
 
 

 

เหตุใดเราจงึตอ้งใชย้าป้องกนัก่

อนการสมัผสัเชือ้ไวรสั SARS-COV-2 

ท ำควำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำรทำงกำร

แพทยท์ีย่งัไม่ไดร้บักำรตอบสนอง 
www.medscape.org/interview/prep-sars-cov-2-unmet-need-thai 

ขอ้ความฉบบัปรับปรุง: เมื่อไดม้ีการบนัทึกโปรแกรมน้ี 
องคก์ารอาหารและยาไดอ้นุมติัโมโนโคลนอลแอนติบอดีหลายชนิดโดยอนุญาตให้ใชไ้ดใ้นกรณีฉุกเฉิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสายพนัธ์ุต่าง ๆ 
ท่ีพบมีความถี่สูง องคก์ารอาหารและยาสหรัฐอเมริกาจึงไดย้กเลิกการอนุญาตให้ใชใ้นกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization, EUA) 
ส าหรับโมโนโคลนอลตา้นเช้ือ SARS-CoV-2 ท่ีใชเ้พ่ือป้องกนัก่อนไดรั้บเช้ือและการรักษาโรคโควิด-19 
โปรดอา้งอิงแนวทางของประเทศและแนวทางทอ้งถิ่นส าหรับขอ้มูลล่าสุดเพ่ิมเติม 

 

Dorry Segev, MD, PhD:  ศำสตรำจำรยด์ำ้นศลัยศำสตรแ์ละสุขภำพประชำกร 

และเป็นศลัยแพทยด์ำ้นกำรปลกูถ่ำยอวยัวะที ่New York University Langone Health ผูอ้ ำนวยกำรของ NYU 

Center for Surgical and Transplant Applied Research ยนิดตีอ้นรบัสู่โปรแกรมทีม่ชี ือ่วำ่ 

“เหตุใดเรำจงึตอ้งใชย้ำป้องกนักอ่นกำรสมัผสัเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2”  

Vineeta Kumar, MD, FAST: ขอบคณุค่ะ ดร. Segev 

ดร. Segev: ในโปรแกรมนี ้มเีป้ำหมำยอยูส่ำมประกำร 

ประกำรแรกคอืควำมตอ้งกำรทำงกำรแพทยท์ีย่งัคงไม่ไดร้บักำรตอบสนองส ำหรบัโรคโควดิ-19 

ทีย่งัคงไม่ไดร้บักำรตอบสนอง ประกำรทีส่องคอืควำมหมำยของยำป้องกนักอ่นกำรสมัผสัเชือ้หรอืยำ PrEP 

บุคคลใดทีอ่ำจไดร้บัประโยชนจ์ำกยำ PrEP 

และประกำรทีส่ำมคอืภำพรวมของโมโนโคลนอลแอนตบิอดทีีพ่รอ้มใหใ้ชท้ัง้ในสหรฐัฯ และสหภำพยุโรป 

และเพือ่ใหบ้รบิทบำงประกำรส ำหรบักำรประเมนิผลลพัธนี์ท้ ั่วโลก  

เป็นเร ือ่งทีเ่ห็นไดช้ดัเจนในชว่ง 2 ปีหลงันีว้่ำ วคัซนีคอืกลยุทธท์ีด่ทีีสุ่ดทีเ่รำมใีนกำรต่อสูก้บัเชือ้ SARS-CoV-2 

และโรคโควดิ-19 อย่ำงไรก็ตำมประชำกรบำงส่วนยงัคงอยู่ในควำมเสีย่ง น่ันรวมถงึผูท้ีย่งัไม่ไดฉี้ดวคัซนี 

ผูท้ีไ่มส่ำมำรถรบัวคัซนีได ้เชน่ ผูท้ีม่ปีระวตัแิพว้คัซนีรุนแรง 

http://www.medscape.org/interview/prep-sars-cov-2-unmet-need-thai


 
 

 

และผูท้ีไ่ดร้บักำรฉีดวคัซนีแลว้แต่รำ่งกำยไมส่ำมำรถสรำ้งกำรตอบสนองทำงภูมคิุม้กนัไดอ้ย่ำงเพยีงพอ 

จะไดก้ล่ำวถงึประชำกรกลุ่มน้ันอย่ำงมำกในโปรแกรมนี ้

เรำ จำกกำรศกึษำวจิยัเป็นระยะเวลำ 2 ปี พบว่ำมบุีคคลทีไ่ม่มกีำรตอบสนองทำงภูมคิุม้กนัทีเ่พยีงพอ 

โดยกำรเป็นผูเ้ขำ้รว่มกำรศกึษำวจิยัเป็นผูท้ีไ่ดร้บักำรฉีดวคัซนี 

และพบว่ำเมือ่ท ำกำรวดัทัง้กำรตอบสนองของแอนตบิอดแีละกำรตอบสนองของทเีซลลน้ั์นเพยีงพอและสมัพนัธก์บักำรป้

องกนัทำงคลนิิกทีไ่ม่เพยีงพอดว้ย 

หลกัฐำนชิน้แรกทีไ่ดต้พีมิพใ์น JAMA ในชว่งตน้ปี 2564 ในทนัทหีลงัจำกทีม่วีคัซนีพรอ้มใหบ้รกิำรในสหรฐัอเมรกิำ 

กำรศกึษำวจิยัซึง่ด ำเนินกำรในผูร้บักำรปลูกถำ่ยอวยัวะชนิดกอ้นทบึซึง่ไดร้บัวคัซนี mRNA จ ำนวน 2 เข็ม 

ซึง่เป็นจ ำนวนเข็มมำตรฐำนในสหรฐัอเมรกิำ แลว้ดกูำรตอบสนองของแอนตบิอดตีำ้นหนำมในผูป่้วยกลุ่มนี ้

และกำรเปรยีบเทยีบกบัประชำกรทั่วไปทีม่ภูีมคิุม้กนัปกต ิ 

กล่ำวโดยสรุปคอื 

ผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรปลกูถ่ำยอวยัวะมโีอกำสนอ้ยกว่ำมำกทีจ่ะมแีอนตบิอดใีนระดบัทีต่รวจพบไดห้ลงักำรฉีดวคัซนี 

และแมใ้นผูท้ีต่รวจพบแอนตบิอดไีดบ้ำ้ง โดยทั่วไปก็จะมรีะดบัแอนตบิอดตี ำ่กวำ่ผูท้ีม่ภูีมคิุม้กนัปกต ิ

ผูป่้วยจ ำนวนมำกในกลุม่นีม้กีำรตอบสนองบำงอย่ำงต่อวคัซนี 

แต่ไม่ไดใ้กลเ้คยีงในเรือ่งประสทิธภิำพและควำมน่ำประทบัใจทีพ่บไดใ้นกลุม่ประชำกรทีม่ภูีมคิุม้กนัปกต ิ

ขอ้มูลนีย้งัสมัพนัธก์บัควำมเสีย่งของกำรตดิเชือ้ในผูท้ีร่บัวคัซนีแลว้ทีสู่งกว่ำมำกในผูป่้วยทีม่กีำรปลูกถ่ำยอวยัวะ 

