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 วัคซีนชนิดใหมๆ ไดรับการผลิตคิดคนเพื่อนํามา

ใชอยางตอเน��อง ผูใหบริการวัคซีนควรมีความรูที่ดีเกี่ยว

กับวัคซนีแตละชนิดและสามารถถายทอดขอมลูใหกับผูรับ

บริการไดอยางถูกตองและเหมาะสม การสื่อสารเกี่ยวกับ

วคัซนียดึแนวทางทั�วไปของการสือ่สารทางการแพทย การ

สื่อสารกับเด็ก และการสื่อสารกับพอแมผูปกครอง สวน

ประเด็นสําคัญในการสื่อสารของวัคซีนแตละชนิดมีความ

แตกตางกนั สวนใหญมุงเนนความสาํคญัของโรคทีป่องกนั

ไดดวยวัคซีนนั้นๆ ประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกัน

โรค ความปลอดภัยของวัคซีน และราคาของวัคซีน

 การสือ่สารทางการแพทยมหีลายรปูแบบ ทีส่าํคญั

มีสองประเภท1 คือ

 1. การใหความรูหรือการใหสุขศึกษา มักเปนการ

สือ่สารทางเดยีวเพือ่ใหขอมลูทางการแพทยโดยตรงกบัผูรบั

บริการ เปนการสื่อสารที่มีผูใหบริการเปนศูนยกลาง เปน

ที่นิยมใชเน��องจากทําไดงาย ประหยัดเวลา แตมีประโยชน

จํากัดสําหรับผูรับบริการ ทั้งในแงความไมเขาใจในเน�้อหา

อยางแทจริง และความเปนไปไดอยากในการนําไปสูการ

ปฏบิตั ิขอมลูที่ใหควรมคีวามชดัเจน กะทดัรดั และมคีวาม

ถูกตอง ควรกําหนดและจํากัดขอความสําคัญ และพูดเนน

ย้ําหลายครั้ง

 2. การใหการปรึกษา เปนการสื่อสารสองทาง มี

ผูรบับรกิารเปนศนูยกลาง โดยผูใหบรกิารพยายามทาํความ

เขาใจกบัปญหาและความกงัวลใจของผูรบับรกิาร ดวยการ

รับฟงอยางใสใจ และใชทักษะการสื่อสารในรูปแบบตางๆ 

ไดแก ทักษะเงียบ ทักษะกระตุน ทักษะทวนซ้ํา ทักษะ

สรุปความ และทักษะสะทอนอารมณ โดยใหขอมูลเทาที่

จําเปนสําหรับผูรับบริการแตละคน และสนับสนุนใหผูรับ

บริการแกไขปญหาดวยตนเอง การสื่อสารวิธีน�้ทําใหผูรับ

บริการมีความเขาใจในเน�้อหาและขอมูลอยางชัดเจน และ

มีโอกาสสูงที่จะนําไปสูการปฏิบัติหรือเกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม แมวาการสื่อสารวิธีน�้จะมีประสิทธิภาพสูงแต

ไมคอยเปนทีน่ยิมใช เน��องจากปฏบิตัไิดยาก ตองการความ

ชาํนาญในการใชทกัษะการสือ่สารทีห่ลากหลาย และอาจใช

เวลามากกวา ในการปฏิบัติผูใหบริการสามารถใชวิธีการ

สือ่สารทัง้สองวธิคีวบคูกนัไป โดยเลอืกใชตามความเหมาะ

สมของสถานการณและความเชี่ยวชาญในการสื่อสารของ

ผูใหบริการ

 ขั้นตอนในการสื่อสารไมวาจะเปนรูปแบบใดๆ 

ประกอบดวยการทักทาย การแนะนําตัว การตกลงบริการ 

การพูดคุยเรื่องทั�วไป กอนนําเขาสูประเด็นสําคัญในการ

สื่อสาร และการสรุปจบ ขั้นตอนเหลาน�้ไมจําเปนตองเรียง

ลาํดบักอนหลงัเสมอไป สามารถใชสลบัไปมาไดตามความ

เหมาะสม

 โดยทั�วไปการสื่อสารเพื่อใหเด็กเขาใจขอมูลและ

ยอมรับที่จะปฏิบัติการเปนไปไดยาก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก 

การพดูคยุกบัเดก็สวนใหญมเีจตนาเพือ่สือ่สารทางออมไปสู

พอแมผูปกครอง2 การสือ่สารในเดก็โตและวยัรุนควรเนนไป

ที่เหตุและผลเสมอ เน�้อหาควรมีความชัดเจนและสั้น หลีก

เลี่ยงการพูดซ้ําซาก การพูดวกวน และไมควรใชเวลานาน

บทนํา

แนวคิดดานการสื่อสารทางการแพทย

การสื่อสารกับเด็ก

7การสื่อสารเร�่องวัคซ�น
ชิษณุ พันธุเจริญ
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 การสื่อสารกับพอแมผูปกครองนับวามีความ

สําคัญเปนอยางยิ�งและมักมีความสําคัญกวาการสื่อสารกับ

เด็กโดยตรง โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่จะยังรับรูและเขาใจใน

ขอมูลที่เราตองการสื่อสารไดไมมากนัก3 การตัดสินใจที่จะ

รักษาโรคหรือปองกันโรคจึงใชวิจารณญาณจากผูใหญเปน

สําคัญ

 การสื่อสารกับผูใหญยึดหลักเชนเดียวกับการ

สือ่สารทั�วไป เนนคนทีเ่ราสือ่สารดวยเปนศนูยกลาง ควรรบั

ฟงอยางใสใจในปญหาและความกังวลใจของเขากอน และ

กระตุนใหเขาแกไขปญหาดวยตนเอง โดยอาศยัขอมลูทีเ่รา

ใหเปนสาํคญั ขอมลูที่ใหจงึตองเปนขอมลูทีเ่ขาอยากรูมาก

กวาเปนขอมูลที่เราอยากให การยึดหลักดังกลาวจะทําให

เราไมจําเปนตองใหขอมูลปริมาณมาก แตเนนขอมูลที่

เขาตองรูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจและแกไขปญหาเทานัน้ 

ทาํใหคนทีเ่ราสือ่สารดวยรูสกึวา เราเขาใจ เราใสใจ รูสกึวา 

“โดนใจ” หรือ “เกาถูกที่คัน” การสื่อสารจึงมีประสิทธิภาพ

สูง และมีผลทําใหคนที่เราสื่อสารดวยมีความเขาใจอยาง

ชัดเจน เห็นแนวทางในการแกไขปญหา และเกิดการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมได

