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แต่เม่ือท่านอ่านจบจะเข้าใจอย่างถ่องแท้และครบถ้วนของภูมิคุ้มกันท่ีเกิดจากการฉีดวัคซนีโควิด-19 
และจากการติดเชื้อไวรสัโควิด-19 ยิ่งขณะน้ีได้ยินข่าวว่า วัคซีนทางเลือกหรอื mRNA (อ่านว่า เอ็ม-อาร-์
เอน-เอ หรอืขอย่อว่า วัคซนี 4 อ.) นะครบั ท าให้เกิดภูมิคุ้มกันสูงมากโดยวัดจากระดับ IgG ในเลือด (อ่าน
ว่า ไอจีจี) ต่อโปรตีนหนาม (spike protein ของเชื้อไวรสัโควิด-19 ซึ่งเปน็ส่วนส าคัญของผิวเชื้อท่ีท าให้
สารพันธุกรรมของเชื้อเข้าไปในเซลล์มนุษย์และเพ่ิมจ านวนได้) ระดับ IgG ในเลือดจะสูงแบบน้ีนานเปน็ปี
ไหม เพราะส่วนมากท่านจะเห็นแต่ระดับ IgG ใน 1-3 เดือนหลังฉีดเข็มท่ีสองแล้ว ไม่ได้เห็นนานไปถึง 5-6 
เดือนหลังฉีดเข็มท่ีสอง ระดับ IgG ในเลือดยังอยู่ท่ีเดิมหรอืตกลงมามากจนบางรายใกล้ระดับปกติแล้ว 
ยิ่งใครไปแอบวัดระดับ IgG ในเลือดได้ค่าต่าหรอืเปน็ลบจากการฉัดวัคซนีชนิดใดก็ตาม ก็คิดว่าภูมิคุ้มกัน
หมดแล้ว เกิดความกังวลและรบัไปหาวัคซนีใหม่โดยเฉพาะวัคซนี 4 อ. มาฉีดเพ่ิมอีก
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ภูมิคุ้มกันวัดจากระดับ IgG ในเลือดข้ึนสูงมากใน 2 เดือนแรกหลังฉีดครบสองเข็ม ยิ่งมี IgG ระดับสูงมากข้ึนเท่าใดใน
เลือด ยิ่งท าให้ผู้น้ันแสดงอาการของโรคน้อยลงมากเท่าน้ัน ท าให้ดูเหมือนว่า ป้องกันการติดเชื้อได้ท้ัง ๆ ตนเองติดเชื้อแต่
ไม่แสดงอาการหรอืมีอาการน้อยมาก จึงไม่ได้ไปตรวจหาเชื้อและไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อไปแล้ว อัตราส่วนของผู้ป่วย
(แสดงอาการ)ต่อผู้ติดเชื้อจะต่ามากหลังฉีดวัคซนี 4 อ. ครบได้ 2-3 เดือนแรก ระยะน้ีจงึเข้าใจว่าการฉีดวัคซีน 4 อ. ป้องกัน
การติดเชื้อได้  ดังน้ัน การท่ีมีระดับ IgG ในเลือดสูงจะเปน็ภูมิคุ้มกัน“เตรยีมพรอ้มทันใช้”สู้เชื้อหากการติดเชื้อเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาน้ี เหมือนนักผจญเพลิงท่ีใส่ชุดดับเพลิงเข้าไปดับเพลิง ชุดต้องหนา ไม่ติดไฟ กันความรอ้น เตรยีมพรอ้มทันใช้ สู้
ไฟรอ้นแรงได้ เชน่เดียวกัน ระดับ IgG ในเลือดท่ีสูงแบบน้ีเหมาะกับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เช่น หมอท่ีต้องตรวจผู้
ติดเชื้อบ่อย ๆ  มีโอกาสติดเชื้อจ านวนมากเปน็ประจ า  จะได้ลดความรุนแรงของโรคและมีอาการน้อยเม่ือติดเชื้อจ านวนมาก
ข้ึนมา ดังน้ันในระยะ 2-3 เดือนหลังฉีดวัคซีน 4 อ. หรอืวัคซีนชนิดอ่ืนครบหรอืบวกเข็มท่ีสามแล้ว แม้จะมีผู้ติดเชื้อจ านวน
มากแต่จะไม่แสดงอาการ ผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันจะมีน้อยลงเสมอ เพราะจ านวนผู้ป่วยหรอืผู้ท่ีมีอาการท่ีจะขอไปตรวจหาเชื้อ
จะมีน้อย ท าให้มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันลดน้อยตามไปด้วย เลยนึกว่าป้องกันการติดเชื้อได้ท้ัง ๆ ท่ีป้องกันการ
แสดงอาการรุนแรงจากการติดเชื้อได้ดี หรอืท าให้มีอาการน้อยมากจนเจ้าตัวไม่ได้คิดหรอืกังวลว่า ตนเองเจ็บป่วยหรอืติด
เชื้อจากโรคโควิด-19

