
วัคซีนโควิดป้องกันคน 3 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาจากการเสียชีวิต
อุดม ลิขิวรรณวุฒิ

นับเป็นเวลาสองปีกว่าที่วัคซีนโควิด-19 ถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมจริงนอกเหนือจากการวิจัย ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 
กองทุนคอมมอนเวลท์ (Commonwealth Fund) เปิดเผยผลการวิจัยที่แสดงว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาวัคซีนป้องกันโควิดได้
ป้องกันการเสียชีวิตของคนมากกว่า 3 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา1

จากการประเมินของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention) ตั้งแต่การระบาดของโค
วิด-19 ชาวอเมริกันมากกว่า 1 ล้านคนชีวิตจากโควิด-19 แต่ผลการศึกษาของกองทุนคอมมอนเวลท์แสดงว่าจำนวนผู้เสีย
ชีวิตจากโควิด-19 ทั้งหมดจะมากกว่านี้หากสหรัฐอเมริกาพึ่งภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่ได้มาจากการติดเชื้อเป็นการป้องกัน
ทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโคโรนาแต่เพียงอย่างเดียว หากไม่มีวัคซีนโควิด-19 นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
สหรัฐอเมริกาจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เท่า และมีผู้ป่วยหนักต้องได้รับการรักษาในโรง
พยาบาลเพิ่มขึ้นอีก 3.8 เท่า นอกจากนั้นแล้ววัคซีนโควิด-19 ยังช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาลถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ   

รองศาสตราจารย์ไอแซค ชุน-ไฮ ฟัง (Associate Professor Isaac Chun-Hai Fung) นักระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย
เซาท์เธิร์น (Georgia Southern University) ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษานี้กล่าวกับผู้สื่อข่าวของ STAT ว่าประเด็นสำคัญ
ของการศึกษานี้คือวัคซีนคุ้มค่าเงินของผู้เสียภาษี การรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 นั้นได้ผลและทั้งช่วยประหยัดเงินและช่วย
ชีวิตคน

ในการประเมินนั้นแทนที่ทีมวิจัยจะสร้างโมเดลประเมินผลกระทบในระดับประชากร ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ 
(University of Maryland) มหาวิทยาลัยยอร์ค (York University) และมหาวิทยาลัยสาธารณสุขเยล (Yale School of Public 
Health) พัฒนาโมเดลคำนวณที่รวมปัจจัยต่างๆ เช่น ภูมิคุ้มกันที่ลดลง หรือเกณฑ์การฉีดวัคซีนสำหรับประชากรกลุ่มอายุ
ต่างๆรวมถึงเกณฑ์สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในการคำนวณ รศ. ฟัง ตั้งข้อสังเกตว่าการเพิ่มปัจจัยต่างๆเหล่านี้ในการ
ประเมินเพิ่มความไม่แน่นอนทางสถิติมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าการคำนวนจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน (margin of 
error) มากขึ้นในผลลัพธ์สุดท้ายของการศึกษา แต่ทีมวิจัยตระหนักถึงความไม่แน่นอนนี้โดยการระบุ "ช่วงเวลาที่น่าเชื่อ
ถือ" (“credible intervals) สำหรับการคำนวณ เช่น ช่วงที่แสดงจำนวนผู้เสียชีวิตที่หลีกเลี่ยงได้จะอยู่ในช่วงระหว่าง 3.1 ล้าน
ถึง 3.4 ล้านคน 
 


 Covid vaccines averted 3 million deaths in US, study finds โดย Brittany Trang เมื่อ 13 ธันวาคม 2565 ใน https://www.statnews.com/2022/12/13/1
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ในการปรับความเที่ยงตรงของโมเดลในการประเมิน นักวิจัยต้องแน่ใจก่อนว่าโมเดลสามารถทำนายกรณีการติดเชื้อที่เกิด
ขึ้นจริง การรักษาตัวในโรงพยาบาล และรูปแบบการเสียชีวิตในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 ถึงพฤศจิกายน 2022 ได้
อย่างถูกต้องเสียก่อน หลังจากนั้นทีมวิจัยจึงดึงเอาองค์ประกอบของการฉีดวัคซีนของโมเดลออกเพื่อตรวจสอบว่าจะเกิด
อะไรขึ้นหากไม่มีวัคซีนโควิด-19   