ซึง่น่ียิง่ท ำใหเ้ห็นวำ่กำรท ำควำมเขำ้ใจถงึควำมสำมำรถในกำรสรำ้งภูมคิุม้กนัทีล่ดนอ้ยลงนีร้ว่มกบักำรปกป้องส ำหรบัผู ้

ป่วยทีม่ภีำวะภูมคิุม้กนับกพรอ่งทีม่ำกกวำ่กลุ่มประชำกรทั่วไปมคีวำมส ำคญั 

ตวัอย่ำงเชน่ เมือ่ท ำกำรศคกษำวจิยัในผูป่้วยทีม่กีำรปลกูถ่ำยอวยัวะและไดร้บัวคัซนีครบชดุจ ำนวน 18,000 

คนในศูนยป์ลูกถ่ำยอวยัวะทัง้ 17 แห่ง ในขณะน้ันวคัซนี mRNA จ ำนวน 2 เข็มเป็นกำรดแูลรกัษำมำตรฐำน จำกน้ัน 

เรำไดเ้ปรยีบเทยีบผูป่้วยกลุ่มนีก้บัประชำกรทั่วไป 

พบว่ำผูป่้วยทีม่กีำรปลูกถ่ำยอวยัวะมคีวำมเสีย่งทีจ่ะเกดิกำรตดิเชือ้ในผูท้ีร่บัวคัซนีแลว้สูงกว่ำถงึ 82 เท่ำ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประชำกรทีไ่ดร้บัวคัซนีครบโดสทั่วไป และมคีวำมเสีย่งสงูกวำ่ 485 

เท่ำต่อกำรตดิเชือ้หลงัไดร้บัวคัซนีทีต่อ้งนอนโรงพยำบำลหรอืเสยีชวีติผูป่้วยในกล่มนีไ้มเ่พยีงแต่จะมคีวำมเสีย่งสงูกวำ่ที่

จะไดร้บัเชือ้โควดิ-19 เท่ำน้ัน แต่ยงัมคีวำมเสีย่งสูงกว่ำทีจ่ะเป็นโรคโควดิ-19 

แบบรำ้ยแรงซึง่ส่งผลใหต้อ้งเขำ้รกัษำตวัในโรงพยำบำล หรอืแมแ้ต่เสยีชวีติจำกกำรตดิเชือ้แมห้ลงัจำกไดร้บัวคัซนีแลว้ 

ในขณะทีว่คัซนีเป็นวธิกีำรหลกั และยงัคงมคีวำมส ำคญัส ำหรบัทุกคน 

แต่ประเด็นเร ือ่งกำรตอบสนองต่อวคัซนีน้ันพบวำ่มปีระชำกรบำงส่วนทีต่อบสนองตอ่วคัซนีไม่เพยีงพอเหมอืนประชำกรทั่

วไป 

มกีำรศกึษำวจิยัขนำดใหญ่ทีด่ ำเนินกำรผ่ำนสมำคม N3C 

โดยท ำกำรศกึษำในผูร้บักำรปลูกถำ่ยอวยัวะทีไ่ดร้บักำรฉีดวคัซนี 

และเปรยีบเทยีบกบัผูร้บักำรปลูกถ่ำยอวยัวะทีไ่ม่ไดร้บัวคัซนี ดร. Kumar 

คุณตอ้งกำรบอกเลำ่อะไรกบัเรำสกัเล็กนอ้ยเกีย่วกบักำรศกึษำวจิยันี ้รวมถงึนัยประวตัขิองกำรศกึษำวจิยันี ้

ดร. Kumar: 5:47 N3C หรอื National COVID Cohort Collaborative ด ำเนินกำรศกึษำวจิยั 

โดยใชช้ดุขอ้มูลจำกศูนยว์จิยั 36 แห่งทั่วสหรฐัอเมรกิำ 

โดยด ำเนินกำรศกึษำกลุม่ผูป่้วยผูใ้หญ่ทีม่ผีลกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 เป็นบวกในชว่งเดอืนธนัวำคม 2563 

จนถงึเมษำยน 2565 ซึง่เป็นชว่งทีม่สีำยพนัธุห์ลกัคอืโอมคิรอน คำบเกีย่วกบัสำยพนัธุเ์ดลตำ้ 



 
 

 

และไดป้ระเมนิควำมเสีย่งของกำรเกดิภำวะแทรกซอ้นหลงักำรฉีดวคัซนีในผูป่้วยทีม่กีำรปลกูถ่ำยอวยัวะชนิดกอ้นทบึ 

โดยเทยีบกบัผูป่้วยทีม่กีำรปลูกถ่ำยอวยัวะชนิดกอ้นทบึทีส่ถำนะกำรฉีดวคัซนียงัไม่ไดร้บักำรยนืยนั 

พบว่ำ ตลอดชว่ง 149 วนัซึง่เป็นค่ำมธัยฐำนหลงักำรฉีดวคัซนีเร ิม่แรก 

กำรเสยีชวีติในผูป่้วยทีไ่ม่ไดร้บักำรฉีดวคัซนียงัสงูกวำ่มำกเมือ่เทยีบกบัผูท้ีไ่ดร้บักำรปลูกถ่ำยอวยัวะทีไ่ดร้บัวคัซนีแลว้ 

ขอ้ส ำคญัจำกกำรศกึษำวจิยันี ้และกำรศกึษำวจิยัอืน่ ๆ อกีสองงำนคอื 

แมจ้ะพบว่ำประโยชนท์ีส่มัพนัธก์นัของวคัซนีในผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรปลูกถ่ำยอวยัวะชนิดกอ้นทบึมนีอ้ยกว่ำในกลุม่ประชำก

รทีไ่ม่ไดม้ภีำวะภูมคิุม้กนับกพรอ่ง 

แต่ผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรปลกูถ่ำยอวยัวะชนิดกอ้นทบึก็ยงัคงแสดงใหเ้ห็นว่ำไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรฉีดวคัซนีอยำ่งมนัียส ำคั

ญ โดยเปรยีบเทยีบกบัในกรณีทีคุ่ณเป็นผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรปลกูถ่ำยอวยัวะชนิดกอ้นทบึและไม่ไดร้บัวคัซนี 

หรอืผูป่้วยในกลุม่ทีม่ภีำวะภูมคิุม้กนับกพรอ่งและไมไ่ดร้บัวคัซนี 

ดร. Segev: อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกทีพ่บว่ำ วคัซนี mRNA จ ำนวน 2 

เข็มมกัไม่เพยีงพอส ำหรบัผูป่้วยทีม่ภีำวะภูมคิุม้กนับกพรอ่ง 

ยงัทรำบเพิม่เตมิอกีดว้ยวำ่กำรเตรยีมพรอ้มเพิม่เตมิใหก้บัระบบภูมคิุม้กนันี ้

เรำจะสำมำรถยกระดบักำรปกป้องรวมถงึเพิม่ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งภูมคิุม้กนัทีผู่ป่้วยของเรำไดร้บัจำกวคัซนีได ้