 เน�้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนประกอบดวย

ขอมลูเกีย่วกบัโรคตางๆ ทีป่องกนัไดดวยวคัซนี และขอมลู

เกี่ยวกับวัคซีนโดยตรง โดยเนนขอมูลดานประสิทธิภาพ

ของวัคซีนในการปองกันโรค ความปลอดภัยของวัคซีน 

ตลอดจนราคาและความคุมคาของวัคซีน

 เพื่อใหงายแกการสื่อสารดานวัคซีน จะจําแนก

วคัซนีออกเปน 4 กลุมไดแก วคัซนีพืน้ฐานหรอืวคัซนีบงัคบั

ที่ภาครัฐแนะนําใหใชและใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย 

วัคซีนเผื่อเลือกที่สามารถใหเพิ�มเติมได โดยผูรับบริการ

ตองรบัผดิชอบคาใชจายดวยตนเอง วคัซนีพเิศษซึ�งแนะนาํ

ใหใชในบางกรณ�หรือบางสถานการณเทานั้น และวัคซีนที่

อยูระหวางการวิจัยและมีโอกาสในการนํามาผลิตใชในทอง

ตลาดในอนาคตอันใกล

 

 โดยทั�วไปการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนพื้นฐานทําได

งาย ไมตองใชเวลานาน เน��องจากเปนวัคซีนซึ�งเปนที่

รูจักกันดีแลว ภาครัฐไดพิจารณาวาวัคซีนมีความจําเปน

และมีความคุมคา มีประสิทธิภาพในการปองกันโรคสูง มี

ความปลอดภัย และใหบริการโดยไมเสียคาใชจายในสถาน

พยาบาลของรัฐ4

 ผูใหบรกิารวคัซนีควรแจงขอมลูของวคัซนีพืน้ฐาน

ที่จะใหและอาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังไดรับวัคซีน 

จากนัน้ควรใหโอกาสซกัถามขอสงสยัจากผูรบับรกิารซึ�งมกั

ไมคอยมเีน��องจากเปนวคัซนีซึ�งใชเปนประจาํและเปนทีรู่จกั

กันดีในสังคม

 วัคซีนเผื่อเลือกถือเปนวัคซีนกลุมที่มีปญหาใน

การสือ่สารมากทีส่ดุ ผูใหบรกิารวคัซนีจาํเปนตองศกึษาเพือ่

ทาํความเขาใจเกีย่วกบัขอมลูของวคัซนีเผือ่เลอืกแตละชนดิ

ใหชดัเจน เรยีนรูทีจ่ะถายทอดขอมลูใหผูรบับรกิารไดเขาใจ

และสามารถตดัสนิใจทีจ่ะรบัหรอืไมรบัวคัซนีได โดยไมรูสกึ

ลําบากใจหรือเกิดความรูสึกอึดอัดมากนัก

 ขอมูลที่จะนํามาสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนเผื่อเลือก

แตละชนิดมีประเด็นสําคัญแตกตางกันไป และขึ้นกับผูรับ

บรกิารแตละคนดวย ขอมลูที่ใหควรมคีวามชดัเจน กะทดัรดั 

และถกูตอง การใหขอมลูไมควรใชรปูแบบการบรรยายที่ใช

เวลานานจนเกินไปและควรอยูในรูปแบบของการสื่อสาร

สองทาง โดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง และเคารพการ

ตัดสินใจของผูรับบริการโดยปราศจากเงื่อนไข4

 ผูรับบริการวัคซีนสวนหนึ�งตัดสินใจที่จะรับวัคซีน

เผื่อเลือกบางชนิดมาตั้งแตแรก โดยเฉพาะถาเขาเปนผู

เริ�มตนการสนทนา ผูใหบรกิารไมจาํเปนตองใชเวลานานใน

การใหขอมลู ควรใหขอมลูสัน้ๆ เกีย่วกบัโรค ประสทิธภิาพ 

ความปลอดภยั และราคาของวคัซนี โดยเนนประเดน็สาํคญั

ของวัคซีนนั้นๆ คลายกับที่ใชในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีน

พื้นฐาน และเปดโอกาสใหซักถามปญหาและขอของใจ

 ผูรบับรกิารวคัซนีจาํนวนไมนอยอาจไมรูจกัวคัซนี

เผื่อเลือกบางชนิด ไมไดเปนฝายเริ�มตนการสนทนา ผูให

 การสื่อสารกับพอแมผูปกครอง การสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนพื้นฐาน

การสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนเผื่อเลือก

การสื่อสารทั�วไปเกี่ยวกับวัคซีน



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  69ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 7 การสื่อสารเร�่องวัคซ�น

บริการควรถือเปนหนาที่ในการใหขอมูลเกี่ยวกับวัคซีน

เผื่อเลือกทุกชนิดที่ผูรับบริการควรทราบ และใหเขาตัดสิน

ใจดวยตนเองวาจะรับวัคซีนหรือไม ขอมูลที่ใหควรมีความ

เปนกลาง มทีัง้ขอดแีละขอจาํกดัของวคัซนี หลกีเลีย่งความ

รูสึกอคติตอวัคซีนบางชนิดที่ผูใหบริการอาจรูสึกวาไมคุม

คาที่จะให โดยเฉพาะวัคซีนที่มีราคาสูง การตัดสินใจใน

การรับหรือไมรับวัคซีนควรอยูในดุลยพินิจของผูรับบริการ 

โดยผูใหบรกิารมหีนาที่ในการใหขอมลูทีเ่ปนกลางและตอบ

คําถามเทานั้น

 บอยครั้งที่ผูรับบริการวัคซีนไมสามารถตัดสินใจ

ไดวาจะรับหรือไมรับวัคซีน อาจพูดวา “ถาเปนลูกคุณหมอ 

คุณหมอจะใหฉ�ดไหม” ผูใหบริการไมควรตอบสนองโดย

ใชความคิดเห็นหรือความรูสึกของตนเอง “ถาเปนลูกหมอ 

หมอจะ…  ” แตควรจะยืนยันใหผูรับบริการตัดสินใจในการ

รับหรือไมรับวัคซีนดวยตนเอง การที่เกิดคําถามดังกลาว

ขึ้นอาจเกิดจากขอมูลที่เราใหมีปริมาณไมเพียงพอหรือไม

ชัดเจนเพียงพอที่จะใหเขาตัดสินใจได ควรใชเวลาในการ

พูดคุยเพิ�มเติมเพื่อมองหาปญหาหรืออุปสรรคที่ทําใหการ

ตัดสินใจเปนไปไมได

 เมื่อตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับวัคซีน หรือแมแต

เกิดการลังเลในการตัดสินใจ ผูใหบริการวัคซีนตองเคารพ

และยอมรับในการตัดสินใจ หลีกเลี่ยงการใชคําพูดที่แสดง

ความไมเห็นดวยกับการตัดสินใจของผูรับบริการ4 เชน 

“ก็ตามใจนะ ไมฉ�ดก็ไมฉ�ด สุขภาพลูกของคุณ คุณก็ตอง

ตัดสินใจเอง” “จะฉ�ดก็ไดนะ แตหมอวามันไมคุมหรอก” 

