
หนี้ภูมิคุ้มกันกับการระบาดของสามโรค

อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ

มีคนเชื่อว่ามาตราการกักตัว กักบริเวณ และปิดเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่นานมีผลทำให้ผู้คนลดการ
สัมผัสกับเชื้อไวรัสอื่นๆซึ่งย่อมจะลดภูมิคุ้มกันของคนต่อไวรัสนั้นๆด้วย ภาวะเช่นนี้เรียกว่าหนี้ภูมิคุ้มกัน (immunity debt) 
อาจช่วยให้ไวรัสอื่นๆสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นดังที่พบกันในสหรัฐอเมริกาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆด้วย 

ถึงแม้ว่าหนี้ภูมิคุ้มกัน (immunity debt) อาจช่วยอธิบายเกี่ยวกับการที่ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดาแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างมากในสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ได้ แต่ “หนี้ภูมิคุ้มกัน” อาจถูกตีความหมายผิดๆที่เป็นอันตรายได้เช่นกัน1

ในฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้โรงพยาบาลเด็กจำนวนมากในสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญวิกฤตของการแพร่ระบาดของไวรัสสาม
ชนิด (หรือ tri-demic) ซึ่งไวรัสทั้งสามที่แพร่ระบาดพร้อมกันในขณะนี้ได้แก่อาร์เอสวี (RSV) ไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19 
แม้ว่าจะไม่น่าแปลกใจเลยที่การติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจระบาดอย่างหนักในช่วงเวลานี้ของปี แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็
คือการแพร่ระบาดเช่นนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายพื้นที่ของประเทศ 

สิ่งที่น่ากังวลคือทำไมคนจำนวนมากจึงป่วยพร้อมกัน? คำอธิบายหนึ่งที่มีการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในช่วงนี้คือแนวคิด
เกี่ยวกับ "หนี้ภูมิคุ้มกัน" ซึ่งเป็นคำที่คิดขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็กชาวฝรั่งเศสที่เผยแพร่ในเดือน 
สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

แนวความคิดหลักของหนี้ภูมิคุ้มกันคือสำหรับโรคติดเชื้อหลายชนิดนั้นการติดเชื้อซ้ำจะมีความรุนแรงน้อยกว่าการติดเชื้อ
ครั้งแรก กลุ่มผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสดังกล่าวตั้งสมมติฐานว่าหลังจากแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นเวลาหลายปีและใน
ระหว่างนั้นการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการระบายอากาศที่ดีได้ป้องกันผู้คนจำนวนมาก
จากการติดเชื้อครั้งแรกของไวรัสชนิดต่างๆ ดังนั้นจึงมีผู้คนจำนวนมากกว่าปกติที่จะติดโรคบางอย่างเป็นครั้งแรกและ
เป็นการติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงที่สุดในขณะที่การป้องกันต่างๆดังกล่าวไม่ถูกปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเหมือนกับช่วงต้นของ
การระบาดโควิด-19

พร้อมกันนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอุปสรรคต่อการฉีดวัคซีนสำหรับโรคอื่นๆทำให้อัตราการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
วัดซีนสำหรับโรคระบาดอื่นๆ รวมทั้งวัคซีนโควิด-19 ด้วย ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ผู้คนได้รับการป้องกันน้อยกว่าปกติ
สำหรับโรคต่างๆที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

 There’s no such thing as a good cold โดย Keren Landman เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 ใน https://www.vox.com/science-and-health/23473231/1
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การเผยแพร่กันต่อๆไปทางอินเตอร์เน็ตทำให้แนวคิดนี้ถูกสื่อสารผิดเพี้ยนไป และทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนปฏิเสธแนวความ
คิดนี้เพราะมันทำให้คนเข้าใจผิดได้  นอกจากนั้นแล้วการตีความแนวคิดนี้ที่ไม่ถูกต้องทำให้มีคนคิดว่าผู้พัฒนาแนวคิด2