เม่ือฉีดวัคซนีชนิดใดก็ตามรวมถึงวัคซนี 4 อ. ได้นานเกิน 3 เดือนข้ึนไป ระดับ IgG ในเลือดท่ีสูงมากจะค่อยๆ ตกลงมา
เรื่อย ๆ บางคนบอกว่า ลดระดับลงมาเดือนละครึง่จนถึง 6 เดือนหลังฉีดครบ เม่ือถึงเวลาน้ี หากมีการติดเชื้อจ านวนปาน
กลางถึงมาก เชื้อจะบุกรุกเข้ารา่งกายได้มาก ท าให้มีอาการมากข้ึนเม่ือเปรยีบเทียบกับ 2-3 เดือนหลังฉีดเพราะระดับ IgG 
ในเลือดเหลือน้อยกว่า  ยิ่งในประเทศท่ีประกาศยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัย จัดงานคอนเสิรต์ชุมนุมฝูงชนโดยไม่รกัษา
ระยะห่าง ประชาชนจะรบัเชื้อจ านวนมาก หลังจากน้ีไม่นาน อาการจะแสดงออกชดัเจนและมีการตรวจหาเชื้อมากข้ึน ท าให้พบ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเพ่ิมข้ึนชัดเจนในประเทศท่ีแสดงใน 2 รูปภาพในหน้าแรก เพราะอัตราผู้ป่วยท่ีแสดงอาการต่อผู้ติด
เชื้อท้ังหมดจะสูงข้ึนกว่าอัตราท่ีพบใน 2-3 เดือนแรกหลังฉีด เพราะ IgG ในเลือดลดระดับลงมากแล้ว จึงพบผู้ติดเชื้อราย
ใหม่ต่อวันเพ่ิมข้ึนมากโดยเฉพาะเม่ือเชื้อกลายพันธุเ์ดลตา พันธุเ์ก่ง เข้าไประบาดในพ้ืนท่ีน้ัน

