ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้ หวัดใหญ่
ส่ งสัญญาณเตือน 7 กลุ่มเสี่ยงอย่ าชะล่ าใจกับ มหันตภัยไข้ หวัดใหญ่
เสี่ยงสูงกับโอกาสเสียชีวิต
ปั จจุบนั ไข้ หวัดใหญ่ยงั เป็ นปั ญหาสาธารณสุขของไทยอันดับต้ นๆ และส่งผลกระทบถึงความสูญเสี ยในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน้ มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากผลการศึกษาถึงภาระของโรคไข้ หวัดใหญ่พบว่า ในปี 2547
มีต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของไข้ หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสาหรับประเทศไทย อยูร่ ะหว่าง 928 – 2,360 ล้ านบาท และจาก
ประมาณการต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ กรณี เกิดการระบาดใหญ่ของไข้ หวัดใหญ่ในปี 2551 อยู่ระหว่าง 4.74 - 46.15
พันล้ านบาท ในปี 2552 อยูร่ ะหว่าง 4.78 - 46.60 พันล้ านบาท และปี 2553 อยูร่ ะหว่าง 4.84 - 47.20 พันล้ านบาท
ถึงแม้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) รวมถึงหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน ต่างก็ รณรงค์ถึงความสาคัญของการฉี ดวัคซีนไข้ หวัดใหญ่
มาอย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนก็ยังขาดการรับรู้ ขาดความเข้ าใจในเชิงดูแลป้อ งกัน และยังไม่ตระหนัก ถึงมหันตภัย
ไข้ หวัดใหญ่อาจจะทาให้ สูญเสียชีวิตได้ เนื่องด้ วยสถิติของผู้เข้ ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่ ยังต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานอยู่มาก หรื อเพียงประมาณร้ อยละ 10 เท่านัน้ ในขณะที่ประเทศไทยคาดการณ์ว่ามีประชากรใน 7 กลุ่มเสี่ยง
อยูป่ ระมาณ 20 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นสัดส่วนกว่า 1 ใน 5 ของประชากรไทยทังหมด
้
ได้ แก่ 1) หญิงตังครรภ์
้
4 เดือนขึ ้นไป
2) เด็กอายุ 6 เดื อน ถึง 2 ปี 3) ผู้มีโรคเรื อ้ รังประจาตัว ได้ แก่ โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลื อดสมอง
ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ งที่อยูร่ ะหว่างการได้ รับเคมีบาบัด และเบาหวาน 4) ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปี ขึ ้นไป 5) ผู้พิการทางสมองที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6) โรคธาลัสซีเมีย ผู้ที่ภูมิค้ มุ กันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื ้อ HIV ที่มีอาการ และ 7) โรคอ้ วน หรื อผู้ที่มี
น ้าหนักตังแต่
้ 100 กิโลกรัม หรื อดัชนีมวลกายตังแต่
้ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึง่ หากกลุ่มเสี่ยงนี ้เกิดมีภาวะแทรกซ้ อน
ของไข้ หวัดใหญ่ อาจทาให้ มีโอกาสเสียชีวิตในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มคนปกติมากที่สุดถึง 100 เท่า
รศ. นพ. ประตาป สิงหศิว านนท์ คณบดี คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิ ทยาลัยมหิด ล เปิ ดเผยว่า
“ปั จจุบนั มิติของโรคเปลี่ยนไป เนื่องด้ วยมนุษย์สามารถเดินทางรอบโลก หรื อเดินทางไปในที่ใดทีห่ นึ่งของโลกได้ ภายใน
ไม่เกิน 36-48 ชัว่ โมง การเดินทางที่รวดเร็ วนี ้ทาให้ ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ยังมีอยู่ ไม่วา่ จะเป็ น
เหตุการณ์ การระบาดของโรค SARS ที่เกิดขึน้ ในปี 2546 หรื อ การระบาดของไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1 2009)