นอกจากนั้นอาจชวยสื่อสารใหผูรับบริการไมรูสึกผิดหาก

เขาตัดสินใจที่จะไมรับวัคซีนเน��องจากความไมพรอมดาน

การเงิน หรือใหโอกาสในการกลับไปปรึกษาผูอื่นที่อาจมี

สวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจ

 สถานพยาบาลภาคเอกชนหลายแหงไดนําวัคซีน

เผื่อเลือกบางชนิดมาใชสําหรับผูรับบริการวัคซีนทุกคน

เหมือนกับเปนวัคซีนพื้นฐาน คือแนะนําใหผูรับบริการใช

วัคซีนเหลาน�้โดยไมใหโอกาสเลือกหรือตัดสินใจวาจะรับ

หรือไม วัคซีนกลุมน�้ไดแก วัคซีนรวม วัคซีนไขหวัดใหญ 

วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนอีสุกอีใส และวัคซีนไขสมอง

อักเสบเจอีชนิดเชื้อเปน สวนวัคซีนเผื่อเลือกที่อาจไมเปน

ที่รูจักทั�วไปและมีราคาแพง ผูใหบริการมักใหขอมูลเพื่อ

ใหผูรับบริการพิจารณาวาจะรับวัคซีนหรือไม วัคซีนกลุมน�้

ไดแก วัคซีนไอพีดี และวัคซีนโรตา

1. วัคซีนสําหรับเด็กวัยขวบปแรก

 วัคซีนสําหรับเด็กวัยขวบปแรกมีจํานวนมากกวา

วัคซีนสําหรับเด็กวัยอื่นๆ ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเผื่อ

เลือก การสื่อสารเนนการสื่อสารกับพอแมผูปกครองเปน

หลัก

 วัคซีนรวม

 ในปจจบุนัมวีคัซนีหลายชนดิทีอ่ยูในรปูวคัซนีรวม 

แตโดยทั�วไปเมื่อพูดถึงวัคซีนรวม เรามักนึกถึงวัคซีนรวม

ที่มีวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนเปนวัคซีนหลัก และ

มีวัคซีนชนิดอื่นไดแก วัคซีนฮิบ วัคซีนตับอักเสบบี และ

วัคซีนโปลิโอชนิดฉ�ด มาเพิ�มเติมใหเปนวัคซีนรวม 4 หรือ 

5 หรอื 6 ชนดิ นอกจากนัน้สวนใหญวคัซนีไอกรนมกัจะอยู

ในรูปวัคซีนชนิดไรเซลลเพื่อลดปฏิกิริยาบางอยางหลังได

รับวัคซีน วัคซีนกลุมน�้นิยมใชในโรงพยาบาลเอกชนทั�วไป 

ในขณะทีภ่าครฐัใชวคัซนีรวมคอตบี-บาดทะยกั-ไอกรน-ตบั

อกัเสบบ ีโดยวคัซนีไอกรนอยูในรปูของวคัซนีชนดิทัง้เซลล 

ซึ�งอาจมีปฏิกิริยาหลังไดรับวัคซีนมากกวา5

 ประเดน็สาํคญัในการสือ่สารเกีย่วกบัวคัซนีรวมคอื 

ความแตกตางของวคัซนีรวมแตละชนดิ และความแตกตาง

จากวคัซนีพืน้ฐานที่ให4 ไดแก 1. วคัซนีฮบิ เปนวคัซนีทีเ่พิ�ม

เตมิเขามา 2. วคัซนีไอกรน เปนวคัซนีทีม่โีอกาสเกดิไขหลงั

ฉ�ดลดลง 3. วคัซนีโปลโิอ เปนชนดิฉ�ด ทาํใหมคีวามสะดวก

และปลอดภยัเพิ�มขึน้ นอกจากน�อ้าจพดูถงึขอดขีองการใช

วคัซนีรวมในแงจาํนวนครัง้ในการฉ�ดและการมาพบแพทยที่

ลดลง

 วัคซีนโรตา

 คาํวา “ไวรสัโรตา” และ “วคัซนีโรตา” ไมเปนทีรู่จกั

กันมากนักสําหรับพอแมผูปกครองทั�วไป ทั้งๆ ที่เชื้อไวรัส

โรตาเปนสาเหตุสําคัญของโรคอุจจาระรวงในเด็กเล็กและ

มีอาการรุนแรงกวาโรคทองเสียทั�วไป (ไขสูง อาเจียน ถาย

เปนน้ํา)6 อาจเน��องจากการที่ไมมีชื่อเปนภาษาไทย หลาย

คนจงึเลีย่งไปใชคาํวา วคัซนีปองกนัโรคทองเสยี ซึ�งอาจจะ
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ไมถูกตองและไมเหมาะสมนัก