หลงัจำกทีม่ขีอ้มลูทัง้หมดวำ่กำรไดร้บัวคัซนีจ ำนวน 2 เข็มไม่เพยีงพอ เรำไดต้พีมิพใ์น Annals of Internal 

Medicine โดยรำยงำนฉบบัแรกระบุว่ำ วคัซนีจ ำนวน 3 

เข็มอำจมปีระโยชนใ์นผูท้ีม่ภีำวะภูมคิุม้กนับกพรอ่งมำกกว่ำกำรไดร้บัวคัซนี 2 เข็มอย่ำงมำก  

จำกขอ้มูลนี ้และจำกกำรวจิยัอืน่ ๆ หลำยรำยกำรจำกประเทศแคนำดำและฝร ัง่เศส และอสิรำเอลและทีอ่ืน่ ๆ 

ท ำใหเ้กดิมำตรฐำนไปทั่วโลกวำ่ผูท้ีม่ภีำวะภูมคิุม้กนับกพรอ่งจะตอ้งไดร้บัวคัซนี mRNA จ ำนวน 3 เข็มแทน 2 

เข็มทีเ่ป็นวคัซนีเข็มหลกั ไม่ไดเ้ป็นเข็มกระตุน้  

มกีำรศกึษำวจิยัถงึกำรฉีดวคัซนี 4 เข็ม และสิง่ทีไ่ดท้รำบประกำรหน่ึงคอื ยิง่ฉีดวคัซนีในจ ำนวนเข็มทีม่ำกขึน้ 

ก็จะสำมำรถเพิม่กำรตอบสนองของแอนตบิอดไีดม้ำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำมเมือ่ถงึจดุอิม่ตวั 

ซึง่เรำอำจไดก้ำรตอบสนองของภูมคิุม้กนัมำกขึน้เล็กนอ้ย แตเ่รำอำจไม่ไดร้บัผลเรือ่งกำรลบลำ้งฤทธิท์ีม่ำกขึน้เลย  

ซึง่สิง่นีไ้ดก้ลำยมำเป็นปัญหำใหญ่ในกรณีของสำยพนัธุโ์อมคิรอนทีเ่ขำ้มำใหม ่

สำยพนัธุใ์หมโ่อมคิรอนนีดู้เหมอืนวำ่จะตอ้งกำรภูมคิุม้กนัทีส่รำ้งจำกวคัซนีในระดบัสูงขึน้จงึจะไดผ้ลเร ือ่งกำรลบลำ้งฤท

ธิใ์นกำรวเิครำะหก์ำรลบลำ้งฤทธิเ์ทยีม (pseudo-neutralization) หรอืกำรวเิครำะหก์ำรลบลำ้งฤทธิข์องไวรสัเชือ้เป็น 

(live virus neutralization) ขอ้มูลเหล่ำนีดู้เหมอืนจะสมัพนัธก์บักำรปกป้องทำงคลนิิกเชน่กนั  

ประเด็นส ำคญัก็คอื ในผูร้บักำรปลูกถำ่ยอวยัวะทีไ่ดร้บัวคัซนีจ ำนวน 3 

เข็มซึง่มกีำรตอบสนองของแอนตบิอดเีชงิสมัพทัธต์ ่ำ เมือ่ไดร้บัวคัซนีเข็มทีส่ี ่

กำรตอบสนองของแอนตบิอดจีะเพิม่ขึน้และกำรลบลำ้งฤทธิจ์ะเพิม่ขึน้ส ำหรบับำงสำยพนัธุแ์ตก่ำรลบลำ้งฤทธิต์อ่สำยพนั

ธุโ์อมคิรอนไม่ไดเ้พิม่ขึน้เลย ขอ้มลูนีย้ิง่เนน้ย ำ้ว่ำเรำยงัคงตอ้งศกึษำในสำยพนัธุต์ำ่ง ๆ อย่ำงต่อเน่ือง 

แมจ้ะมบีำงกรณีทีม่แีอนตบิอดเีพิม่ขึน้แต่กำรลบลำ้งฤทธิไ์มด่ขีึน้ตำม ผูป่้วยจงึยงัมคีวำมเสีย่งสูงต่อสำยพนัธุเ์หล่ำนีอ้ยู่  

เน่ืองจำกผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรปลกูถ่ำยอวยัวะมปีระชำกรจ ำนวนมำกในแง่ของกำรกดภมูคิุม้กนั 

เรำจงึไดเ้ห็นขอ้มลูมำกมำยจำกประชำกรกลุ่มดงักล่ำว  

แต่ผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรปลกูถ่ำยอวยัวะไมไ่ดเ้ป็นกลุม่ประชำกรเดยีวทีอ่่อนแอในระหว่ำงทีม่กีำรแพรร่ะบำดใหญ่ของเชือ้โค

วดิ  



 
 

 

ดร. Kumar: ในขณะทีผู่ป่้วยส่วนใหญ่ทีเ่รำรกัษำเป็นผูร้บักำรปลูกถ่ำยอวยัวะชนิดกอ้นทบึ 

จำกกำรท ำงำนในศูนยด์ูแลระดบัตตยิภูม/ิจตตุถภมูขินำดใหญม่ำก 

ท ำใหม้ผูีป่้วยหลำยรำยทีม่กีำรกดภูมคิุม้กนัจำกเหตอุืน่ๆ ดว้ยเชน่กนั อำทเิชน่ เหตุผลเกีย่วกบัโรคขอ้ เชน่ โรคลูปัส 

ซึง่พบไดบ่้อยมำก โรคไขขอ้อกัเสบ หรอืผูป่้วยทีม่ภูีมคิุม้กนับกพรอ่ง เชน่ โรคภูมคิุม้กนับกพรอ่งหลำยแบบ 

สิง่ทีเ่หมอืนกนัส ำหรบัผูป่้วยเหล่ำนีค้อื ยงัคงมกีำรตอบสนองของภูมคิุม้กนัแบ่งไดเ้ป็น 2 

กลุม่คอืกลุม่ทีไ่ม่สำมำรถสรำ้งแอนตบิอดไีดเ้พยีงพอ 

หรอืทเีซลลไ์มส่ำมำรถสรำ้งกำรตอบสนองของทเีซลลเ์ฉพำะตอ่ไวรสัได ้โดยสง่ผลต่อบเีซลลใ์นกรณีกอ่นหนำ้ 

และทเีซลลใ์นกรณีตอ่มำเมือ่ไดร้บัยำทีม่กีำรใชท้ั่วไป แมว้่ำเรำจะตอ้งกำรใหว้คัซนีเป็นยำครอบจกัรวำล 

แต่ก็ยงัมผูีป่้วยบำงส่วนทีต่อบสนองไดไ้มด่ ี

ดร. Kumar: ในปัจจบุนันี ้มวีคัซนีหลำกหลำยประเภท ทัง้วคัซนีชนิดเชือ้เป็นและวคัซนีทีอ่่อนฤทธิ ์