เกี่ยวกับหนี้ภูมิคุ้มกันแนะนำว่าด้วยเหตุบางประการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคนเสียหาย การ
ตีความหมายของหนี้ภูมิคุ้มกันที่ผิดเช่นนี้นำไปสู่ข้อสงสัยว่ามาตราการป้องกันการติดเชื้อต่างๆเช่นการสวมหน้ากาก
อนามัย การปิดโรงเรียน การฉีดวัคซีน และมาตรการบรรเทาผลกระทบอื่นๆที่ช่วยชีวิตคนเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ด้วย

‘หนี้ภูมิคุ้มกัน’ อาจจะเป็นคำใหม่ แต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและนักระบาดวิทยาแล้วแนวความคิดนี้อธิบายถึง
ความคิดเห็นหลายอย่างที่เกี่ยวกับระบาดวิทยาที่มีการกล่าวถึงกันมาเป็นเวลานานแล้ว

แต่ยังมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบมากมายเกี่ยวกับทำไมเมื่อไวรัสทางเดินหายใจหลายชนิดมาเจอกันในช่วงเวลานี้จึงเป็นเช่น
นี้  ในปัจจุบันมีบางสิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นักวิทยาศาสตร์รู้ และการตีความแนวคิดนี้ผิดอาจนำไปสู่สิ่งที่ไม่ต้องการได้ เรื่อง
เหล่านี้ได้แก่:

“หนี้” ในหนี้ภูมิคุ้มกันนั้นที่จริงแล้วเป็นส่วนเกินในด้านจำนวนคนที่เปราะบางต่อการติดเชื้อ 
เมื่อเรานึกถึงหนี้สิน ส่วนใหญ่จะนึกถึงการขาดดุล การขาดแคลนหรือการมีบางสิ่งในปริมาณที่น้อย ความคิดนี้อาจจะเข้าใจ
ได้ง่ายกว่าหากมองว่าปรากฏการณ์นี้ที่จริงแล้วหมายถึงส่วนเกินของคนที่อ่อนแอเปราะบางต่อการติดเชื้อโรคโดยเฉพาะ
เด็ก

ศาตราจารย์ นพ. รอน ดาแกน (Prof. Ron Dagan) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (pediatric infectious 
disease) จากมหาวิทยาลัยเบน-กูเรียนแห่งเนเกฟ (Ben-Gurian University of the Negev) ประเทศอิสราเอลอธิบายว่ากล่าว
อีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 เด็กอายุน้อยอาจจะได้สัมผัสและพัฒนาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ
หลายชนิดในช่วงสองสามปีแรกของชีวิต ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ก็ยังมีเด็กที่เกิดขึ้นอยู่แต่เด็กเหล่านั้นไม่ได้
สัมผัสกับเชื้อโรคต่างๆในอัตราที่เทียบได้กับช่วงก่อนการระบาดซึ่งหมายความว่าในหลายส่วนของโลกมีเด็กเกิดใหม่ใน
ช่วงเวลาเกือบ 3 ปีที่ค่อนข้างไร้เดียงสา[ต่อการสัมผัสกับเชื้อโรค] เด็กเหล่านั้นจึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ 

ศ. ดาแกน กล่าวว่าเด็กกลุ่มนี้ทั้งหมดเกิดมาโดยไม่ได้สัมผัสกับเชื้อโรค ดังนั้นเด็กทั้งหมดจะมีแอนติบอดีที่ต่ำกว่าปกติมาก
และทำให้เด็กกลุ่มนี้มีความไวต่อการติดเชื้อโรคติดต่อต่างๆมากขึ้น

ความไร้เดียงสาทางภูมิคุ้มกันนี้สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งบางเหตุผลก็ชัดเจน เช่น การเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล และการสวมหน้ากากอนามัยทำให้ทารกจำนวนมากที่เกิดในช่วงเวลานี้ไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับเด็กคนอื่นๆ 
ที่อาจป่วยในจำนวนที่ควรเป็นหากว่าสถานการณ์เป็นปกติไม่มีโรคระบาดขนาดใหญ่เกิดขึ้น และคิดเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่
เด็กๆหลายคนไม่ได้ไปโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขามักจะประสบกับการติดเชื้อจำนวนมาก และ
แม้ว่าโรงเรียนและศูนย์รับเลี้ยงเด็กหลายแห่งจะเปิดแล้วในฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 แต่หลายๆแห่งก็ยังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่
และเด็กสวมหน้ากากอนามัยอยู่ในช่วงที่อากาศหนาวมากที่ทำให้การเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศหรือการย้ายสถานที่
เรียนออกไปกลางแจ้งทำไม่ได้หรือโอกาสที่จะทำเช่นนั้นต่ำมาก 