 ประเด็นสําคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนโรตา

คอื วคัซนีมกีรอบเวลาในการใหจาํกดั วคัซนีมีใหเลอืกสอง

ชนิดและมีความแตกตางกันในเรื่องราคาและจํานวนครั้งที่

ให และการใหวัคซีนมีวัตถุประสงคในการลดความรุนแรง

ของโรคมากกวาที่จะใชในการปองกันโรค

 กรอบเวลาในการใชวัคซีนโรตามีจํากัดเน��องจาก

ความกังวลในการเกิดภาวะลําไสกลืนกันที่เปนอาการขาง

เคียงสําคัญหลังไดรับวัคซีนโรตารุนเกา ควรเริ�มตนให

วัคซีนโดยเร็ว (ตั้งแตเด็กอายุ 2 เดือนและไมควรใหชาเกิน

กวาอายุ 4 เดือน) และใหวัคซีนใหแลวเสร็จกอนเด็กอายุ 

8 เดือน5 การใหขอมูลเกี่ยวกับวัคซีนโรตาควรทําลวงหนา

ตั้งแตแรกเกิดหรือเมื่อมาพบแพทยเมื่อเด็กอายุ 1 เดือน 

เพื่อใหพอแมผูปกครองมีเวลาในการศึกษาหาขอมูลเพิ�ม

เตมิและเตรยีมตวักอนตดัสนิใจ ซึ�งจะทาํใหเดก็ไดรบัวคัซนี

ครั้งแรกทันเวลา 

 วัคซีนโรตามีสองชนิด ใชหยอด 2-3 ครั้งแลวแต

บรษิทั วคัซนีทัง้สองชนดิมปีระสทิธภิาพใกลเคยีงกนัและมี

ความปลอดภัย วัคซีนที่ใชหยอดสองครั้งมีราคาตอโดสสูง

กวาวัคซีนที่ใชหยอดสามครั้ง แตมีคาใชจายรวมทั้งหมด

นอยกวา 

 เปาหมายของการใชวัคซีนโรตาแตกตางจากการ

ใชวัคซีนอื่นๆ ที่มุงเนนการปองกันไมใหเกิดโรค โดยการ

ใชวัคซีนโรตามีวัตถุประสงคเพื่อลดความรุนแรงของโรค

อจุจาระรวงจากเชือ้ไวรสัโรตา หมายความวา แมเดก็จะได

รับวัคซีนโรตาก็ยังเกิดการติดเชื้อไวรัสโรตาได แตอาการ

ของโรคจะมีความรุนแรงลดลง6

 วัคซีนไอพีดี

 ไอพีดีเปนอีกโรคหนึ�งที่ไมมีชื่อเปนภาษาไทย

และทําใหการสื่อสารเปนไปไดยาก ความสําคัญของไอพีดี

คือ ความรุนแรงของโรคซึ�งประกอบดวยโรคเยื่อหุมสมอง

อกัเสบและภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืด และปญหาของการ

ดือ้ตอยาตานจลุชพีของเชือ้นวิโมคอคคสัซึ�งเปนสาเหตขุอง

ไอพีดี7

 ประเด็นสําคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนไอพีดี

คอื วคัซนีมหีลายชนดิใหเลอืกและมคีณุสมบตัแิตกตางกนั 

อกีทัง้วคัซนีมรีาคาสงูเมือ่เทยีบกบัวคัซนีเผือ่เลอืกชนดิอืน่8

 วคัซนีไอพดีมีใีหเลอืกใช 3 ชนดิคอื ชนดิ 7-valent, 

10-valent  และ 13-valent วัคซีนชนิด 7-valent ไดนํามา

ใชกอน ขณะที่วัคซีนชนิด 10-valent และ 13-valent ซึ�ง

มีประสิทธิภาพในการปองกันไอพีดีเพิ�มขึ้นเริ�มนํามาใชใน

ประเทศไทยในเวลาใกลเคยีงกนั ในอนาคตอนัใกลจะมกีาร

ยกเลิกการใชวัคซีนชนิด 7-valent

 วัคซีนไอพีดีมีราคาสูงกวาวัคซีนเผื่อเลือกทั�วไป 

อาจเน��องจากเชือ้นวิโมคอคคสัมหีลายชนดิ การผลติวคัซนี

จึงมีความยุงยากเพื่อใหวัคซีนสามารถปองกันเชื้อนิวโม

คอคคัสไดมากชนิดที่สุด วัคซีนชนิด 10-valent ปองกัน

เชื้อนิวโมคอคคัสได 10 ชนิด และเชื่อวาสามารถปองกัน

เชื้อฮีโมฟลุสอินฟลูเอนเซที่เปนสาเหตุสําคัญของโรคหูชั้น

กลางอักเสบไดดวย วัคซีนชนิดน�้มีราคาต่ํากวาวัคซีนชนิด 

13-valent ที่ปองกันเชื้อนิวโมคอคคัสไดมากชนิดกวา

  วัคซีนไขหวัดใหญ

 การระบาดใหญของเชือ้ไขหวดัใหญสายพนัธุใหม 

2009 (H1N1) ทําใหสังคมมีความตื่นตัวในการปองกันโรค

ไขหวัดใหญดวยการลางมือ ใชหนากากอนามัย และใช

วัคซีน ในแตละปภาครัฐไดจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ

วัคซีนไขหวัดใหญสําหรับบุคลากรทางสาธารณสุข และ

บุคคลที่เปนกลุมเสี่ยงที่จะปวยเปนโรคไขหวัดใหญและ

มีอาการรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซอนไดแก เด็กเล็ก 

ผูสูงอายุ หญิงตั้งครรภ คนอวน และผูที่มีโรคประจําตัว

บางอยาง5

 ประเด็นในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนไขหวัดใหญ

คอื การนาํเชือ้ไขหวดัใหญ H1N1 เขาไปเปนสายพนัธุหนึ�ง

ในวคัซนีไขหวดัใหญตามฤดกูาล และความจาํเปนในการฉ�ด

วัคซีนทุกป

 หลังจากมีการระบาดใหญของเชื้อไขหวัดใหญ 

H1N1 ซึ�งสรางความตื่นตระหนกใหกับสังคมโลกดวยการ

แพรระบาดทีร่วดเรว็และอาการของโรคทีร่นุแรงแมแตในผู

ทีม่สีขุภาพแขง็แรงมากอน ไดมกีารผลติวคัซนีไขหวดัใหญ 

H1N1 ขึ้นใช และตอมานํามาใชเปน 1 ใน 3 สายพันธุของ

วัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาลตามคําแนะนําขององคการ

อนามัยโลก เพื่อเปนสวนหนึ�งในการชวยควบคุมการแพร



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  71ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 7 การสื่อสารเร�่องวัคซ�น

ระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุน�้

 หากตองการใหการปองกันไขหวัด ใหญมี

ประสิทธิภาพสูงและมีความตอเน��อง ควรฉ�ดวัคซีนไขหวัด

ใหญตามฤดูกาลเปนประจําทุกป ซึ�งวัคซีนไขหวัดใหญใน

แตละปจะมเีชือ้ไขหวดัใหญสายพนัธุทีค่าดวาจะระบาดในป

นัน้ๆ อยู 3 สายพนัธุ วคัซนีมสีองแบบใหเลอืกใชคอื วคัซนี

ไขหวัดใหญสําหรับซีกโลกเหน�อและวัคซีนสําหรับซีกโลก

ใต สําหรับประเทศไทยจะเลือกใชแบบไหนก็ได ขึ้นกับวา

ขณะนั้นมีวัคซีนแบบใดอยูในสถานพยาบาล9

2. วัคซีนสําหรับเด็กอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไป

 วัคซีนสําหรับเด็กอายุ 1-10 ปมีจํานวนรวมกัน

เทาๆ กบัจาํนวนวคัซนีที่ใชสาํหรบัเดก็วยัขวบปแรก ควรให

ความสําคัญวา เด็กเริ�มกลัวคนแปลกหนาและกลัวเจ็บจาก

การฉ�ดวคัซนี โดยเดก็สามารถจดจาํเรือ่งราวเกีย่วกบัความ

เจบ็ได บางครัง้ผูใหบรกิารวคัซนีอาจอนโุลมทีจ่ะเลือ่นวนัใน

การฉ�ดวัคซีนบางชนิดออกไป เพื่อลดความถี่ในการมาโรง

พยาบาลและหลีกเลี่ยงการฉ�ดวัคซีนบอยๆ 

 การสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับเด็กเล็กยังเนน

การสื่อสารกับพอแมผูปกครองเปนหลัก แตการฉ�ดวัคซีน

ในเด็กโตขึ้นมา มีความจําเปนตองสื่อสารกับเด็กดวย โดย

ใหขอมูลสั้นๆ ชัดเจน และเปนความจริง

 วัคซีนไขสมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเปน

 หลังจากภาครัฐไดบรรจุวัคซีนไขสมองอักเสบเจ

อีชนิดเชื้อตายไวในแผนสรางเสริมภูมิคุมกันของประเทศ 

จํานวนผูปวยไขสมองอักเสบเจอีไดลดลงอยางมาก แต

หลายฝายยังรูสึกกังวลใจกับประสิทธิภาพของวัคซีนใน

การปองกันโรคและความปลอดภัยของวัคซีนในระยะยาว 

วัคซีนไขสมองอักเสบเจอีชนิดใหมซึ�งเปนชนิดเชื้อเปนน�า

จะชวยแกไขปญหาเหลาน�้5

 ประเด็นสําคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนไข

สมองอกัเสบเจอชีนดิเชือ้เปนคอื ความแตกตางของวคัซนี

แบบใหมกบัวคัซนีแบบเดมิ (ชนดิเชือ้ตาย) ทัง้ในแงจาํนวน

เข็มในการฉ�ดที่ลดลง ภูมิคุมกันหลังฉ�ดที่สูงและคงอยู

ไดนาน และความปลอดภัยระยะยาวของวัคซีนที่เพิ�มขึ้น 

วัคซีนชนิดเชื้อเปนมีใหเลือกใชสองชนิดและมีความแตก

ตางกันเล็กนอย

 วคัซนีไขสมองอกัเสบเจอแีบบใหมเปนวคัซนีชนดิ

เชือ้เปน ทาํใหเกดิภมูคิุมกนัในระดบัสงูและคงอยูนาน โดย

ฉ�ดวัคซีนจํานวน 1-2 โดส (วัคซีนชนิดเชื้อตายฉ�ด 3 โดส) 

และไมจําเปนตองฉ�ดกระตุนซ้ํา (วัคซีนชนิดเชื้อตายตอง

กระตุนทุก 3-5 ป) วัคซีนแบบใหมน�้มีกระบวนการผลิตที่

มีความปลอดภัยสูง ในขณะที่วัคซีนชนิดเชื้อตายซึ�งผลิต

จากสมองของหนูอาจทําใหเกิดอาการขางเคียงระยะยาว

ทางสมอง โดยเฉพาะหากฉ�ดวคัซนีจาํนวนมากกวา 5 โดส5

 วั คซีนไข สมองอัก เสบเจอีชนิด เชื้ อ เปนมี

ประสิทธิภาพสูงในการปองกันโรค ภูมิคุมกันมีระดับสูง 

คงอยูนาน และมีความปลอดภัยสูง แนะนําใหฉ�ดสองโดส

หางกนั 3-12 เดอืน ในอนาคตอนัใกลจะมกีารนาํวคัซนีชนดิ

เชื้อเปนอีกชนิดหนึ�งซึ�งแนะนําใหฉ�ดเพียงโดสเดียว

 วัคซีนตับอักเสบเอ

 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอในปจจุบันมักเกิดใน

เด็กโตและผูใหญมากกวาในเด็กเล็กที่พบบอยในอดีตซึ�ง

อาการในเด็กเล็กจะไมคอยรุนแรง5

 ประเด็นสําคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนตับ

อักเสบเอคือ ความจําเปนมากนอยในการฉ�ดวัคซีน และ

ความคุมคาในการใชวัคซีนสําหรับเด็กไทย

 เด็กโตและผูใหญที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอมักมี

อาการรุนแรง ทําใหขาดเรียน ขาดงาน และอาจตองรับ

ตัวไวรักษาในโรงพยาบาล วัคซีนตับอักเสบเอจึงมีบทบาท

สําคัญในการปองกันการติดเชื้อดังกลาว

 สวนวคัซนีตบัอกัเสบเอมคีวามจาํเปน มปีระโยชน 

และมคีวามคุมคามากนอยเพยีงใด ขึน้อยูกบัดลุยพนิจิของ

พอแมผูปกครอง ผูใหบริการวัคซีนมีหนาที่ใหขอมูลที่เปน

กลางและมปีรมิาณมากพอทีจ่ะชวยใหผูรบับรกิารตดัสนิใจ

ไดดวยตนเองวาจะรับวัคซีนตับอักเสบเอหรือไม4

 วัคซีนอีสุกอีใส

 แมวาในอดีตแพทยสวนหนึ�งอาจมองวา โรค

อีสุกอีใสในเด็กมักมีอาการไมรุนแรง ควรใหเด็กติดเชื้อ

โดยธรรมชาติเพื่อใหมีภูมิคุมกันสูงในการปองกันโรค4 แต

ในปจจุบันพอแมผูปกครองสวนใหญมักไมตองการใหเด็ก

ขาดเรียน และกลัวการเกิดแผลเปน วัคซีนอีสุกอีใสจึงเปน



วัคซีน72 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 7 การสื่อสารเร�่องวัคซ�น