ซึง่ มีการระบาดไปทัว่ โลกในเวลาเพียง 1 เดือน ไข้ หวัดใหญ่เป็ นเชื ้อไวรัสที่มีอตั รากลายพันธุ์สูงเพราะการกลายพันธุ์เป็ น
ขบวนการเพื่อความอยูร่ อดของตัวเชื ้อโรค เพื่อให้ รอดพ้ นจากการถูกทาลายจากระบบภูมิค้ มุ กันของมนุษย์ ฉะนันในแต่
้
ละปี ไวรัสไข้ หวัดใหญ่ มกั ปรับเปลี่ ยนสายพันธุ์ ไปเรื่ อยๆ ทาให้ สามารถก่อโรคในคนได้ ทุกปี นัน่ เป็ นสาเหตุต้องมีการ
พัฒนาวัคซีนที่ไม่หยุดยัง้ เพื่อให้ ครอบคลุมสายพันธุ์ ของเชื ้อไวรัสไข้ หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปี ให้ ได้ มากที่สุดนัน่ เอง
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จึงเป็ นเรื่ องที่ท้าทายสาหรับ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอยู่มาก ที่ต้องศึกษาค้ นคว้ าและวิจยั อยู่
ตลอดเวลาเพื่อพยายามควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดต่างๆ รวมถึงเชื ้อไวรัสไข้ หวัดใหญ่”
ศ. เกียรติคุณ นพ.ประเสริ ฐ ทองเจริ ญ ประธานมูลนิธิส่งเสริ มศึกษาไข้ หวัดใหญ่ กล่าวว่าไข้ หวัดใหญ่
เกิดจากเชื ้อไวรัส ซึง่ มี 3 ชนิด คือ A, B และ C ไวรัสชนิด A เป็ นชนิดที่ทาให้ เกิดการระบาดอย่างกว้ างขวางทัว่ โลก โดย
ในเอเชียตะวันออก มีรายงานถึงการแพร่กระจายของไข้ หวัดใหญ่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น โดยมีไวรัสไข้ หวัดใหญ่ influenza
A (H3N2) เป็ นไวรัสที่พบมากกว่าไวรัสอื่นๆ ส่วนไวรัสชนิด B ทาให้ เกิดการระบาดในพื ้นที่ระดับภูมิภาค ส่วนชนิด C มัก
เป็ นการติดเชื ้อที่แสดงอาการอย่างอ่อนหรื อไม่แสดงอาการ และไม่ทาให้ เกิดการระบาด
สถานการณ์ การระบาดของโรคไข้ หวัด ใหญ่ กรมควบคุมโรค ในปี 2561 รายงานพบผู้ป่วย 185,829 ราย คิด
เป็ นอัตราป่ วย 284.03 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 32 ราย ซึง่ จานวนผู้ป่วยมีแนวโน้ มลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้ อนหลัง และปี ที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็ นที่นา่ ไว้ วางใจเมื่อ จาแนกตามอายุ อัตราป่ วยด้ วย
ไข้ หวัดใหญ่สูงสุดอยูใ่ นวัย 0-4 ปี มีอตั ราป่ วยคือ 1,156.55 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่ วยในผู้ สูงอายุตงแต่
ั ้ 65 ปี
ขึน้ ไปคือ 125.05 ต่อ ประชากรแสนคน ส่ วนใหญ่ เป็ นสายพันธุ์ A (H1N1), A (H3N2) และสายพันธุ์ B โดยอาการ
ไข้ หวัดใหญ่ จะเริ่ มหลังได้ รับเชื ้อ 1-4 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้ แบบทันทีทนั ใด (38 องศาเซลเซียสในผู้ใหญ่ ส่วนในเด็กมักจะมี
ไข้ สูงกว่านี ้) ปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ ามเนื ้อ อ่อนเพลี ยมาก และอาจพบอาการคัดจมูก เจ็บคอ ถ้ าป่ วยเป็ น
ระยะเวลานานอาจจะมีอาการไอจากหลอดลมอักเสบ (post viral bronchitis) อาการจะรุ นแรงและป่ วยนานกว่าไข้ หวัด
ธรรมดา (common cold) ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายเป็ นปกติภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่มีบางรายที่มีอาการรุ นแรง เนื่องจากมี
ภาวะแทรกซ้ อนทีส่ าคัญคือ ปอดบวม ซึง่ อาจทาให้ เสียชีวิตได้ ดังนันกลุ
้ ่มเสี่ยงจึงควรเข้ ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน เพื่อลด
ภาวะแทรกซ้ อนและการแพร่ระบาดเชื ้อไข้ หวัดใหญ่ ถึงจะไม่สามารถมีผลป้องกันได้ ทงหมด