ส่วนเหตุผลอื่นๆที่ทำให้ระดับการป้องกันต่ำนั้นมีเกี่ยวข้องมากกว่ากับระดับการติดเชื้อในผู้ใหญ่ที่ต่ำลงโดยเฉพาะใน
ผู้ใหญ่ที่ตั้งครรภ์ ในช่วงปีแรกของชีวิต การป้องกันการติดเชื้อส่วนใหญ่ของทารกจะอยู่ในรูปของแอนติบอดีที่ส่งผ่านจาก
มารดาไปยังทารกตามธรรมชาติในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร ระดับการคุ้มครองของทารกแรกเกิดมีความสอดคล้อง
กับระดับการคุ้มครองของแม่ตามกำเนิด 

ศ. ดาแกน เน้นว่า “ถ้าเด็กเกิดมาจากแม่ที่มีระดับแอนติบอดีสูง เด็กก็จะได้รับการปกป้องมากขึ้น”      

ในช่วงสองปีแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนที่สถานประกอบการต่างๆจะให้เจ้าหน้าที่กลับไปทำงานที่สำนักงาน

หรือสถานประกอบการอีกครั้ง และก่อนที่จะมีการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆสำหรับป้องกันโควิด-19  คนที่ตั้ง
ครรภ์ก็เหมือนกับผู้ใหญ่คนอื่นๆที่ไม่ได้ป่วยเป็นหวัดบ่อยนัก 


 ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดบางคนคิดว่าแนวความคิดเกี่ยวกับหนี้ภูมิคุ้มกันอาจทำให้บางคนตีความว่าภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดการ2

เป็นหนี้ขึ้นมา และวิธีหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ภูมิคุ้มกันก็คือการจงใจติดเชื้อโรคนั้นเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหรือการลงทุนภูมิคุ้มกันไว้ก่อน และมาตราการต่างๆ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ เช่นการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การหลีกเลี่ยงการชุมนุมกัน เป็นต้นเป็นสิ่งที่ไม่
เหมาะเพราะจะทำให้คนไม่มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคและทำให้ทุนของภูมิคุ้มกันลดลง  ในข่าวยังอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกันอีก
คนที่กล่าวว่าการที่เด็กที่มีอายุน้อยติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) เลื่อนช้าออกไปเพราะมาตราการป้องกันการแพ่รเชื้อต่างๆ (เช่น การสวมหน้ากากอนามัย
การแยกบริเวณ/การกักบริเวณผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ การรักษาสุขอนามัย/การล้างมือบ่อย) ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้การติดเชื้อโรคต่างๆที่
เกี่ยวกับทางเดินหายใจลดลงเป็นอย่างมากควรถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะการติดเชื้ออาร์เอสวีในเด็กที่อายุต่ำกว่าหกเดือนอาจมีความรุนแรงถึงตายได้ จาก 
‘Immunity debt’ is a misguided and dangerous concept ใน https://www.ft.com/content/0640004d-cc15-481e-90ce-572328305798

14 ธันวาคม 2565

https://www.ft.com/content/0640004d-cc15-481e-90ce-572328305798


และเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันเชิงระบบ คนทุกคนไม่ได้รับประโยชน์จากระบบสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันหมด ในระดับ
ประชากรจะมีทารกจำนวนมากที่เกิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้รับแอนติบอดีในขณะที่อยู่ในครรภ์หรือระหว่างที่กินนม
มารดาเหมือนกับทารกอื่นๆ ดังนั้นทารกกลุ่มนี้จึงเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั่วไปที่สูงกว่าทารกอื่นๆ