ที่นิยมใชอยางแพรหลายทั้งในสถานพยาบาลเอกชนและ

สถานพยาบาลภาครัฐ

 ประเด็นสําคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีน

อสีกุอีใสคอื ประสทิธภิาพของวคัซนีในการปองกนัโรค และ

จํานวนโดสของวัคซีนที่ควรไดรับ

 ในอดีตการใหวัคซีนอีสุกอีใสโดสเดียวน�าจะเพียง

พอในการปองกันโรคอีสุกอีใสในเด็ก แตปจจุบันมีขอมูล

ที่พบวา วัคซีนอีสุกอีใสโดสเดียวมีประสิทธิภาพในการ

ปองกันโรคประมาณรอยละ 75-80 และหากฉ�ดวัคซีนสอง

โดส ประสิทธิภาพในการปองกันโรคจะเพิ�มขึ้นเปนรอยละ 

90-95 อยางไรก็ตามไมวาจะฉ�ดวัคซีนอีสุกอีใส 1 หรือ 

2 โดส ก็ยังอาจปวยเปนโรคอีสุกอีใสได แตอาการมักไม

รุนแรง (ไขไมสูง จํานวนตุมไมมาก)

3. วัคซีนสําหรับเด็กโตและวัยรุน

 วัคซีนสําหรับเด็กอายุ 10-12 ปขึ้นไปมีสองชนิด

คือ วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนสูตรผูใหญ และวัคซีน

เอชพีวีสําหรับเด็กผูหญิง ในชวงอายุดังกลาวเด็กไมคอย

มีโอกาสไดพบแพทยและไมคอยมาโรงพยาบาลเพื่อขอรับ

บริการวัคซีน ทําใหเด็กโตและวัยรุนมีโอกาสไดรับวัคซีน

ทั้งสองไมมากนัก ทั้งตัวเด็กเอง พอแมผูปกครอง แพทย

พยาบาล ควรใหความสําคัญของวัคซีนสําหรับเด็กโตและ

วัยรุนดวยเสมอ

 การสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับเด็กโตและวัยรุน

ตองมุงเนนการสื่อสารกับเด็กเปนหลัก และใหความสําคัญ

กับเด็กมากกวาพอแมผูปกครอง ขอมูลที่ใหกับเด็กตองมี

ความชัดเจน มีเหตุมีผล และไมใชเวลานานนัก ตลอดจน

มคีวามเขาใจในความรูสกึและความตองการของเดก็โตและ

วัยรุน

 วคัซนีบาดทะยกั-คอตบี-ไอกรนสตูรผูใหญ (Tdap)

 เด็กอายุตั้งแต 10-12 ปขึ้นไปควรไดรับวัคซีน

คอตีบ-บาดทะยัก (Td) ซึ�งถือวาเปนวัคซีนพื้นฐานทุกๆ 

10 ป เพื่อใหภูมิคุมกันในการปองกันโรคคอตีบและโรค

บาดทะยักมีระดับสูงเพียงพอ

 วคัซนีบาดทะยกั-คอตบี-ไอกรนสตูรผูใหญ (Tdap) 

เปนวัคซีนเผื่อเลือกที่อาจนํามาทดแทนวัคซีน Td สักครั้ง

หนึ�งในชีวิต เพื่อเพิ�มภูมิคุมกันในการปองกันโรคไอกรน 

ถือเปนมาตรการหนึ�งในการลดการแพรเชื้อไอกรนจาก

ผูใหญไปยงัเดก็เลก็ นอกจากเดก็โตและวยัรุนแลว กลุมเปา

หมายทีส่าํคญัในการใชวคัซนี Tdap คอืกลุมคนทีค่วรไดรบั

วัคซีนบาดทะยักอยูแลวไดแก ผูหญิงหลังคลอด และผูที่มี

บาดแผลซึ�งอาจเสี่ยงตอการเกิดโรคบาดทะยัก

 ประเด็นสําคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีน

บาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนสูตรผูใหญคือ ความจําเปนใน

การกระตุนภูมิคุมกันในการปองกันโรคไอกรนในประชากร

ทั�วไป

 ภูมิคุมกันในการปองกันโรคไอกรนในเด็กโตและ

ผูใหญจะคอยๆ ลดลงจนถึงระดับที่ปองกันโรคไมได จึงมี

ความเสี่ยงตอการปวยเปนโรคไอกรน ซึ�งแมวาอาการของ

โรคไอกรนในเดก็โตและผูใหญมกัไมรนุแรง ผูปวยจะมเีพยีง

อาการไอมากและเรื้อรังเทานั้น แตวัคซีนมีความสําคัญ

เพราะเด็กโตและผูใหญที่ปวยเปนโรคไอกรนสามารถแพร

เชือ้ไอกรนมาสูเดก็เลก็โดยเฉพาะเดก็อายนุอยกวา 6 เดอืน

ซึ�งภมูคิุมกนัในการปองกนัโรคมกัจะยงัสงูไมเพยีงพอแมจะ

ไดรับวัคซีนไอกรนบางแลวก็ตาม เด็กเล็กที่ปวยเปนโรค

ไอกรนจะมีอาการไอรุนแรงถึงขั้นทําใหผูปวยมีภาวะขาด

ออกซิเจนและเสียชีวิตได จึงควรใหความสําคัญกับการ

ใชวัคซีนในเด็กโตและผูใหญที่มีโอกาสใกลชิดกับเด็กเล็ก 

โดยเฉพาะหญิงหลังคลอดบุตรใหมๆ

 วัคซีนเอชพีวี

 การคิดคนวัคซีนเอชพีวีถือเปนนวัตกรรมสําคัญ

ในการปองกันมะเร็งปากมดลูก นอกเหน�อไปจากการคัด

กรองมะเร็งดวยการตรวจแปปสเมียร การทําใหสังคมรูจัก

และตระหนกัถงึประโยชนของวคัซนีเอชพวีมีอีปุสรรคหลาย

อยางโดยเฉพาะการเชื่อมโยงวัคซีนไปสูการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควรและความรูสึกที่วาวัคซีนจะเปนอุปสรรคตอ