ขณะนีเ้รำมวีคัซนีชนิดตำ้นสองสำยพนัธุแ์ลว้ ในกำรตอบสนองตอ่กำรฉีดวคัซนี มสีิง่ส ำคญัเกดิขึน้น่ันคอื 

คุณไดร้บัแอนตเิจนทีเ่ป็นตวักระตุน้บำงชนิด แอนตเิจน แอนตเิจนทีจ่ ำเพำะต่อไวรสั 

ซึง่จะไม่ท ำใหเ้กดิโรคเพรำะเป็นเชือ้ตำย เชือ้ออ่นฤทธิ ์อนุภำคแปลกปลอม หรอืแอนตเิจนแปลกปลอม 

ซึง่จะท ำใหท้เีซลลเ์กดิกำรจดจ ำ กำรเตรยีมบเีซลล ์เซลลใ์นพลำสมำทีถู่กกระตุน้ 

และเซลลเ์หลำ่น้ันจะสรำ้งแอนตบิอดขีึน้มำ 

กระบวนกำรทัง้หมดนีจ้ะเกดิขึน้อย่ำงรวดเรว็ในระยะเวลำสองสำมสปัดำห ์ดงัน้ันหลงัจำกทีค่ณุฉีดวคัซนี 

คุณจะไม่ไดร้บักำรปกป้องโดยทนัท ีคณุตอ้งวนผ่ำนขัน้ตอนเหล่ำน้ันทัง้หมด 

ทีเ่กีย่วกบักำรจดจ ำทเีซลลข์องแอนตเิจนน้ัน, ครอสทอลค์ของทเีซลลแ์ละบเีซลล ์กำรเตรยีมบเีซลล ์

กำรแปลงบเีซลลใ์หก้ลำยเป็นพลำสมำเซลลท์ีอ่อกฤทธิเ์รว็ซึง่ทำ้ยทีสุ่ดแลว้ท ำใหเ้กดิแอนตบิอดน้ัีน 

ซึง่เป็นเหตุผลทีต่อ้งบอกผูร้บักำรปลูกถ่ำยอวยัวะหรอืผูท้ีม่ภีำวะภูมคิุม้กนับกพรอ่งหรอืประชำกรทั่วไปว่ำ 

"กำรฉีดวคัซนีแลว้ก็ยงัตอ้งใชช้วีติอย่ำงระมดัระวงั เพรำะจะใชเ้วลำ 2-4 สปัดำหก์ว่ำรำ่งกำยจะตอบสนอง” 

และจะนำนกว่ำน้ันในผูป่้วยทีม่ภีำวะภูมคิุม้กนับกพรอ่ง 

ดร. Segev: โชคดสี ำหรบัผูท้ีไ่มส่ำมำรถสรำ้งแอนตบิอดไีดเ้อง เน่ืองจำกเรำสรำ้งแอนตบิอดขีึน้ไดใ้นหอ้งปฏบิตักิำร 

แลว้จงึใส่เขำ้ไปในรำ่งกำย มกีำรใชโ้มโนโคลนอลแอนตบิอดตีลอดสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำด 

รวมทัง้สำมำรถใชโ้มโนโคลนอลแอนตบิอดใีนระยะต่ำง ๆ ของโรคได ้ตัง้แต่กอ่นทีจ่ะสมัผสักบัโรค 

จนถงึเป็นโรคและใชเ้พือ่กำรรกัษำ  

ดร. Kumar:  ส ำหรบักลุม่เป้ำหมำยฃ แอนตบิอดขีองเชือ้ SARS-CoV-2 จะอยู่ในระดบัทีแ่ตกต่ำงกนัไป 

ในระยะของกำรตดิเชือ้โควดิ-19 ทีแ่ตกตำ่งกนั 

เป็นกำรดถีำ้จะสำมำรถใหแ้อนตบิอดแีก่ผูป่้วยไดก้อ่นทีจ่ะสมัผสักบัเชือ้ไวรสั 

เพือ่ท ำหนำ้ทีเ่ป็นป้องกนัโรคกอ่นกำรสมัผสัเชือ้ ในกรณีทีม่องไม่เห็นเชือ้ไวรสั ไมไ่ดส้มัผสักบัผูท้ีต่ดิเชือ้ SARS-

CoV-2 และอยู่ในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บักำรปกป้องอย่ำงสมบูรณ ์

เน่ืองจำกกำรใหโ้มโนโคลนอลแอนตบิอดจีะท ำใหผู้ป่้วยมกีองทพัแอนตบิอดพีวกนีร้ออยู่แลว้ เรยีกว่ำ PrEP 

หรอืกำรป้องกนัโรคกอ่นกำรสมัผสัเชือ้  

ในเวลำนี ้ถำ้คุณไม่ไดโ้ชคดเีพยีงพอทีจ่ะเขำ้ถงึตวัผูป่้วยในเวลำทีเ่หมำะสม และคุณไปสมัผสัเชือ้จำกคนอืน่ 

แต่ยงัไมต่ดิเชือ้ เรยีกว่ำกำรป้องกนัโรคหลงักำรสมัผสัเชือ้ ล ำดบัต่อไปคอืเร ิม่มอีำกำร อำกำรระยะแรก 

อำกำรไม่รุนแรงพอ ซึง่หำกเขำ้รบักำรรกัษำในเวลำน้ัน ในกรณีนีจะเป็นวธิกีำรรกัษำระยะตน้ใหก้บัผูป่้วยนอก 



 
 

 

สรุปคอื โมโนโคลนอลแอนตบิอดมีพีรอ้มใหใ้ชท้ัง้ในระยะกอ่นกำรสมัผสัเชือ้ หรอืหลงัจำกทีค่ณุสมัผสัเชือ้แลว้ 

และระยะแสดงอำกำร มแีอนตบิอดทีีไ่ดร้บักำรอนุมตัแิละพรอ้มใหใ้ชอ้ยู่ส ำหรบัทัง้ 2 ระยะนี ้

ปัจจบุยังัไม่มอีะไรทีส่ำมำรถใชร้บัมอืกบัเหตุกำรณท์ีเ่รำสมัผสัเชือ้แลว้แต่ยงัไม่ตดิเชือ้ 

ดงัน้ัน ตอนทีโ่รคเร ิม่จะลุกลำมหลงัจำกกำรสมัผสัเชือ้ มกีำรตดิเชือ้ อำกำรของจะไม่ใชอ่ำกำรนอ้ย ๆ อกีตอ่ไป 

แต่จะแย่ลงเร ือ่ย ๆ ในเวลำนี ้เร ิม่มผีลกระทบต่ออวยัวะอืน่ ๆ ในรำ่งกำย 

ไม่เพยีงแค่อำกำรป่วยโดยทั่วไปทีเ่รำไดร้บัจำกกำรสมัผสัเชือ้ไวรสั เท่ำน้ัน เวลำนี ้