แต่ท าไมผู้ฉีดวัคซนีแล้วติดเชื้อจงึแสดงอาการน้อย ยิ่งป่วยรุนแรงถึงตายจะมีจ านวนน้อยมากเม่ือเปรยีบเทียบกับผู้ท่ี
ไม่เคยฉีดวัคซนีหรอืยังฉีดไม่ครบ  เพราะการติดเชื้อหรอืการฉีดวัคซีนเม่ือ 6 เดือนก่อนท าให้เกิดภูมิคุ้มกันชุดอ่ืนท่ีเราไม่ได้
ตรวจและเปน็ภูมิคุ้มกันชนิด “เตรยีมพรอ้มกันลืม” ไว้ชว่ยเราแล้ว ภูมิคุ้มกันชุดน้ีจะชว่ยผลิต IgG ออกมาต่อสู้เชื้อไวรสัได้
รวดเรว็กว่าผู้ท่ีไม่เคยฉีดวัคซนี  ดังน้ันระดับ IgG ในเลือดและท่ีอ่ืน ๆ จะกลับสูงข้ึนใหม่ภายใน 7 วันเพ่ือท าลายเชื้อจนท าให้
ผู้ป่วยรายน้ันมีอาการน้อยและหายเรว็ข้ึน ผู้ท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีนอาจจะใช้เวลา 7 ถึง 14 วันกว่าจะสรา้งภูมิคุ้มกันได้สูงเท่ากัน 
ภูมิคุ้มกันชุดน้ีท่ีกล่าวถึงได้แก่ เซลล์ความจ าท้ัง T-cell, B-cell ในเลือดและในต่อมน้าเหลือง และยังมี plasma cell ท่ี
เตรยีมพรอ้มกันลืมในไขกระดูกและอยู่นานอย่างน้อยถึง 8-12 เดือนหลังหายจากโรคติดเชื้อแล้ว แต่เราไม่ได้ตรวจวัด
หรอืไม่เคยทราบถึงภูมิคุ้มกันชุดท่ีเตรยีมพรอ้มกันลืมในรา่งกาย เม่ือไปวัดค่า IgG ได้ต่าในเลือด ก็นึกว่าไม่มีภูมิคุ้มกัน
แล้วซึ่งเป็นความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง  เรื่องน้ีต้องท าความเข้าใจกับผู้ท่ีฉีดวัคซีนยี่ห้อใดครบสองเข็มและแอบไปตรวจ
ภูมิคุ้มกันนะครบัว่า แม้วัดได้ IgG ในเลือดตกมาถึงระดับต่าหรอืไม่พบ ไม่ได้หมายความว่า ท่านไม่มีภูมิคุ้มกันใด ๆ เหลือแล้ว
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ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ท่ีตายเพ่ิมข้ึนในขณะน้ีท้ังในสหรฐัอเมรกิาและอิสราเอล คือผู้ท่ีไม่ยอมฉีดวัคซีน คนกลุ่มน้ีจึงไม่
มีภูมิคุ้มกันท้ังชนิด“เตรยีมพรอ้มทันใช้” หรอื “เตรยีมพรอ้มกันลืม” ไว้สู้กับเชื้อไวรสัเดลตา  ส่วนผู้ติดเชื้อ (ผู้ป่วย) ราย
ใหม่ต่อวันท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวนมากในผู้ท่ีฉีดวัคซนีมาแล้ว 4-6 เดือน จงึเปน็ผู้ท่ีมีภูมิคุ้มกันชนิด“เตรยีมพรอ้มกันลืม” เม่ือเกิด
การติดเชื้อ รา่งกายรบีผลิต IgG และ IgA ข้ึนมาใหม่รวมท้ังผลิตเซลล์ท าลายเชื้อไวรสัหรอืเซลล์ท่ีติดเชื้อไวรสั จงึท าให้ผู้ติด
เชื้อแสดงอาการ แต่ไม่ป่วยรุนแรงและไม่ปว่ยถึงตาย  ในระยะหลังฉีดวัคซนีมาได้ 6 เดือนแล้ว  อัตราส่วนของผู้แสดงอาการ
ต่อผู้ติดเชื้อจะสูงกว่าใน 2-4 เดือนแรกหลังฉีดแม้จะมีอัตราการติดเชื้อหรอืจ านวนผู้ติดเชื้อเท่ากันในสองระยะน้ี  แต่
รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันจะสูงกว่าเพราะมีผู้ติดเชื้อท่ีแสดงอาการจ านวนมากกว่าในระยะ 4-6 เดือนหลังฉีดวัคซีนไป
แล้วน่ันเอง  เราจงึพบว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และมีอาการแสดงออกหลังการฉีดวัคซีนซิโนแวคด้วยเช่นกันหลังฉีดมาได้นาน
ระยะหน่ึง แต่อาการจะไม่รุนแรงและไม่ถึงตายด่ังท่ีเคยมีผู้ประกาศตนเองออกส่ือว่า ยังติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ
สองเข็มแล้ว  รายงานจากกระทรวงแจง้ว่า ระหว่างวันท่ี 18-24 ก.ค. 2564 มีผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มจ านวนเกือบ 3 
ล้านคนและตาย 2 รายเองในกลุ่มน้ี  ท่ีตายน้อยเพราะเข้าใจว่า การฉีดวัคซนีทุกชนิดมีการสรา้งภูมิคุ้มกันชนิด“เตรยีมพรอ้ม
กันลืม”ไว้ด้วย แต่ในผู้ติดเชื้อท่ัวไปตายรอ้ยละ 0.84 ถึง 0.92 (แล้วเราจะท าให้กลุ่มผู้ฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรก็ได้ครบ 2 
เข็มมาแล้ว ไม่ตายเลย ท าได้ยังไง ให้อ่านในข้อความสุดท้ายของบทความน้ีครบั) ผู้ท่ีเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ทุก
วันในประเทศไทยส่วนมากจงึเปน็ผู้ท่ียังไม่ได้ฉีดวัคซนีหรอือยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม ผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบแล้วนาน
แล้วจะเสียชีวิตน้อยมาก ๆ ครบั เพราะไม่ว่าท่านฉีดวัคซีนชนิดใดก็ตามครบ 2 เข็มมานานถึง 6 เดือนข้ึนไป ทุกท่านจะมี
ภูมิคุ้มกันชนิด“เตรียมพร้อมทันใช้”ลดน้อยลงมากและอยู่ในระดับใกล้กันในตอนน้ี แต่ทุกท่านยังมีภูมิคุ้มกันชนิด
“เตรยีมพรอ้มกันลืม”ไว้สู้กับเชื้อไวรสัโควิด-19 ต่อไปอีกนานครบั

