรคลดลง ในขณะที่ไมมีผลขางเคียงจากการได

รับวัคซีน ซึ�งสงผลใหมีการประหยัดทางเศรษฐกิจของประ

เทศนั้นๆ ไดดวย อยางไรก็ตาม เมื่อมีการลดความเสี่ยง

ของการติดเชื้อในกลุมที่มีความเสี่ยงตอการขจัดโรค แตมี

โรคบางอยางที่อาจเปนอันตราย หากบุคคลเปนโรคน�้เมื่อ

อายมุากขึน้หรอืเกนิอายทุีค่วรจะเปน โรคนัน้ๆ อาจจะกอให

เกิดอันตรายมากขึ้น เชน โรคโปลิโอ หัดเยอรมัน อีสุกอีใส 

หัด ตับอักเสบเอ5,11,17 

 ตัวอยางความสําเร็จของ herd immunity มี

รายงานจากหลายโรคที่ผานมา เชน โรคดังตอน�้

ไขทรพิษ 

 ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา โรคน�้ไดถูกควบคุม

และขจัดใหหมดไปจากโลกน�้ดวยผลของการใชวัคซีน และ

ผลของ community immunity อยางไรก็ตาม มีปจจัย

หลายอยางที่มีผลตอการขจัดโรคน�้ออกไป เชน ความหนา

แน�นของประชากรในแตละที่ ยกตัวอยางเชน ในทองที่ที่มี

ประชากรนอยกวา 10 คนตอตารางกิโลเมตร จะสามารถ

ขจัดโรคน�้ออกไปไดงายกวาทองที่ที่มีประชากรอยางหนา

แน�นมาก เชน ในอินเดีย (ความหนาแน�นประชากรรอยละ 

75 คนตอตารางกโิลเมตรหรอืในประเทศบงัคลาเทศ (ความ

หนาแน�นประชากรรอยละ 502 คนตอตารางกิโลเมตร)5 

8. ขอดี ขอเสียและขอสังเกตของ 
   herd protection5,11,17

รูปท่ี 4 แสดงการวัด direct และ indirect effects 

ของวัคซีน

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 17)
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นอกจากน�้แลว ยังขึ้นกับลักษณะของโรคน�้ที่มี incubation 

period นานถึง 7-19 วัน แตมีการแพรเชื้อเปนไปไดอยาง

ชาๆ ซึ�งมีผลทําใหการขจัดโรคเปนไปไดอยางชาๆ 

โรคหัด18 

 โรคน�้เปนโรคที่มีการศึกษามากที่สุดในแงของ 

community immunity ในอดีตการควบคุมโรคหัดใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบผลสําเร็จเปนอยางดี แต