คุณจะเร ิม่มอีำกำรของโรคระดบักำนปลำง หรอืรุนแรงมำกขึน้ หรอืระดบัวกิฤต ิและในจดุน้ัน 

โมโนโคลนอลแอนตบิอดจีะไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแค่โมโนโคลนอลแอนตบิอดอีกีตอ่ไป 

มนัคอืโมโนโคลนอลแอนตบิอดแีละสิง่อืน่เพิม่เตมิทีคุ่ณอำจตอ้งกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 

ถำ้คุณอยู่ในกลุม่ประชำกรทีม่ภีำวะภูมคิุม้กนับกพรอ่ง น่ันค่อนขำ้งเป็นแค่เพยีงขอ้มูลบำงส่วนของระยะต่ำง ๆ เท่ำน้ัน 

ซึง่คุณอำจมคีณุสมบตัเิหมำะสมในกำรรบักำรรกัษำดว้ยโมโนโคลนอลดงักล่ำว 

ดร. Segev: ประเด็นส ำคญัสองประกำรทีต่อ้งกำรเนน้คอืกำรป้องกนัโรคกอ่นกำรสมัผสัเชือ้ 

อำจมผูีท้ีค่ลำ้ยคลงึกบัวคัซนีแต่ทีจ่รงิแลว้แตกต่ำงกนัในดำ้นสรรีวทิยำ 

เน่ืองจำกวตัถุประสงคข์องกำรป้องกนัโรคกอ่นกำรสมัผสัเชือ้คอื เพือ่ป้องกนัไม่ใหผู้ป่้วยไดร้บัเชือ้โควดิ-19 

เพรำะหลงัจำกทีค่ณุไดร้บัเชือ้โควดิ-19 แลว้ กำรด ำเนินโรคจะแตกต่ำงกนัอย่ำงสิน้เชงิ 

และเรำจะพูดถงึบทบำทในดำ้นกำรรกัษำของโมโนโคลนอลแอนตบิอดใีนสถำนกำรณเ์ชน่นี ้

ดร. Kumar: ผูป่้วยมำกมำยจะไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรด ำเนินกำรนี ้ไม่เฉพำะแต่เพยีงผูป่้วยทีก่ล่ำวถงึแลว้เท่ำน้ัน 

แต่รวมถงึผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรปลกูถ่ำยอวยัวะชนิดกอ้นทบึ หรอืผูป่้วยโรคไขขอ้อกัเสบทีไ่ดร้บักำรกดภูมคิุม้กนั 

หรอือำจเป็นผูท้ีต่ดิเชือ้เอชไอวทีีไ่ม่ไดร้บักำรรกัษำในระยะลุกลำม 

อำจเป็นผูป่้วยทีไ่ดร้บัยำกลุม่คอรต์โิคสเตยีรอยดใ์นปรมิำณทีสู่งมำก ทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของแผนกำรรกัษำดว้ยเคมบี ำบดั 

หรอืก ำลงัไดร้บัอลัคำเลตตงิเอเจนตห์รอืแอนตเิมตำบอไลต ์อำจเป็นผูป่้วยทีม่รีะบบ GI ไมด่ ี

มลี ำไสใ้หญอ่กัเสบเรือ้รงัหรอืโรคโครหน์ และก ำลงัไดร้บัยำแอนตทิ ีTNF-alpha หรอืยำในกลุ่มสำรชวีภำพอืน่ ๆ 

ทีม่ฤีทธิก์ดภูมคิุม้กนัและปรบัภูมคิุม้กนัอย่ำงยิง่ยวด หรอือกีควำมหมำยหน่ึงกค็อือำจไมม่กีำรกดภูมคิุม้กนัอย่ำงแทจ้รงิ 

แต่มกีำรขดัขวำงครอสทอลค์ของทถีงึบเีซลล ์หรอืกำรผลติแอนตบิอดขีองบเีซลล ์

คนเหล่ำนีค้อืผูป่้วยกลุม่ย่อยทัง้หมดในกลุ่มดงักล่ำวนี ้

สำมำรถตรวจสอบขอ้มลูรำยกำรบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมทำงออนไลนไ์ดท้ีเ่ว็บไซต ์cdc.gov คุณจะเห็น 

น่ีเป็นเพยีงตวัอย่ำงบำงสว่นของผูป่้วยทีอ่ยู่ในหมวดหมู่ของกำรมภีำวะภูมคิุม้กนับกพรอ่งเท่ำน้ัน 

ดร. Segev: สหรฐัอเมรกิำมกีำรจดัหมวดหมู่ของตนเองอำ้งองิจำก CDC ในสหรำชอำณำจกัร NHS 

ไดก้ ำหนดรำยกำรหมวดหมู่ของบุคคลทีม่ภีำวะภูมคิุม้กนับกพรอ่ง ซึง่รำยกำรนีแ้ตกตำ่งกนัไปในแต่ละประเทศ 

โปรดพจิำรณำแนวทำงของทอ้งถิน่เกีย่วกบัผูป่้วยทีม่คีวำมเสีย่งสูงกว่ำ ออ่นแอมำกกว่ำ 

และเหมำะทีจ่ะไดร้บักำรรกัษำอย่ำงโมโนโคลนอลแอนตบิอด ี 

ดร. Kumar: ในขอบเขตของกำรป้องกนักอ่นกำรสมัผสัเชือ้ โมโนโคลนอลทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหใ้ชค้อื 

ยำทกิซำเกวแิมบรว่มกบัยำซลิกำวแิมบ หรอื tixa และ cilga หรอื T และ C หรอื tix และ cil 

ซึง่สำมำรถใชเ้รยีกแทนกนัได ้น่ีเป็นโมโนโคลนอล 1 

ชนิดทีไ่ดร้บักำรอนุมตัใินสหรฐัอเมรกิำและยงัคงมฤีทธิใ์นกำรลบลำ้งฤทธิภ์ำยนอกรำ่งกำยตอ่โอมคิรอนสำยพนัธุย์่อย 

BA.2  

ส ำหรบักำรรกัษำผูต้ดิเชือ้และมอีำกำรในสหรฐัอเมรกิำ และอยู่ในกลุ่มทีม่คีุณสมบตัติำมเกณฑ ์กำรรกัษำในกรณีนีค้อื 

beb หรอืยำเบบเทโลวแิมบ ยำเบบเทโลวแิมบยงัคงมฤีทธิใ์นกำรลบลำ้งฤทธิภ์ำยนอกรำ่งกำยอยู ่



 
 

 

และยงัอยู่ในชว่งตดิตำมประสทิธผิลทำงคลนิิกตัง้แต่เปิดตวั 

ซึง่ฤทธิใ์นกำรลบลำ้งฤทธิน้ั์นดมีำกในสเปกตรมัของกำรตดิเชือ้ตัง้แตโ่รคทีม่คีวำมรุนแรงระดบัเล็กนอ้ยถงึปำนกลำง 