ั้
แต่หากได้ รับวัคซีน อาการก็
จะไม่รุนแรงและยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ อีกด้ วย
รศ. พญ. อริ นทยา พรหมิ นธิ กุ ล แพทย์ เฉพาะทาง อายุ รแพทย์ โรคหัว ใจ และ รองผู้ อานวยการ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิ ดเผยข้ อสรุ ปของผลวิจยั “Influenza Vaccination reduces cardiovascular
events in patients with acute coronary syndrome” ถึงประสิ ทธิ ภาพของวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ ในการป้อ งกันการเกิ ด
โรคหัว ใจได้ และการฉี ดวัคซีนหนึ่งเข็ มมี ความคุ้มค่าสู ง และเป็ นเครื่ องมื อ ในการลดอัตราการเสี ยชีวิ ตที่สิ น้ เปลื อ ง
ค่า ใช้ จ่า ยน้ อ ย การศึ ก ษา cost-effectiveness ในประเทศไทยและสหรั ฐ อเมริ กา พบว่า มี ค วามคุ้ ม ค่ า และเป็ น
cost-saving intervention ดังนัน้ คาแนะนาส าหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจของประเทศไทย จึงแนะนาให้ ฉี ดวัคซี น
ไข้ หวัดใหญ่ให้ กบั ผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง ปี ละ 1 ครัง้ ทุกๆ ปี ด้ วยประสิ ทธิ ภาพของวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ ถึงแม้ จะป้องกันการ
เป็ นไข้ หวัดใหญ่ได้ ไม่ครอบคลุมทังหมด
้
แต่จะป้องกันการป่ วยหนัก ป้องกันการนอนโรงพยาบาล ลดอัตราป่ วยด้ วยการ
หายใจล้ มเหลว และส่งผลทางอ้ อมต่อการลดปอดอักเสบได้
การศึกษาทางคลิ นิกของวัคซีนไข้ หวัดใหญ่หลายโครงการ แสดงถึงประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคหัวใจในแง่การลด
อัตราตาย และ การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซ ้าซ้ อน โดยได้ มีการรวบรวมทา meta-analysis (การวิเคราะห์อภิมาน)
ในปี 2556 พบว่า การได้ รับวัคซีนไข้ หวัดใหญ่สามารถลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular event) ได้
ร้ อยละ 36 รวมถึงได้ ศึกษาถึงประโยชน์ของวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ ในผู้ป่วยหัวใจวาย คือ 1) ผู้ได้ รับวัคซีนร้ อยละ 21 ของ
ผู้ป่วยในการศึกษาทังหมด
้
กลุ่มที่ได้ รับวัคซีนจะมีอตั ราการเสียชีวิตที่ต่ากว่าอย่างมีนยั สาคัญ 2) สามารถลดอัตราการ
เสี ยชีวิตที่ 1 ปี ได้ อย่างมีนยั สาคัญ และ 3) อัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ ้าลดลง ทังจากสาเหตุ
้
ทางหัวใจ และ
สาเหตุโดยรวม
2

แต่อปุ สรรคของการได้ รับวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ พบว่า มีอตั ราการให้ วคั ซีนอยูใ่ นระดับที่ต่า แม้ วา่ ผู้ป่วยจะเป็ นกลุ่ม
เสี่ยงก็ตาม จากการศึกษากลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ อายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไป ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จานวน 211
คน พบว่า มีผ้ ปู ่ วยเพียงร้ อยละ 18.3 เท่านัน้ ที่ได้ รับการฉี ดวัคซีนตามฤดูกาล และมีถงึ ร้ อยละ 63.3 ไม่เคยได้ รับวัคซีน
เลย ปั จจัยส าคัญเกิ ดจากการที่แ พทย์ไม่ได้ แนะนาเรื่ องวัคซีน (ร้ อ ยละ 81) ไม่ได้ รับการแนะนาจากสื่ อด้ านเอกสาร
(ร้ อยละ 5.3) จากการศึกษา CORE-Thailand cohort ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดตังแต่
้ 3 ข้ อขึน้ ไป
จานวน 9,000 ราย พบว่า มีผ้ ปู ่ วยเพียงร้ อยละ 15.5 เท่านันที