การรณรงคการตรวจแปปสเมียร

 ประเด็นสําคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนเอชพี

วีไดแก ประโยชนที่ไดรับในการฉ�ดวัคซีนเอชพีวีในเด็ก 

ซึ�งมักยังไมมีเพศสัมพันธและเปนวัยที่ยังไมพบมะเร็งปาก

มดลูก ความแตกตางในการปองกันมะเร็งปากมดลูกดวย

การตรวจแปปสเมียรและวัคซีนเอชพีวี และความแตกตาง



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  73ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 7 การสื่อสารเร�่องวัคซ�น

ของวัคซีนเอชพีวีที่มีใชอยูสองชนิดในปจจุบัน10

 มะเรง็ปากมดลกูมสีาเหตจุากการตดิเชือ้เอชพวีซีึ�ง

ติดตอไดงายทางเพศสัมพันธ การติดเชื้อเอชพีวีสวนหนึ�ง

รางกายไมสามารถกําจัดไปได และใชเวลานานเปนสิบป

กอนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลลบริเวณปากมดลูก

แลวคอยๆ กลายเปนมะเร็งในที่สุด การเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นชาๆ จากการติดเชื้อเอชพีวีสูการเกิดมะเร็งปากมดลูก

ทําใหพบมะเร็งปากมดลูกในผูใหญ ขณะที่วัคซีนเอชพีวี

ควรใหในเด็กกอนมีเพศสัมพันธเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ในขณะที่แปปสเมียรจะเริ�มตรวจในผูหญิงที่มีเพศสัมพันธ

แลว11

 เชื้อเอชพีวีที่ทําใหเกิดมะเร็งปากมดลูกมีหลาย

ชนิด วัคซีนเอชพีวีที่มีใชในปจจุบันมีประสิทธิภาพในการ

ปองกันการติดเชื้อเอชพีวีที่ทําใหเกิดมะเร็งปากมดลูก

ประมาณรอยละ 80 จงึจาํเปนตองตรวจแปปสเมยีรควบคูไป

ดวยเพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุในการปองกนัโรค วคัซนี

เอชพีวีชนิดหนึ�งสามารถชวยปองกันการติดเชื้อเอชพีวีที่

เปนสาเหตขุองโรคหดูได วคัซนีชนดิน�จ้งึมปีระโยชนสาํหรบั

ผูชายดวย สวนวัคซีนเอชพีวีอีกชนิดหนึ�งมีราคาต่ํากวา

วคัซนีชนดิแรกเลก็นอย และวคัซนีสามารถสรางภมูคิุมกนั

ใหมีระดับสูงและคงอยูนานกวาวัคซีนชนิดแรก อยางไร

กต็ามวคัซนีทัง้สองชนดิมปีระสทิธภิาพในการปองกนัมะเรง็

ปากมดลูกไดดีใกลเคียงกัน5

4. วัคซีนสําหรับผูสูงอายุ

 วัคซีนไมไดใชในการปองกันโรคในเด็กเทานั้น มี

วัคซีนหลายชนิดที่มีประโยชนสําหรับผูสูงอายุหรือผลิต

ขึ้นใชสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ ไดแก วัคซีนไขหวัดใหญ 

วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนสูตรผูใหญ วัคซีนไอพีดี 

และวัคซีนงูสวัด

 การสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับผูใหญและผูสูง

อายุมีความยากลําบาก เน��องจากสังคมโดยทั�วไปยังคิดวา

วัคซีนใชในการปองกันโรคในเด็กเทานั้น แมแตบุคลากร

ทางสาธารณสุขเองก็ยังไมคอยใสใจที่จะแนะนําการใช

วัคซีนในผูใหญและผูสูงอายุ การสื่อสารจึงตองมุงเนนถึง

ประโยชนของวคัซนีในการปองกนัโรคทีอ่าจมคีวามรนุแรง

ในผูใหญโดยเฉพาะผูสูงอายุ รวมทั้งการแพรเชื้อมาสู

สมาชิกคนอื่นในครอบครัวโดยเฉพาะเด็ก เน�้อหาในการ

สือ่สารตองสัน้และมคีวามชดัเจน ในการสือ่สารกบัผูสงูอายุ

ผูใหบรกิารวคัซนีอาจตองใชเสยีงพดูทีด่งักวาปกต ิและพดู

ขอความสําคัญซ้ําๆ หลายครั้ง

 วัคซีนไอพีดีสําหรับเด็กโตและผูใหญ

 ไอพีดีนอกจากเปนโรคที่มีความสําคัญในเด็กเล็ก

แลว ยังมีความสําคัญในเด็กโตและผูใหญที่มีโรคประจําตัว

บางอยาง รวมทั้งผูสูงอายุ วัคซีนไอพีดีที่นํามาใชสําหรับ

เดก็โตและผูใหญเปนชนดิโพลแีซคคาไรดซึ�งเปนคนละชนดิ

กับวัคซีนที่ใชในเด็กเล็กซึ�งเปนชนิดคอนจูเกต5 

 ประเด็นสําคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนไอพีดี

สําหรับเด็กโตและผูใหญคือ ความจําเปนหรือประโยชนใน

การฉ�ดวคัซนีไอพดีสีาํหรบัผูสงูอาย ุและความแตกตางของ

วัคซีนไอพีดีชนิดน�้กับชนิดที่ใชในเด็กเล็ก

 ไอพดีเีปนโรคทีม่คีวามรนุแรงในเดก็เลก็ ผูสงูอาย ุ

และผูทีม่โีรคประจาํตวับางอยาง อาจถงึขัน้ทาํใหเกดิความ

พิการหรือเสียชีวิตได8 การใชวัคซีนไอพีดีสําหรับคนกลุม

เสีย่งซึ�งรวมถงึผูสงูอายทุัง้ทีม่สีขุภาพดแีละมโีรคประจาํตวั

บางอยางถอืเปนมาตรการสาํคญัในการปองกนัและควบคมุ

โรค

 วัคซีนไอพีดีมีสองชนิดคือ วัคซีนไอพีดีสําหรับ

เด็กเล็ก และวัคซีนไอพีดีสําหรับเด็กโต ผูใหญ และผูสูง

อายุ วัคซีนไอพีดีชนิดหลังมีราคาถูกกวาชนิดแรกและฉ�ด

ครั้งเดียว ในขณะที่วัคซีนไอพีดีสําหรับเด็กเล็กมีคาใชจาย

สูงกวาและตองฉ�ดหลายครั้ง8

 วัคซีนพิเศษคือวัคซีนที่ ใชในเหตุการณหรือ

สถานการณพิเศษเทานั้น วัคซีนทัยฟอยดแนะนําสําหรับ

นักทองเที่ยวที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ซึ�งมีความเสี่ยงตอ

การติดเชื้อทัยฟอยด วัคซีนไขกาฬหลังแอนแนะนํา

สําหรับนักแสวงบุญที่จะไปรวมทําพิธีฮัจจในประเทศแถบ

ตะวันออกกลาง สวนวัคซีนพิษสุนัขบาซึ�งแนะนําสําหรับผู

ที่ถูกสัตวเลี้ยงลูกดวยนมกัด ขวน หรือเลีย ถือเปนวัคซีน

ที่มีปญหาในการสื่อสารมากที่สุด

การสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนพิเศษ
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 1. ชิษณุ พันธุเจริญ. การสื่อสารทางการแพทย. 