ไปจนถงึกำรตดิเชือ้ SARS-CoV-2 ทีม่นัียส ำคญั  

ยำเบบเทโลวแิมบมใีหใ้ชป้รมิำณจ ำกดัในสหรฐัอเมรกิำ 

ดว้ยเหตุผลนีจ้งึท ำใหม้กีำรก ำกบัดูแลเขม้งวดในระบบจดัสรรตำมล ำดบัขัน้ ผูป่้วยทีไ่ดร้บัยำเบบเทโลวแิมบ 

คอืกลุ่มทีเ่รำกล่ำวถงึในเซสชนันี ้ซึง่ก็คอืผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรปลกูถ่ำยอวยัวะชนิดกอ้นทบึซึง่มภีำวะภูมคิุม้กนับกพรอ่ง 

ดร. Kumar: ในสหภำพยุโรป ยำคำซริวิแิมบและยำอมิเดวแิมบเป็นวธิเีดยีวทีแ่สดงใหเ้ห็นว่ำชว่ยลดกำรตดิเชือ้ 

SARS-CoV-2 แบบแสดงอำกำรไดอ้ย่ำงมำก โดยระยะเวลำปกป้องจะอยู่ทีป่ระมำณ 2 สปัดำหค์รึง่ โดยจะอยู่ในชว่ง 

2-4 สปัดำหห์ลงัจำกกำรหยดยำ น่ีคอืขอ้มลูในยุคกอ่นกำรระบำดของสำยพนัธุโ์อมคิรอน 

ในยุคทีโ่อมคิรอนระบำด 

ขนำดยำทีจ่ ำเป็นในกำรท ำใหเ้กดิกำรลบลำ้งฤทธิน้ั์นไม่สำมำรถท ำกำรหยดยำใหก้บัรำ่งกำยมนุษยไ์ด ้

แต่ยำคำซริวิแิมบและยำอมิเดวแิมบน้ันเป็น PrEP ส ำหรบักำรตดิเชือ้ SARS-CoV-2  

ดร. Kumar: บทควำมใน New England Journal ทีด่มีำก 

ซึง่ท ำใหเ้รำรูข้อ้มลูเกีย่วกบัฤทธิใ์นกำรลบลำ้งฤทธิโ์ดยเฉลีย่ของโมโนโคลนอลแอลตบิอดเีหล่ำนีใ้นสเปกตรมัทัง้หมด 

ตัง้แต่ยำป้องกนักอ่นกำรสมัผสัเชือ้ดว้ยยำเพยีง 1 ชนิด ยำทกิซำเกวแิมบกบัยำซลิกำวแิมบ 

ไปจนถงึยำรกัษำหลำยชนิด สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัววิฒันำกำรของสำยพนัธุไ์วรสัต่ำง ๆ คอื 

ปรมิำณยำทีจ่ ำเป็นต่อกำรเกดิฤทธิใ์นกำรลบลำ้งฤทธิท์ีม่แีตส่งูขึน้เร ือ่ย ๆ 

แต่ไม่ปลอดภยัส ำหรบักำรหยดยำทัง้เร ือ่งประเภทขนำดยำในปรมิำณทีไ่ดร้บักำรอนุมตั ิตวัอยำ่งเชน่ 

ถำ้เรำไดร้บัยำทกิซำเกวแิมบกบัยำซลิกำวแิมบ ขณะนีเ้ป็นทีเ่ช ือ่กนัว่ำสำยพนัธุย่์อย BA.4.6 ดือ้ต่อยำทกิซำเกวแิมบ/ 

ยำซลิกำวแิมบ โดยมสีำยพนัธุย์่อย BA.4.6 คดิเป็น 11% ของสำยพนัธุท์ีก่ ำลงัระบำดอยู่เท่ำน้ัน อย่ำงไรก็ตำม 

สิง่ทีต่อ้งพจิำรณำคอื เมือ่ 3 เดอืนกอ่น 

ยำทกิซำเกวแิมบทีใ่ชร้ว่มกบัยำซลิกำวแิมบมฤีทธิภ์ำยนอกรำ่งกำยเกอืบจะครอบคลุมสำยพนัธุต์่ำง ๆ 

ทีก่ ำลงัระบำดอยู่ทัง้หมด แต่เพยีงระยะเวลำสัน้ ๆ นี ้สำยพนัธุท์ีด่ือ้ตอ่ยำไดเ้พิม่ขึน้จำก 2% เป็น 4% เป็น 6% 

และล่ำสดุที ่11% 

โปรดตรวจสอบอตัรำกำรตดิเชือ้ของสำยพนัธุใ์นพืน้ทีเ่พือ่ใหส้ำมำรถตดัสนิใจทีด่ทีีส่ดุใหก้บัผูป่้วยได ้

ดร. Kumar: กำรศกึษำวจิยัเกีย่วกบัยำคำซริวิแิมบ/ยำอมิเดวแิมบ 

เป็นกำรศกึษำวจิยัทีม่กีำรหยดยำโมโนโคลนอลนีใ้นลกัษณะทีเ่ป็นยำป้องกนักอ่นกำรสมัผสัเชือ้หลกั 

และเปรยีบเทยีบกบัผูป่้วยทีไ่ม่ไดร้บักำรหยดยำนี ้โดยจะไดร้บัยำหลอกแทน มกีำรเปรยีบเทยีบระหว่ำง 2 หมวดหมู่นี ้

สิง่ทีพ่บคอื เวลำจนถงึกำรตดิเชือ้แบบแสดง คอืตัง้แตก่ำรสมัผสัเชือ้ไปจนถงึกำรหยดหยำโมโนโคลนอล 

(ไมใ่ชก่ำรตดิเชือ้) จนถงึเร ิม่ตดิเชือ้แบบแสดงอำกำรในกลุ่มประชำกรนี ้

ผลกำรศกึษำแสดงใหเ้ห็นวำ่มกีำรลดลงของควำมเสีย่งเชงิสมัพทัธเ์กอืบ 80% 

ในกลุ่มประชำกรทีไ่ดร้บัยำคำซริวิแิมบ/ยำอมิเดวแิมบ 

เปรยีบเทยีบกบักลุ่มประชำกรทีไ่ม่ไดร้บักำรป้องกนัโรคดว้ยโมโนโคลนอล  

เป็นกำรพสิูจนแ์นวคดิทีว่่ำกำรหยดยำโมโนโคลนอลแอนตบิอดแีบบพำสซฟียงัคงใหก้ำรปกป้องทีด่ ี

น่ันคอืกำรไดร้บัแอนตบิอดจีำกผูป่้วยทีเ่คยสมัผสัเชือ้มำกอ่นหรอืเคยตดิเชือ้โควดิ-19 มำกอ่น 

ส ำหรบัแง่ของควำมแตกตำ่งของแอนตบิอดทีีส่รำ้งดว้ยเทคนิคแบบภำยนอกรำ่งกำยนี ้



 
 

 

มกีำรพสิจูนแ์ลว้ว่ำมปีระสทิธผิลดอีย่ำงยิง่ 

และน่ันถอืเป็นเชือ้เพลงิทีจ่ดุประกำยไฟแห่งกำรพฒันำยำเกีย่วกบัขอบเขตนีไ้ดอ้ย่ำงดเียีย่ม 