้ ่ได้ รับวัคซีนในกลุ่มความเสี่ยงจาเพาะ เช่น โรคหลอดเลือด
หัวใจ ได้ รับเพียงร้ อยละ 17.2 อุปสรรคที่สาคัญที่ทาให้ อตั ราการรับวัคซีนต่า เนื่องจากผู้ป่วยไม่ทราบถึงประโยชน์ และ
กังวลถึงผลข้ างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีน ขณะที่แพทย์ยงั มีความตระหนักและมีโอกาสน้ อยที่จะแนะนาวัคซีนกับผู้ป่วย
รวมถึงความกังวลของแพทย์เองถึงผลข้ างเคียง และปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นจากวัคซีน
ปิ ดท้ ายกับประสบการณ์ ตรงของตัวแทนผู้ป่วยโรคเบาหวาน คุณศุ ภะลั กษณ์ จตุ เทวประสิทธิ์ ประธาน
ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วั ย 70 ปี เมื่ อรู้ ว่าตนป่ วยเป็ นโรคเบาหวานเมื่ อ 25 ปี ที่แล้ ว จึงมาพบ
แพทย์เป็ นประจาและปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญมาโดยตลอด ปรับพฤติกรรมการบริ โภค ปรับเปลี่ยน
การใช้ ชีวิตอย่างสมดุล จนสามารถควบคุมภาวะน ้าตาลได้ เป็ นอย่างดี และไม่มีโรคแทรกซ้ อนใดๆ จากการที่เป็ นประธาน
ชมรมเบาหวาน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาถึง 8 ปี ทาให้ ได้ รับข่าวสารความรู้จากแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
มีการจัดกิจกรรมความรู้ พบปะสมาชิกทุกๆ เดือน ทาให้ สามารถแบ่งปั นความรู้และช่วยเหลือเพื่ อนสมาชิกในชมรมได้
อย่างใกล้ ชิด รวมถึงตระหนักในเรื่ องการฉีดวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ซึง่ ตนและเพื่อนสมาชิกได้ รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้ หวัดใหญ่ฟรี โดยสปสช. ได้ ประกาศให้ สิทธิ ประโยชน์สาหรับกลุ่มเสี่ยงล่าสุดจานวน 3.5 ล้ านโด๊ ส โดยส่วนตัว
ได้ ฉีดป้องกันต่อเนื่องมาหลายปี แล้ วเพราะเห็นคุณค่าของการป้องกัน เพราะตนเป็ นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเห็นประสิ ทธิ ผลจริ งๆ
เพราะในครอบครัว หลานไปโรงเรี ยนและไปติดไข้ หวัดใหญ่กลับมาจากโรงเรี ยน ทาให้ พอ่ แม่ของหลานก็ได้ รับเชื ้อและ
ป่ วยทังครอบครั
้
ว ในขณะที่ตนเองก็อยูใ่ นห้ องเดียวกัน แต่ก็ไม่ได้ รับเชื ้อไข้ หวัดใหญ่เพราะไปฉีดป้องกันมาก่อน ซึง่ เราได้
แชร์ สิ่งดีๆ ที่เป็ นประโยชน์ให้ กบั สมาชิกชมรมเบาหวาน จุฬาฯ หรื อคนรู้จกั ที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ยง ให้ มารับสิ ทธิ ประโยชน์ที่พึง
จะได้ รับ และส่วนใหญ่ก็ได้ ผลตอบรับที่ดี ในขณะที่หลายชมรม รวมถึงผู้ที่เข้ าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ยังไม่ได้ รับคาแนะนา
หรื อองค์ความรู้ เหล่านี ้ จึงอยากวิงวอนให้ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วนให้ คาแนะนากับ 7 กลุ่มเสี่ ยง รวมถึง
ช่วยกันประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ท้ ายนี ้ขอขอบคุณภาครัฐสาหรับจุดเริ่ มต้ นที่ดีสาหรับการเล็งเห็นความสาคัญของ
การป้องกันโรค และอยากวิงวอนให้ ภาครัฐจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสาหรับพิจารณาการเพิ่มจานวนวัคซีนเพื่อให้
ครอบคลุมกับจานวนกลุ่มเสี่ยง เนื่องด้ วยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานในประเทศ มีประมาณ 6 ล้ านคน ซึง่ ยังไม่นบั รวมกลุ่ม
เสี่ยงอื่นๆ ซึง่ คาดว่ามีรวมกันสูงถึงประมาณ 20 ล้ านคนทัว่ ประเทศ
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