อยางไรก็ตาม พบวารอยละ 13 ของผูปวยที่เปนโรคหัดใน

ป ค.ศ.1981 เปนประชากรที่ยายถิ�นมาจากที่อื่น ทั้งที่

ในประเทศสหรฐัอเมรกิาไดมกีารรณรงคการใชวคัซนีอยาง

แพรหลาย แตอยางไรก็ตาม การควบคุมโรคหัดยังเปน

ไปไดยาก เน��องจากโรคน�้มีความสามารถในการแพร

เชื้อไดสูง และจําเปนตองอาศัยประชากรจํานวนมากที่มี

ภูมิคุมกันตอโรคจึงสามารถทําใหมี herd effects ได

รวมทั้งกลไกของการเกิด waning ของภูมิคุมกันใน

บุคคลเกิดขึ้นไดเมื่อเวลาผานไปและประชากรบางสวน

ไมไดมีการฉ�ดวัคซีนกระตุน ทําใหเกิดการระบาดของโรค

ไดในประชากรกลุมน�้ทุก 4-5 ป เปนที่น�าสังเกตวา จาก

การศึกษาที่ผานมาพบวา ภูมิคุมกันที่เกิดจากการติดเชื้อ

โดยธรรมชาติ สามารถคงอยูไดนานกวาภูมิคุมกันที่เกิด

จากวัคซีน ดังนั้น เด็กทารกที่คลอดจากมารดาที่ไมเคย

เปนโรคมากอน จงึมคีวามเสีย่งทีเ่กดิการตดิเชือ้ไดงายกวา

ทารกกลุมอื่น5

โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส

 โรคน�้เปนโรคท่ีมีความสําคัญตอการติดเช้ือใน

คน โดยเฉพาะอยางยิ�งในเด็กและผูสูงอายุ ท่ีมักมีอัตราการ

ตายสูง วัคซีนสําหรับปองกันโรคน�้มีมานาน แตการสราง

ภูมิคุมกันเปนไปไดไมดีในกลุมวัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด 

นอกจากน�แ้ลว ในกลุมประชากรทั�วไปยังเปนพาหะของเช้ือ

โรคน�้ จึงทําใหยังมีการแพรเช้ือน�้ในชุมชน เม่ือมีการนํา

วัคซีนชนิด 7-valent pneumococcal conjugate vaccine 

มาใชในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแตป ค.ศ. 2000 ทํา

ใหเด็กปวยเปนโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงลดลง

อยางชัดเจน สงผลใหโรคน�้ลดลงอยางชัดเจนเชนกันใน

กลุมผูใหญ แตอยางไรก็ตาม จากการศึกษาท่ีผานมา การให

วัคซีนยังไมมีผลตอการเปนพาหะของโรคน�้อยางชัดเจน 

แตในประชากรบางกลุม เชน native Alaskans มีโรคเพิ�ม

ข้ึนจากซีโรทัยพท่ีไมไดบรรจุในวัคซีนมากข้ึนหลังจากท่ีมี

การนําวัคซีนน�ม้าใช อยางไรก็ตามการเกิด herd effects ใน

กลุมประชากรผูใหญ ไมไดมีผลตอการเกิดโรคจากซีโรทัยพ

ท่ีไมไดบรรจุอยูในวัคซีนเพิ�มมากข้ึน สําหรับการศึกษาเก่ียว

กับวัคซีนน�้ในอนาคต คือการวัดประสิทธิภาพของวัคซีนน�้

ในกลุมผูติดเช้ือเอชไอวีซึ�งมีโอกาสเปนพาหะของโรคน�้ไดสูง 

และอาจจะเปนไปไดวาผล indirect effect ของวัคซีนตัวน�้

จากเด็กทารกมีผลตอประชากรกลุมน�ค้อนขางนอย5, 19,20 

โรคไขหวัดใหญ

 เชื้อไวรัสไขหวัดใหญยังเปนปญหาของ com-

munity immunity สืบเน��องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง 

major genetic (shift) และ minor genetic (drift) เปน

ไปไดบอย สงผลใหประชากรกลุมที่มีภูมิคุมกันอยูเดิม

ตอซีโรทัยพชนิดหนึ�ง อาจจะไมสามารถปองกันเชื้อที่มี

ซีโรทัยพชนิดอื่นได เมื่อมีการระบาดของเชื้อไขหวัดนก 

(H5N1) ในชวงปทีผ่านมา ซึ�งเชือ้ตวัน�ไ้มไดแพรอยางรวดเรว็

จากคนสูคน จึงทําใหมีการควบคุมไดงาย แตหากวาเชื้อ

ไวรัสน�้แพรจากคนสูคนไดเร็ว การใชวัคซีนยอมมีความ

สําคัญ ดังเชนเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 2009 

ที่พึ�งมีการระบาดทั�วโลก และสามารถควบคุมไดในกลุม

ประชากร5

โรคตับอักเสบเอ

 จากการศกึษาในประเทศสหรฐัอเมรกิา หลงัจากที่

ไดมีการนําวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอ ใชในเด็กทั�ว

ประเทศที่อายุนอยกวา 1 ป เปนเวลา 10 ป พบวา ผลของ

herd immunity effect ของวัคซีนน�้สูง โดยการประหยัด

คาใชจายทางการแพทยในการรกัษาโรคน� ้และสามารถลด

อบุตักิารณของโรคน�้ในกลุมประชากรไดอยางมนียัสาํคญั21 
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โรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี

 เชือ้ไวรสัน�ก้อปญหาในทางสาธารณสขุ เน��องจาก

ทําใหเกิดมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะอยางยิ�ง type 16 

และ 18 ในปจจุบันมีหลักฐานชัดเจนวามีการนําวัคซีน

มาใชในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุ อายุ 11-26 ป สามารถ

ปองกันโรคน�้ได แตเมื่อมีการนําวัคซีนน�้มาใชก็มีคําถาม

เกดิขึน้วาควรจะใหในเดก็ผูชายดวยหรอืไม เพือ่เปนการลด

การแพรเชื้อของโรคน�้ แตผูเชี่ยวชาญบางกลุม กลาววา 

การใหวัคซีนในเด็กหญิงวัยกอนเจริญพันธุ อาจจะไมเพียง

พอ เพราะเด็กเหลาน�้อาจจะไดรับเชื้อมากอนหนานั้น

การติดเชื้อของโรคน�้เปนการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ ซึ�ง

แตกตางจากโรคอื่นๆ ที่มีการติดเชื้อจากลมหายใจ หรือ

สิ�งคัดหลั�งจากทางเดินหายใจ ดังนั้น ผูเชี่ยวชาญบางกลุม

จึงมีความเห็นวา การใหการปองกันเฉพาะกลุมเด็กหญิง

น�าจะเพียงพอ สําหรับผล indirect effect ในกลุมผูหญิง

ที่ไมไดรับวัคซีนน�้อาจจะมีหลายปจจัย เชน ผลของวัคซีน

ตอการแพรเชื้อ การใหวัคซีน และลักษณะรูปแบบ

ของ sexual contact ในกลุมประชากรนั้นๆ การ

ปองกันโรคในคนที่มี multiple partners ยอมสงผล

indirect effect ไดมากกวาคนที่มี single partner

เปนตน เน��องจากวัคซีนน�้มีราคาคอนขางสูง ดังนั้น

การนํ าวัคซีนน�้ มา ใชขึ้ นอยู กับนโยบายของแตละ

ประเทศนั้นๆ และการพิจารณาถึง cost-benefit ของ

วัคซีนชนิดน�้ สําหรับในบางประเทศที่หวังผล herd 

immunity สําหรับโรคน�้ในประชากรของตนเอง จึงมีการ

รณรงคการใชวัคซีนน�้อยางกวางขวาง โดยที่ ไมได

อธิบายใหกับประชากรรับรูถึงประโยชนของวัคซีนที่จะ

เกิดขึ้นอยางชัดเจน รวมทั้งผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น 