ดังน้ัน ประโยชน์ของการฉีดวัคซนี 4 อ. ท่ีท าให้ IgG ในเลือดสูงมาก ๆ น้ัน จะได้ประโยชน์ในการลดอาการป่วยมากกว่า
วัคซนีชนิดอ่ืนภายใน 2-4 เดือนแรกหลังฉีดครบสองเข็ม เหมาะส าหรบัการระบาดเชื้อเดลตาในเดือน ส.ค. ถึง ก.ย. และเปน็
บุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ท่ีเส่ียงต่อการติดเชื้อจ านวนมากเปน็ประจ าในช่วงน้ีครบั  ถ้าท่านไม่ติดเชื้อภายในเดือน 
ส.ค. ถึง ต.ค. หรอื 6 เดือนแรกหลังฉีดวัคซีน 4 อ. ประโยชน์ท่ีจะได้จากการฉีดวัคซีนชนิดน้ีในตอนน้ัน หรอืฉีดวัคซีน 4 อ. 
เปน็เข็มท่ีสามก็ไม่เกิด แต่จะเหลือภูมิคุ้มกันชนิด“เตรยีมพรอ้มกันลืม”เหมือนกับการฉีดวัคซีนชนิดอ่ืนซึ่งจะเกิดประโยชน์
ใกล้เคียงกัน วัคซีนชนิดเชื้ อตายอาจจะสร้างภูมิคุ้มกันชนิด“เตรียมพร้อมทันใช้”ได้ระยะส้ันกว่า แต่คาดว่าจะสร้าง
ภูมิคุ้มกันชนิด“เตรยีมพรอ้มกันลืม”ไว้สู้กับเชื้อไวรสัโควิด-19 ได้นานเช่นกัน  ท้ังน้ีดูได้จากผู้ท่ีฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม
หลายรายท่ีออกส่ือว่า ติดเชื้อและมีอาการป่วย ต่างก็ทุเลาจากโรคได้ดีและไม่ต้องใชเ้ครื่องชว่ยหายใจด้วย 
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นอกจาก
ประสิทธิภาพใน
การลดความ
รุนแรงของโรค 

วัคซีนทางเลือก (วัคซีน mRNA ต่อโปรตีนหนาม)
“เตรยีมพรอ้มทันใช้ หรอื เตรยีมพรอ้มกันลืม”



วัคซนีท่ีให้ระดับ IgG สูงในเลือด เช่น กลุ่มวัคซีน 4 อ. จะลดอาการของการติดเชื้อได้ดีภายใน 2-4 
เดือนแรกหลังฉีดครบแล้ว   วัคซีนเชื้อตายอาจจะลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อไม่ดีเท่าหรอืไม่นานเท่า
วัคซนี 4 อ. ส่วนการติดเชื้อท่ีแสดงอาการรุนแรงและถึงตาย จะมีโอกาสสูงท่ีพบในผู้ท่ียังไม่ได้ฉีดวัคซีน  
ผู้ท่ีฉีดวัคซนีครบแล้วอาจจะมีอาการรุนแรงหรอืถึงตายได้ถ้ารบัเชื้อจ านวนมาก มีโรคประจ าตัว อ้วนมาก 
สูงวัย สูบบุหรี่หรอืมีภูมิคุ้มกันต่าจากโรคประจ าตัว และไม่ใช้วิถีชีวิตใหม่ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ
ไวรสัโควิด-19