ดร. Segev: แต่วธิกีำรนีไ้ม่ไดร้บักำรแนะน ำอกีตอ่ไปแลว้ เน่ืองจำกไม่มฤีทธิต์อ่สำยพนัธุย่์อยต่ำง ๆ 

ของโอมคิรอนในปัจจบุนั 

ดร. Kumar: กำรวจิยั PROVENT ด ำเนินกำรในผูป่้วยทีม่คีวำมเสีย่งสงูและไม่ไดร้บัวคัซนี 

และแสดงใหเ้ห็นว่ำมกีำรกำรตดิเชือ้ลดลงถงึ 77% ในกลุม่ทีไ่ดร้บักำรรกัษำกบักลุม่ทีไ่ดร้บัยำหลอก สิง่ทีน่่ำสนใจคอื 

กำรปกป้องนีจ้ะยงัคงอยู่ไดน้ำนเกอืบ 6 เดอืน หรอืมำกกวำ่ 180 วนัหลงักำรหยดยำ 

ฉันสำมำรถใหร้ำยละเอยีดมำกกว่ำนีไ้ด ้กำรวจิยันีด้ ำเนินกำรในผูท้ีไ่ม่สำมำรถรบัวคัซนีได ้

หรอืคำดวำ่จะมกีำรตอบสนองทีไ่ม่ดตี่อวคัซนี  

ดร. Segev: โมโนโคลนอลแอนตบิอดไีดผ้ลเมือ่ใหก้อ่นกำรสมัผสัเชือ้ หำกสำยพนัธุต์่ำง ๆ น้ันไวต่อแอนตบิอดนีี ้

กำรศกึษำวจิยั PROVENT ประกอบดว้ยผูป่้วยจ ำนวนหน่ึงทีไ่ดร้บักำรปลูกถ่ำยอวยัวะ 

มรีำยงำนจ ำนวนหน่ึงทีอ่อกมำหลงัจำกน้ันไมน่ำนแสดงใหเ้ห็นถงึกำรลดลงอย่ำงมำกของโรคโควดิ-19 ทีไ่ม่มอีำกำร 

กำรรอดชวีติทีป่รำศจำกโรคโควดิ-19 ทีแ่สดงอำกำรในผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรปลูกถ่ำยอวยัวะอยำ่งเจำะจงเชน่เดยีวกนั 

ขอยอ้นกลบัไปพูดถงึบทควำมในเดอืนกรกฎำคมและสงิหำคม ปี 2565 ใน Kidney International 

และบทควำมอกีมำกมำยหลงัจำกน้ันทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึกำรลดลงอย่ำงมำกของกำรตดิเชือ้สำยพนัธุโ์อมคิรอนสำยพนัธุย่์

อยต่ำง ๆ ณ เวลำดงักล่ำว  

ดร. Kumar: ขอ้มลูจำกกำรใชง้ำนจรงิในกำรศกึษำวจิยั KI 

และอกีกำรศกึษำวจิยัหน่ึงซึง่ใหป้ระเด็นทีส่ ำคญัอย่ำงมำกคอื กำรใชย้ำ tixa 

และยำซลิกำวแิมบในผูท้ีร่บักำรปลูกถ่ำยอวยัวะชนิดกอ้นทบึมคีวำมปลอดภยั 

และอตัรำกำรเกดิเหตุกำรณไ์มพ่งึประสงคต์อ่ยำนอ้ยมำก นอ้ยกว่ำ 4% และมอีำกำรไมม่ำก 

ส ำหรบักำรศกึษำวจิยัทัง้สองรำยกำรนี ้มผีูป่้วยเพยีง 2 คนเท่ำน้ัน แบ่งเป็นกำรศกึษำวจิยัละคน โดยม ี1 

คนทีม่อีำกำรก ำเรบิของภำวะหวัใจลม้เหลว และอกี 1 

คนมภีำวะหวัใจหอ้งบนเตน้สัน่พริว้ซ ึง่จ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรชอ็กหวัใจดว้ยไฟฟ้ำ 

สำยพนัธุย์อ่ย BA.4.6 เร ิม่เพิม่มำกขึน้ในสหรฐัอเมรกิำ 

และเป็นทีค่ำดกำรณว์่ำจะดือ้ตอ่ยำทกิซำเกวแิมบและยำซลิกำวแิมบ เป็นกำรส่งสำรเตอืนวำ่ 

อย่ำพึง่พำรูปแบบกำรป้องกนัเพยีงวธิกีำรเดยีว  

รบัวคัซนีเข็มหลกั ขณะนีว้คัซนีมกีำรพฒันำจำกชนิดดัง้เดมิเป็นชนิดสองสำยพนัธุแ์ลว้ 

เพรำะฉะน้ันจงึควรฉีดเข็มกระตุน้ สวมหนำ้กำกอนำมยัตอ่ไป รบักำรป้องกนัโรคกอ่นกำรสมัผสัเชือ้หลกั 

และยดึถอืปรชัญำ “ใชช้วีติอยำ่งปลอดภยั” ตอ่ไปใหไ้ดม้ำกทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะท ำได ้

อำจจะเป็นเร ือ่งยำกแตม่ผูีป่้วยกลุม่ย่อยทีร่ำ่งกำยอ่อนแอ 

ในขณะทีทุ่กคนตอ้งกำรใหก้ำรแพรร่ะบำดนีถ้งึจดุสิน้สุดโดยเรว็ เร ือ่งนีอ้ำจเป็นไดส้ ำหรบับำงคนเท่ำน้ัน 

ดงัน้ันกำรชว่ยกนัปกป้องผูป่้วยกลุม่นีแ้ละชว่ยใหพ้วกเขำปกป้องตวัเองได ้เป็นเร ือ่งส ำคญัหลกั ๆ ทีต่อ้งค ำนึงถงึ 

ยำเบบเทโลวแิมบไปแลว้ ซึง่ดูเหมอืนจะเป็นวธิกีำรทีม่ปีระสทิธภิำพมำกทีสุ่ด แต่ยำชนิดนีม้ปีรมิำณจ ำกดั 

จงึตอ้งหนัไปดูทีต่วัเลอืกอืน่ ๆ ทีม่ศีกัยภำพเชน่กนั 

ทำงเลอืกของยำชนิดรบัประทำนทีม่อียู่ในปัจจบุนัส ำหรบัผูป่้วยตดิเชือ้ SARS-CoV-2 ทีใ่นเวลำนีต้ดิเชือ้โควดิ-19 

เรยีบรอ้ยแลว้ มอียู ่2 ชนิดคอื: ยำโมลนูพริำเวยีร ์

และยำอกีชนิดหน่ึงทีเ่ป็นยำผสมระหว่ำงยำเนอรม์ำเทรลเวยีรก์บัยำรโิทนำเวยีร ์



 
 

 