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนคิดว่าเด็กป่วยส่วนใหญ่ที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะนี้น่าจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใน
ปี 2020 หรือ 2021 หากพวกเขาติดเชื้อในตอนนั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการที่มีเด็กที่ป่วยมากจนต้องได้รับการรักษาใน
โรงพยาบาลในปัจจุบันที่พุ่งสูงขึ้นมากขึ้นอย่างผิดปกติแสดงถึงการตกค้างของการติดเชื้อที่รุนแรงซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็น
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ปรากฏการณ์ของเด็กป่วยเป็นจำนวนมากในเวลาพร้อมๆกันนี้จะน้อยลงหากว่าจำนวนดังกล่าวถูก
เกลี่ยกระจายออกไปมากกว่านี้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา 

อย่างที่ทราบกันดีว่าประชากรมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่เชื้อไวรัสทางเดินหายใจบางชนิด และเนื่องจากการติดเชื้อในคนที่
ไม่มีภูมิคุ้มกันเลยมักจะรุนแรงกว่าในคนที่มีภูมิคุ้มกันบางส่วน นั่นแปลว่ามีคนจำนวนมากขึ้นที่เสี่ยงต่อการป่วยมากเมื่อ
พวกเขาป่วยด้วยสิ่งที่อาจเป็นเพียงไข้หวัดที่เป็นเรื่องปกติในฤดูหนาว อย่างไรก็ตามนักระบาดวิทยาเน้นว่าเรื่องนี้ไม่ได้
หมายความว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราแต่ละคนอ่อนแอลง หรือเป็นเพราะไม่ได้ถูกใช้งานบ่อยทำให้สรรถภาพลดลงไป

ความเชื่อว่าภูมิคุ้มกันที่ไม่ถูกใช้งานจะเสื่อมลงเป็นที่มาที่สำคัญของความสับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าไข้หวัดและการเจ็บ
ป่วยในฤดูที่ผ่านมาสามารถป้องกันเราได้จากการแพร่ระบาดในปัจจุบันได้ แต่ที่จริงแล้วไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “ไข้หวัดที่ดี” เรา
ไม่ควรแสวงหาความเจ็บป่วยเพื่อตนเองหรือลูกหลานของเรา เพราะเมื่อเราเสาะหาไวรัส เราไม่มีทางรู้ว่าจะติดเชื้ออะไร  

การป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นเรื่องที่ดีเป็นความจริงที่สำคัญที่ “ภูมิคุ้มกันบกพร่อง” ถูกตีความผิด
สมมติฐานเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ว่าสภาพแวดล้อมที่สะอาดมากเกินไปจะขัดขวางระบบภูมิคุ้มกันของเด็กที่มีสุขภาพดีไม่ให้
เกิดการเรียนรู้ที่จำเป็นในการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตที่แพร่เชื้อได้ ซึ่งตามทฤษฎีนี้หากไม่มีการเรียนรู้ระบบ
ภูมิคุ้มกันจะชดเชยด้วยปฏิกิริยาตอบสนองที่มากเกินไปทำให้เด็กเกิดอาการแพ้ เป็นโรคหืดหอบ  และนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่
เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ

คนจำนวนหนึ่งคิดว่าสมมติฐานด้านสุขอนามัยหมายถึงยิ่งเด็กเป็นหวัดมากเท่าไหร่ในวัยเด็ก ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กเหล่า
นั้นก็จะสามารถปกป้องเชื้อโรคได้ดีมากขึ้นในช่วงชีวิตต่อไป แต่ศาสตราจารย์ นพ. สตีเวน วาร์กา (Prof. Steven Varga) ผู้
เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยาจากมหาวิทยาลัยไอโอวาที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจกล่าวว่า 
แนวทางการให้เด็กเป็นหวัดด้วยการใช้ชีวิตกลางแจ้งน้ันเป็นเรื่องที่เสี่ยงจริงๆ