ใน: ชิษณุ พันธุเจริญ, ธันยวีร ภูธนกิจ, จรุงจิตร งาม

ไพบูลย, บรรณาธิการ. ทักษะการสื่อสารกับผูปวยโรค

ติดเชื้อ ความสําคัญของโรค การรักษาและการปองกัน. 

กรุงเทพฯ: ธนาเพรส; 2553. น. 1-8.
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ครอบครัว. ใน: วีระศักดิ์ ชลไชยะ, สุชีรา ฉัตรเพริดพราย, 

ชิษณุ พันธุเจริญ, จรุงจิตร งามไพบูลย, บรรณาธิการ. 

ทักษะการสื่อสาร เพื่อความเปนเลิศดานบริการทางการ

แพทย. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส; 2552. น. 

106-7.

 4. ชษิณ ุพนัธุเจรญิ, จรงุจติร งามไพบลูย. สือ่สาร

เพื่อความเขาใจเรื่องวัคซีน. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ, 2552.

 5. ชิษณุ พันธุเจริญ, สุชีรา ฉัตรเพริดพราย, ธันย

วีร ภูธนกิจ, จรุงจิตร งามไพบูลย. คูมือวัคซีน 2010 และ

ประเด็นในการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส; 2553. น. 

13-24.

 6. ชิษณุ พันธุเจริญ. ประเด็นในการสื่อสารเรื่อง

วัคซีนปองกันไวรัสโรตา. ใน: ชิษณุ พันธุเจริญ, อุษา ทิส

ยากร, บรรณาธิการ. Communication Skills  คุยกันเรื่อง

ไวรสัโรตาและการปองกนัดวย วคัซนี. กรงุเทพฯ: ซ ีแอนด 

เอส พริ้นติ้ง; 2549. น. 53-6.

 วัคซีนพิษสุนัขบา

 แมวาประเทศไทยจะพบผูปวยพิษสุนัขบาปละไม

เกิน 50 ราย แตมีผูคนที่ถูกสัตวเลี้ยงลูกดวยนมกัดเปน

จํานวนมาก ซึ�งจําเปนตองไดรับวัคซีนเพื่อปองกันโรคพิษ

สุนัขบา

 ประเด็นสําคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนพิษ

สุนัขบาไดแก ความจําเปนในการฉ�ดวัคซีนพิษสุนัขบาและ

อิมมูโนโกลบุลิน และเหตุผลในการประวิงเวลาในการฉ�ด

วัคซีน

 เมื่อถูกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน สุนัข แมว กัด

หรือขวน หากไมเคยไดรับวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัขบามา

กอน จําเปนตองไดรับทั้งวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลิน หาก

เคยไดรับวัคซีนมากอน แนะนําใหฉ�ดเพิ�มเติมอีก 1-2 เข็ม 

โดยไมจําเปนตองใหอิมมูโนโกลบุลิน หากสัตวไมเสียชีวิต

ภายใน 10-14 วัน ใหหยุดฉ�ดวัคซีนที่เหลือหรือจะฉ�ดให

ครบก็ได5

 โดยทั�วไปแนะนําใหเริ�มฉ�ดวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบาโดยเร็วที่สุด ไมควรประวิงเวลาในการฉ�ดออกไป

โดยไมจาํเปน เพราะกวาภมูคิุมกนัหลงัฉ�ดวคัซนีจะสงูเพยีง

พอในการปองกันโรคอาจตองใชเวลากวาหนึ�งสัปดาห

 กรณ�ที่อนุโลมใหประวิงเวลาในการฉ�ดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบาออกไปได โดยใหใชวิธีเฝาสังเกต

อาการของสตัวเลีย้งโดยใกลชดิแทนไดแก สตัวไดรบัวคัซนี

ปองกนัโรคพษิสนุขับาอยางสม่าํเสมอ เลีย้งอยูภายในบาน

ตลอดเวลา และมเีหตุผลในการกดั (ถูกแหย ถกูแกลง หวง

อาหาร หวงลูก)

 วคัซนีสามชนดิทีส่งัคมโลกเฝารอคอยไดแก วคัซนี

ไขเลือดออก วัคซีนเอดส และวัคซีนมาลาเรีย การวิจัย

เพื่อคิดคนวัคซีนเหลาน�้เกิดขึ้นมานานหลายสิบป แตตอง

พบอุปสรรคมากมาย ทั้งในแงความยากลําบากในการวิจัย

เน��องจากคุณสมบัติที่ซับซอนของเชื้อ การขาดองคความ

รูที่ชัดเจน ปญหาเรื่องงบประมาณและการสนับสนุนจาก

องคกรระดับชาติและระดับโลก หลายฝายยังมีความหวัง

ที่วงการแพทยจะมีวัคซีนทั้งสามมาใชในการปองกันและ

ควบคุมโรครายในอนาคตอันใกล

 วัคซีนไขเลือดออกน�าจะเปนวัคซีนที่มีความหวัง

และใกลความเปนจริงมากที่สุด ในชวง 5-10 ปไดมีการนํา

เอาองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับวัคซีนน�้มาศึกษา

วิจัยตอยอดอยางจริงจัง ขณะน�้วัคซีนไขเลือดออกกําลัง

อยูระหวางการศึกษาวิจัยในอาสาสมัครจํานวนมากในบาง

พื้นที่ของประเทศไทย โดยคาดหมายวาจะมีการนําวัคซีน

ไขเลือดออกมาใชในทองตลาดอยางแพรหลายในอีกไม

กี่ปขางหนา

การสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนที่อยูระหวางการวิจัย

เอกสารอางอิง
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