ดร. พญ. อลิสัน กัลวานี (Dr. Alison Galvani) ผู้อำนวยการศูนย์การสร้างโมเดลแบบจำลองและวิเคราะห์โรคติดเชื้อแห่ง
มหาวิทยาลัยเยลและผู้เขียนหลักของรายงานกล่าวกับผู้สื่อข่าวของ STAT ว่าเธอทึ่งมากกับจำนวนการเสียชีวิตที่วัคซีนกู้ไว้
ได้ และเน้นว่าเมื่อคำนึงถึงกรอบเวลาตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมาแล้วเมื่อเริ่มใช้วัคซีน วัคซีนได้ช่วยชีวิตคนได้มากกว่าที่สูญเสียจาก
โควิด

การศึกษายืนยันว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ทั้งนี้เป็นเพราะการรักษาตัวในโรง
พยาบาลสะท้อนถึงผลกระทบจากการฉีดวัคซีนมากกว่าการติดเชื้อ 

รายงานฉบับก่อนหน้านี้ของการศึกษานี้ที่เผยแพร่ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 และได้รับการนำเสนอในวารสาร Global 
Health ในเวลาต่อมา ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อเดือนธันวาคม 2022 โดยการเพิ่มความชุกของการป่วยโรค 
อื่นๆร่วมด้วยในประชากรของสหรัฐอเมริกาเข้าไว้ในโมเดล ปัจจัยอื่นๆที่โมเดลนำมาพิจารณาร่วมด้วยได้แก่ การลดลงของ
ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันที่ได้มาจากวัคซีน คุณสมบัติเด่นของไวรัสสายพันธ์ุต่างๆ การขยายการฉีด
วัคซีนในคนกลุ่มอายุต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของมาตรการควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดและรูปแบบของการเคลื่อนย้าย
ของประชากร 
 


การศึกษานี้เป็นหนึ่งในชุดที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนคอมมอนเวลท์ซึ่งรวมถึงการศึกษาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการณรงค์
ฉีดวัคซีนกระตุ้นให้แก่เด็กจะสามารถลดการขาดเรียนได้อย่างไร 

รศ. ฟัง กล่าวว่าผลการศึกษาใหม่แสดงให้เห็นถึงวิธีการปกป้องสุขภาพของผู้คนในขณะที่ลดอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางการ
ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักการเมือง และสำคัญต่อการนำไปประยุกต์ใช้กับโรคติดเชื้อ
อื่นๆ เช่น ไข้หวัดด้วย รศ. ฟัง เน้นว่าเราควรสนับสนุนเวชศาสตร์การป้องกันต่อไป ซึ่งไม่ใช่แค่การฉีดวัคซีนโควิด-19 
เท่านั้นแต่รวมถึงวัคซีนชนิดอื่นๆด้วย เพราะวัคซีนทำให้ผู้คนมีสุขภาพดีและสามารถทำงานได้ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจดำเนิน
ต่อไปได้

การศึกษาอีกโครงการหนึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลของวัคซีนโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่น ผลของการศึกษานี้ถูกสรุปใน
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ในข่าวกล่าวว่าวัคซีนโควิด-19 ป้องกันการเสียชีวิตในเด็กและวัยรุ่นได้โดยไม่คำนึงถึงไวรัสผันแปรที่แพร่ระบาดมากใน
ขณะนั้น