ประเด็นแรกคือเมื่อพูดถึงไวรัสในระบบทางเดินหายใจ เราไม่มีทางรู้ว่าเรากำลังหายใจเอาอะไรเข้าไป ไวรัสที่ไม่รุนแรงที่
เพียงแต่ทำให้น้ำมูกไหลเป็นเวลา 2-3 วัน หรือสิ่งที่รุนแรงถึงตาย ศ. วาร์กา กล่าวว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเลือกติดเชื้อ
แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เราไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดหนึ่งและปล่อยให้เชื้ออีกชนิดหนึ่งผ่านเข้าไป
ได้

หากคนไม่มีการป้องกันจากเชื้อโรคที่มีความรุนแรง เช่น ไรโนไวรัส (rhinovirus)  พวกเขาก็จะไม่มีการป้องกันจากไวรัสที่3

อาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างรุนแรง เช่น อาร์เอสวี (RSV)  และซาร์สโควีทู ซึ่งจะเป็นการก่อให้เกิดภัยคุกคามสำหรับผู้4

ที่เป็นที่รู้กันว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงจากไวรัสเหล่านี้ เช่น ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ศ. วาร์กา เน้นว่า การพยายามป่วยโดยเจตนาคือเกมรูเล็ตที่อันตรายมาก อย่างไรก็ตาม ศ. วาร์กา เตือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะ
คาดเดาว่าใครจะป่วยหนักจากเชื้อโรค แม้แต่คนที่มีสุขภาพแข็งแรงก็อาจป่วยกะทันหันและป่วยหนักได้ เด็กส่วนใหญ่ที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยเชื้ออาร์เอสวีนั้นมีสุขภาพดี ดังนั้นเราไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแน่นอนว่าใครมีความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับโรคที่รุนแรงกว่านั้น

เชื้อโรคที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับระบบภูมิคุ้มกันของเราส่วนใหญ่จะถูกกลืนเข้าไปในร่างกาย ไม่ใช่โดยการหายใจ
เข้าไป
ความเข้าใจผิดอีกอย่างที่นักวิจัยเอ่ยถึงคือจุลินทรีย์ชนิดใดที่ช่วย "ฝึก" ระบบภูมิคุ้มกันของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด นักวิจัยกล่าวว่าจุลินทรีย์ประเภทนั้นไม่ใช่ไวรัสทางเดินหายใจ เช่น หวัดและไข้หวัดใหญ่ 

ดร. มาร์ชา วิลส์-คาร์ป (Dr. Marsha Wills-Karp) นักภูมิคุ้มกันวิทยาจากวิทยาลัยสาธารณสุขจอนส์ฮอปกินส์บลูมเบิร์ก 
(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) ที่ศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของโรคทางเดินหายใจกล่าวว่า

 ไรโนไวรัสเป็นไวรัสที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเป็นหวัดธรรมดา3

 RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อของทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างของเด็กโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 4

ปี เป็นโรคที่เกิดการระบาดทุกปี สำหรับประเทศไทยอาจระบาดบ่อยในช่วงฤดูฝนหรือช่วงย่างเข้าฤดูหนาว บางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงตายได้
14 ธันวาคม 2565



จุลินทรีย์ที่ช่วยฝึกระบบภูมิคุ้มกันของเราเป็นจุลินทรีย์หลายพันล้านตัวที่อาศัยอยู่อย่างสงบสุขในร่างกายของเราที่บางครั้ง
เรียกว่าไมโครไบโอม (microbiome)

ภายในไมโครไบโอมนั้นมี "ครู" มากมาย เช่น แบคทีเรียที่ให้ความรู้แก่ระบบภูมิคุ้มกันของทารกเพื่อพัฒนาศูนย์นำ้เหลืองที่
เป็นโรงงานผลิตบีเซลล์ที่มีส่วนในการผลิตแอนติบอดี หรือฝึกแมคโคเฟจ (macrophages)  และเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นๆให้ตอบ5

สนองต่อผู้รุกรานของร่างกายที่ทำให้เกิดโรค (เช่น เชื้อโรค) 