ดังน้ัน ผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ไม่อยู่กลุ่มเส่ียง 8 กลุ่ม และใช้วิถีชีวิตใหม่อย่างเข้มข้น  ท่าน
อาจจะไม่ติดเชื้อเลย  หากท่านพล้ังเผลอรบัเชื้อเข้าไปขณะสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง จ านวน
เชื้อท่ีรบัเข้าไปจะมีน้อย ท่านยังมีภูมิคุ้มกันชนิด “เตรยีมพร้อมกันลืม”ไว้สู้กับเชื้อสายพันธุเ์ดลตาได้
ทันเวลา  อาการเจบ็ป่วยจะมีน้อยหรอืมีระยะส้ันและยังเปน็การกระตุ้นให้รา่งกายสรา้งภูมิคุ้มกันสูงข้ึนอีก  
เท่ากับท่านรบัวัคซนีเข็มท่ีสามตามธรรมชาติ   และยังไม่ต้องเส่ียงกับความไม่ปลอดภัยจากการฉีดวัคซีน
เข็มท่ีสามท่ีอาจจะมีในระยะกลางและยาวได้   เม่ือถามผมว่า จะฉีดเข็มท่ีสามตอนน้ีไหม? แม้คนท่ีมา
ขอตรวจ IgG ของผมและพบว่า หลังฉีดครบ 3 เดือน ภูมิคุ้มกันผมต่อเชื้อเดลตาไม่เหลือแล้ว ผมก็ขอ
เลือกวิธฉีีดสองเข็มครบั เพราะได้สมดุลท้ังประสิทธผิลและความปลอดภัยของวัคซีน  ผมจะระวังตนเอง
และขอรอดูปีหน้าครบั

(ข้อความบนน้ี คือค าตอบของผมว่า
“แล้วเราจะท าให้กลุ่มผู้ฉีดวัคซนียี่ห้ออะไรก็ได้ครบ 2 เข็ม มาแล้ว ไม่ตายเลย ท าได้ยังไง ให้อ่าน

ในข้อความข้างบนของบทความน้ีครบั”)
ส่วนการฉีดวัคซีนทุกชนิดไม่ว่าจะท าให้ระดับ IgG ในเลือดสูงมาก สูงน้อยเท่าใดก็ตาม ระดับ IgG จะลด
ต่าลงมาเรว็ช้าแล้วแต่ระดับต้ังต้นของ IgG แต่จะลดลงจนมีโอกาสแสดงอาการของการติดเชื้อหลังฉีด
ครบสองเข็มหรอืสามเข็มแล้ว 4 ถึง 6 เดือนข้ึนไป โอกาสท่ีจะติดเชื้อไวรสัเดลตามีเท่ากันท้ังผู้ท่ีฉีดหรอื 
ไม่ฉีดวัคซนีในพ้ืนท่ีท่ัวไป  การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การใชว้ิถีชวีิตใหม่  จะเปน็
วิธปี้องกันการติดเชื้อท่ีดีท่ีสุด ช่วยลดความรุนแรงของโรค และอาจจะช่วยเพ่ิมภูมิคุ้มกันให้ตนเองตาม
ธรรมชาติอย่างสมดุลด้วย ช่วยสังคมในการลดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย ป้องกันการเกิดเชื้อ
สายพันธุใ์หม่ท่ีดุรา้ยมากข้ึนหรอืด้ือต่อภูมิคุ้มกันชนิด IgG จนกว่าโรคน้ีจะสงบท่ัวโลกพรอ้ม ๆ กัน  ทุก
ท่านจงึยังต้องใชก้ารด าเนินชีวิตวิถีใหม่ในปีน้ีไปก่อน เปน็วิธกีารควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 รว่มกับการ
ฉีดวัคซนีครบสองหรอืสามเข็มด้วยเสมอ

สุดท้าย ผมยังไปชว่ยฉีดวัคซนีเลย ตอนน้ีจวนจะถึงยี่สิบล้านโดสแล้ว

ภาพประกอบ...
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