ผลของการศึกษานี้ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาชีพทางการแพทย์ของอังกฤษ (British Medical Journal) การศึกษานี้เป็นผล
งานของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอาร์เจนตินา ทีมผู้เขียนที่นำโดย นพ. ฮวน มานวล แคสเตลยิ (Dr. Juan Manuel 
Castelli) อธิบายว่าถึงแม้ว่าประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 ต่อการติดเชื้อในระยะสั้นและการประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลด
ลงเมื่อเวลาผ่านไปนั้นเป็นที่รู้กันแล้ว แต่ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของประสิทธิผลของวัคซีนต่อการเสียชีวิตในเด็กและวัยรุ่น
ยังมีจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไวรัสผันแปรโอมะครอนระบาดหนัก 

ในการศึกษานี้ ทีมวิจัยทำการตรวจสอบข้อมูลของเด็กและวัยรุ่นอายุ 3-17 ปีจำนวน 844,460 คนจากระบบการติดตามเฝ้า
ระวังของประเทศและทะเบียนการฉีดวัคซีนของประเทศในช่วงเวลาที่รวมถึงช่วงที่ไวรัสผันแปรโอมะครอนกำลังระบาดมาก
ด้วย

อาร์เจนตินาเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับวัยรุ่นอายุ 12-17 ปีในเดือนสิงหาคม 2564 และขยายรวมเด็กอายุ 3-11 ปี
ในเดือนตุลาคม 2564 เด็กอายุระหว่าง 12-17 ปีที่ถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจะต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์
-ไบโอเอ็นเทค 2 เข็ม และ/หรือวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา และเด็กอายุระหว่าง 3-11 ปีที่ถือว่าได้รับวัคซีนครบแล้วจะ
ต้องได้รับวัคซีนชิโนฟาร์ม 2 เข็ม

เวลาเฉลี่ยตั้งแต่การได้รับฉีดวัคซีนเข็มที่สองไปจนถึงการตรวจพบเชื้อโควิด-19 เท่ากับ 66 วันสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 
12-17 ปี และ 54 วันสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 11 ปี นักวิจัยเปรียบเทียบกรณีการติดเชื้อโควิด-19 กับกลุ่มควบคุมที่เป็นเด็กอายุ
กลุ่มเดียวกันและไม่ติดเชื้อ การวิเคราะห์ข้อมูลรวมกรณีทั้งหมด 139,321 ราย  

 COVID Vax Prevents Death in Children Regardless of Variant โดย Heidi Spelt ใน https://www.mdedge.com/familymedicine/article/259886/2
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โดยรวมแล้ว ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของวัคซีนโควิด-19 เท่ากับ 64.2% ในช่วงที่ไวรัสผันแปรเดลต้าระบาดมาก (61.2% ใน
เด็กอายุ 3-11 ปี และ 66.8% ในวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี)

ในช่วงที่ไวรัสผันแปรโอมะครอนระบาดมาก ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของวัคซีนเท่ากับ 19.9% (15.9%  สำหรับกลุ่มอายุ 3-11 
ปี และ 26.0% ในกลุ่มอายุ 12-17 ปี)

ประสิทธิภาพของวัคซีนจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่คำนึงถึงไวรัสผันแปรที่กำลังระบาดมากในขณะนั้น แต่ทีมวิจัยตั้งข้อ
สังเกตว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดลงมากนั้นเป็นช่วงไวรัสผันแปรโอมะครอนระบาดมาก ในช่วงระยะเวลาที่ไวรัสผันแปร
โอมะครอนระบาดมากนั้น ประสิทธิภาพของวัคซีนในเด็กอายุ 3-11 ปีลดลงจาก 37.6% เมื่อ 15-30 วันหลังการฉีดวัคซีนเป็น 
2.0% ที่ 60 วันหลังจากการฉีควัคซีนหรือนานกว่านั้น ในวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี ประสิทธิภาพของวัคซีนในช่วงไวรัสผันแปรโอ
มะครอนลดลงจาก 55.8% เมื่อ 15-30 วันหลังการฉีดวัคซีนเป็น 12.4% ที่ 60 วันหลังการฉีดวัคซีนหรือนานกว่า