วธิรีกัษำอืน่ส ำหรบัผูป่้วยนอกนอกเหนือจำกโมโนโคลนอล และยำชนิดรบัประทำนคอื 

ยำทีใ่หท้ำงหลอดเลอืดด ำทีม่ชี ือ่ว่ำยำเรมเดซเิวยีร ์

ถำ้คุณอยู่ทีส่ถำบนัทีม่คีวำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรตัง้แต่วนัจนัทรถ์งึวนัอำทติย ์7 วนัตอ่สปัดำห ์

โดยใหย้ำเรมเดซเิวยีรท์ำงหลอดเลอืดด ำอย่ำงนอ้ย 3 คร ัง้ใน 3 วนัตดิตอ่กนั น่ันคอือกีทำงเลอืกหน่ึง 

ยำชนิดนีม้จี ำหน่ำยอยู่แลว้ 

แต่กำรใชท้ัง้ก ำลงัคนและกำรสนับสนุนและศนูยห์ยดยำทีพ่รอ้มใหบ้รกิำรตลอดทัง้สปัดำหท์ีเ่ป็นขัน้ตอนทีจ่ ำกดักำรรกัษ

ำ 

ยำเอ็นซทิเรลเวยีรซ์ ึง่เป็นสำรยบัยัง้เอนไซมโ์ปรตเีอสทีค่ลำัยกบั 3C 

ไดร้บักำรพฒันำขึน้เพือ่ใชเ้ป็นยำรกัษำชนิดรบัประทำนส ำหรบัโรคโควดิ-19 

ทีม่คีวำมรุนแรงระดบัเล็กนอ้ยถงึปำนกลำง สำมำรถดกูำรศกึษำวจิยันนีไ้ดท้ำงเว็บไซต ์NIH 

ยำชนิดรบัประทำนอกีตวัหน่ึง ซึง่เป็นยำชนิดใหมนี่ย้งัไมไ่ดร้บักำรตัง้ช ือ่ ตอนนีม้เีพยีงชดุตวัอกัษรและตวัเลข 

โดยเรยีกว่ำ ยำ ALG-097558 ซึง่เป็นสำรยบัยัง้ 3CLPro เชน่กนั ยำชนิดนีข้ดัขวำงกำรแบ่งตวัของเชือ้ไวรสั 

และใชส้ ำหรบัรกัษำอำกำรตดิเชือ้โควดิ-19 ในเวลำนี ้หำกไมนั่บยำทกิซำเกวแิมบทีใ่ชร้ว่มกบัยำซลิกำวแิมบแลว้ 

ยงัไมม่กีำรศกึษำวจิยัยำชนิดอืน่ในหมวดหมู่กำรป้องกนัโรคกอ่นกำรสมัผสัเชือ้หลกั 

 

กำรถอดเสยีงนีไ้ม่ไดถู้กคดัลอกแกไ้ข 

 

ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิของโปรแกรมโควดิ 

หมำยเหตุ: ขอ้มูลเกีย่วกบักำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำมกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงต่อเน่ือง 

เนือ้หำภำยในกจิกรรมนีจ้ะใชเ้ป็นขอ้มูลอำ้งองิทำงประวตัศิำสตรส์ ำหรบัขอ้มูลทีม่อียู่ ณ เวลำทีเ่ผยแพรเ่อกสำรนี ้

เรำจะเพิม่เตมิชดุกจิกรรมในหวัขอ้นีเ้มือ่มขีอ้มูลใหม่พรอ้มใชง้ำน ถอืเป็นนโยบำยของ Medscape Education 

ในกำรหลกีเลีย่งกำรเอ่ยถงึชือ่       แบรนดห์รอืผูผ้ลติทีเ่ฉพำะเจำะจงในกจิกรรมกำรศกึษำทีไ่ดร้บักำรรบัรองคุณภำพ 

อย่ำงไรก็ตำม มรีะบุชือ่ผูผ้ลติทีเ่กีย่วกบัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 

ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัไิวใ้นกจิกรรมนีเ้พือ่ใหเ้กดิควำมชดัเจนมำกยิง่ขึน้ ทัง้นี ้กำรใชช้ ือ่ผลติไม่ควรถอืเป็นกำรรบัรองโดย Medscape 

ส ำหรบัผลติภณัฑห์รอืผูผ้ลติทีเ่ฉพำะเจำะจงใด ๆ  

 

ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิ 

เอกสำรนีม้ขีึน้เพือ่วตัถุประสงคด์ำ้นกำรศกึษำเท่ำน้ัน 

ผูอ้่ำนเนือ้หำของเอกสำรฉบบันีจ้ะไม่ไดร้บัเครดติของกำรศกึษำต่อเน่ืองทำงกำรแพทย ์(Continuing Medical Education, 

CME) หำกตอ้งกำรเขำ้รว่มในกจิกรรมนี ้โปรดไปที ่www.medscape.org/viewarticle/985337 

ส ำหรบัค ำถำมเกีย่วกบัเนือ้หำของกจิกรรมนี ้โปรดตดิต่อผูจ้ดักจิกรรมดำ้นกำรศกึษำนีท้ี ่CME@medscape.net  

ส ำหรบัควำมชว่ยเหลอืทำงเทคนิค โปรดตดิต่อ CME@medscape.net 

กจิกรรมดำ้นกำรศกึษำทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้อำจประกอบดว้ยสถำนกำรณจ์ ำลองรำยเคส ทัง้นี ้

ผูป่้วยทีป่รำกฏในสถำนกำรณจ์ ำลองเหล่ำนีเ้ป็นเร ือ่งสมมตแิละไม่มีควำมเกีย่วขอ้งกบัผูป่้วยจรงิใด ๆ 

โดยเจำะจงหรอืสำมำรถอนุมำนถงึได ้

เอกสำรทีป่รำกฏ ณ ทีนี่ไ้ม่ไดส้ะทอ้นถงึมุมมองของ Medscape, LLC หรอืบรษิทัต่ำง ๆ 

ทีใ่หก้ำรสนับสนุนกำรจดัท ำโปรแกรมดำ้นกำรศกึษำบน medscape.org 

เอกสำรเหล่ำนีอ้ำจระบุถงึผลติภณัฑเ์พือ่กำรบ ำบดัรกัษำทีย่งัไม่ไดร้บักำรอนุมตัจิำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำของสหร ั
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ฐอเมรกิำ และกำรใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บักำรอนุมตันิอกเหนือจำกขอ้บ่งใชบ้นฉลำก ทัง้นี ้

ควรปรกึษำบุคลำกรทำงกำรแพทยท์ีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมกอ่นกำรใชผ้ลติภณัฑเ์พือ่กำรบ ำบดัรกัษำใด ๆ ทีร่ะบุถงึ 

ผูอ้่ำนควรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลและสำรสนเทศทัง้หมดกอ่นท ำกำรรกัษำผูป่้วย หรอืใชว้ธิกีำรบ ำบดัรกัษำใด ๆ 

ดงัทีอ่ธบิำยไวใ้นกจิกรรมดำ้นกำรศกึษำนี ้
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