อาจจะทําใหเกิดผลเสียตามมาได เชน กรณ�ที่ประเทศ

ออสเตรเลียไดมีการรณรงคการใชวัคซีนปองกันมะเร็ง

ปากมดลูกในกลุมผูหญิงอายุ 18-26 ป เพื่อหวังผล 

herd immunity ในประเทศ แตผูรับบริการยังไมมีความ

เขาใจถองแทถึงการรับวัคซีน และเม่ือเกิดผลขางเคียงข้ึน 

ทําใหรูสึกกลัวท่ีจะรับวัคซีนคร้ังตอไป ทําใหเกิดผลเสียไดใน

ภาพรวม5,22-25

 เปนที่ทราบกันอยูวา herd effects เปนผลที่

เกิดจากการแพรเชื้อของโรคลดลงในกลุมประชากร

ที่ไมมีภูมิคุมกันตอโรค นอกเหน�อจากการใหวัคซีนเพื่อ

ลดการแพรเชื้อในกลุมประชากรนั้น ยังมีขบวนการอื่นๆ 

ที่สามารถควบคุม herd effects ในกลุมประชากรได ยก

ตัวอยางเชน การควบคุมโรค lymphatic filariasis ดวย

การใหยา Ivermectin หรือ diethyl carbamazine ก็จะ

ชวยควบคุมโรคน�้ได เมื่อมีการลดภาวะเชื้อพยาธิน�้ในตัว

บคุคล กส็ามารถลดการแพรเชือ้ไปยงับคุคลทีม่คีวามเสีย่ง

ได แมคนเหลาน�้จะไมไดรับยา

 ภาวะอื่นๆ ทางสาธารณสุข เชน การควบคุม

วัณโรคโดยการวินิจฉัยใหเร็ว (early detection) และการ

ใหยารักษาวัณโรคอยางรวดเร็ว ก็สามารถลดการแพรเชื้อ

ของโรคน�้ได ซึ�งเปนตวัอยางของการปองกนัทางออม โดยที่

ไมเกี่ยวของกับ immunity แตเปนการลดการแพรกระจาย

ของเชื้อ ซึ�งจะสงผลใหมีผูปวยรายใหมลดลง 

 โดยความหมายน�้แลว herd effects อาจจะ

หมายถึงการลดระดับอุบัติการณการติดเชื้อหรือโรคใน

กลุมประชากรที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ แตไมไดรับ 

intervention ใดๆ ซึ�งเปนผลทางออมจากกลุมประชากร

อื่นที่ไดรับ intervention ในการควบคุมหรือปองกันโรค

นัน้ๆ โดย intervention อาจจะเปนผลหลกัจากการใหวคัซนี 

การใชยา หรือการวินิจฉัยโรคใหเร็ว11 

 10. สรุป

 Community (herd) immunity เปนการวัด

ภูมิคุมกัน (immunity) ในระดับ community ซึ�งหมายถึง 

สัดสวนของจํานวนประชากรในพื้นที่นั้นๆ วามีระดับ 

immunity ตอการติดเชื้อหรือโรคใดโรคหนึ�ง ซึ�งผูอานควร

จะมีการทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของโรค การ

แพรเชื้อ ความหนาแน�นของประชากร รวมทั้งอายุของ

9. Herd effects ที่เกิดจากขบวนการอื่นๆ 
   นอกเหน�อจากวัคซีน11

สรุป
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ประชากรกลุมเสีย่ง เปนตน และการตคีวามหมายของคาํวา 

immunity นั้น อาจจะมีความหมายแตกตางกันในแตละ

โรค วาจะเปนภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ หรือการเกิดโรค 

หรือทั้งสองอยาง รวมทั้งอาจหมายถึงความสามารถ

ในการปองกันโรคในภาพรวม หรืออาจเปนการวัดระดับ

ภูมิคุมกันจากรางกาย และการนําประโยชนของ com-

munity immunity มาใชนั้น สวนใหญแลวคือการควบคุม

โรคหรือการแพรเชื้อของโรคในทองที่นั้นๆ โดยการนํา

สูตรคํานวณทางคณิตศาสตรมาเปนสวนประกอบในการ

ตัดสินใจพื้นฐาน แตอยางไรก็ตาม การตัดสินใจนั้นควร

จะตองพิจารณาเพิ�มเติมถึงลักษณะการแพรเชื้อของโรค

แตละชนิด ประสิทธิภาพของวัคซีนในประชากรแตละกลุม 

การปองกันโรคในชุมชน ราคาของวัคซีน และการยอมรับ

ของวัคซีนในกลุมประชากรนั้นๆ ดวย เพื่อใหเกิดผลที่ดี

ที่สุดจากวัคซีนทั้งทางตรง (ตัวบุคคล) และทางออม (กลุม

ประชากร) ตอไป
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