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อจะลดลง แต่ประสิทธิภาพของวัคซีนต่อการป้องกันการเสีย
ชีวิตจากโควิด-19 เท่ากับ 66.9% ในเด็กอายุ 3-11 ปี และ 97.6% ในวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี ในช่วงที่ไวรัสผันแปรโอมะครอน
ระบาดมาก

ทีมวิจัยเขียนในรายงานผลการวิจัยหัวข้อการอภิปรายว่าผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาโครงการอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
ซึ่งแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อที่ลดลง แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันการเสียชีวิตที่คง
อยู่เมื่อเวลาผ่านไป

ทีมวิจัยกล่าวว่าผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากำหนดเวลาของชุดการฉีดวัคซีนเบื้องต้น (primary vaccination schedule) มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการเสียชีวิตในเด็กและวัยรุ่นด้วยโควิด-19 โดยไม่คำนึงถึงไวรัสผันแปรต่างๆที่กำลังระบาด
มากในขณะนั้น

ทีมวิจัยตระหนักว่าการศึกษานี้มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอาการและการรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่
สมบูรณ์ ผลกระทบของปัจจัยอื่นๆที่ไม่สามารถวัดได้ และการศึกษาเชิงสังเกตที่ทำให้ไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ แต่ผลลัพธ์
นั้นมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะขนาดตัวอย่างที่ใหญ่และข้อมูลจากบันทึกการฉีดวัคซีนที่ละเอียด

การฉีดวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอทั้งแบบที่ใช้วัคซีนเดียวกันทั้งสองเข็มหรือที่ใช้วัคซีนสองชนิดสำหรับชุดการฉีดเบื้องต้นมี
ประสิทธิภาพที่คล้ายคลึงกันในการป้องกันการติดเชื้อระยะสั้นและการเสียชีวิตจากโควิด-19 ในช่วงที่มีไวรัสผันแปรสาย
พันธุ์ต่างๆแพร่ระบาด

ทีมวิจัยสรุปว่าผลของการศึกษาสนับสนุนว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กเป็นมาตรการด้านสาธารณสุขที่สำคัญใน
การป้องกันการเสียชีวิตในเด็กและวัยรุ่น

พญ.เอเดรียน จี แรนดอล์ฟ (Dr. Adrienne G. Randolph) กุมารแพทย์จากโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ กล่าวกับผู้สื่อข่าวของ MDedge ว่าเนื่องจากวัคซีนโควิด-19 อาจไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของยีนในไวรัสซาร์สโควีทู ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินประสิทธิผลของวัคซีนในช่วง
เวลาหนึ่ง เพื่อดูประสิทธิภาพเทียบกับไวรัสสายพันธุ์ต่างๆและระยะเวลาของประสิทธิผล พญ. แรนดอล์ฟ เสริมว่าผลของ
การศึกษาจากอาร์เจนตินาสอดคล้องกับข้อมูลจากสหรัฐอเมริกา เธออธิบายว่าวัคซีนป้องกันโควิดมีประสิทธิภาพมากใน
การป้องกันการป่วยรุนแรงที่คุกคามถึงชีวิต แต่ประสิทธิผลในการป้องกันการป่วยที่มีความรุนแรงน้อยกว่าของวัคซีนโควิด
นั้นไม่ได้ผลกับไวรัสผันแปรโอมะครอน

พญ.แรนดอล์ฟ เน้นว่าประเด็นสำคัญคือการให้เด็กได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและที่
คุกคามแก่ชีวิต แม้ว่ากรณีเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยในเด็ก แต่การคาดการณ์ว่าเด็กคนใดจะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจาก
โควิดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

อย่างไรก็ตาม พญ. แรนดอล์ฟ เน้นว่าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนกระตุ้นชนิดใหม่สำหรับเด็กที่เป็นวัคซีนที่ได้
รับการออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการต่อต้านวัคซีนสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสผันแปรโอมะครอน นอกจากนั้น
แล้วเรายังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนโควิดในเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่อายุต่ำกว่า 5 ปี และข้อมูล
ของการฉีดวัคซีนให้มารดาเพื่อป้องกันโควิดในทารก
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