มีผลของการศึกษาจำนวนมากที่สนับสนุนสมมติฐานด้านสุขอนามัยที่แสดงว่าไมโครโบมที่สำคัญต่อการเรียนรู้หรือการ
ศึกษาของระบบภูมิคุ้มกันนั้นส่วนใหญ่มาจากลำไส้ ดังนั้นสิ่งที่เด็กกลืนเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาภูมิคุ้มกันมากกว่าสิ่งที่
พวกเขาหายใจเข้าไป

นอกจากนั้นแล้วในปัจจุบันยังไม่แน่ชัดว่าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่สุดนั้นเป็นไวรัสเสียเท่าไรเพราะว่าการศึกษาวิจัยเกี่ยว
กับไมโครไบโอมส่วนมากแล้วเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรีย

ดร. วิลส์-คาร์ป กล่าวว่าถึงแม้ว่าในทางเดินหายใจส่วนบนและปอดมีไมโครไบโอมอยู่บ้างเล็กน้อย แต่ไมโครไบโอมนั้นมี
ความหลากหลายน้อยกว่าในทางเดินอาหารมาก แม้ว่าไมโครไบโอมในระบบทางเดินหายใจจะมีบทบาทต่อสภาวะสุขภาพ
และโรค แต่ในการวิจัยในคนระดับประชากรและการวิจัยในสัตว์ทดลองหลายโครงการสมมติฐานด้านสุขอนามัยดูเหมือน
จะเชื่อมโยงกับไมโครไบโอมในลำไส้ที่เป็นปกติมากกว่า

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือในขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานมากนักที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าการเพิ่มไวรัสในทางเดินหายใจของบุคคลหนึ่งๆ 
จะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นหรือกล่าวอีกอย่างคือจะช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ 

สิ่งที่ดร. วิลส์-คาร์ป แนะนำคือการฝึกระบบภูมิคุ้มกันที่ยังมีอายุน้อยในแบบที่เราอาจจะฝึกนักฟุตบอลอายุน้อย คือการฝึก
ซ้อมกับผู้เล่นที่เรารู้ว่าพวกเขาสามารถรับมือได้ เด็กควรฝึกซ้อมกับผู้เล่นในขนาดที่เท่าๆกันไม่ใช่ฝึกกับนักฟุตบอลอาชีพ 
เพราะจะทำให้เด็กเล็กเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหากฝึกกับเด็กที่โตกว่า ในทำนองเดียวกันระบบภูมิคุ้มกันควรได้รับการฝึกฝน
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวกับอาหารที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเรา ซึ่งเป็นการสัมผัสกับจุลินทรีย์ที่
เด็กและผู้ใหญ่ได้รับอยู่แล้วจากการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อแต่เป็นสภาพแวดล้อมที่
ถูกเสริมคุณค่าด้วยปัจจัยบางอย่าง เช่น การอยู่ร่วมกับสัตว์ชนิดต่างๆ การกินอาหารหมักดองและอาหารที่มีกากอาหารมาก  

ไวรัสไข้หวัดที่ดีที่สุดคือไวรัสที่คุณไม่ติด
แทนที่จะอาศัยการสัมผัสโดยตรงเพื่อการป้องกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าคือการฝึกระบบภูมิคุ้มกัน
ของเราโดยการใช้วัคซีนทุกครั้งที่สามารถทำได้ ขณะนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 มีใช้กันแล้ว และวัคซีนสำหรับอาร์
เอสวีก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับการอนุมัติภายในไม่กี่ปีข้างหน้า 

นอกจากนี้ ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าอีกอย่างสำหรับระบบภูมิคุ้มกันทั้งของเด็ก คนแก่ และคนอายุช่วงอื่นๆคือการหลีกเลี่ยง
การเจ็บป่วยด้วยการสวมหน้ากากอนามัย การปรับปรุงการระบายอากาศและการกรองอากาศภายในอาคารให้ดีที่สุด และ
กลยุทธ์การป้องกันอื่นๆสำหรับโรคระบาดซึ่งจะป้องกันได้มากกว่าแค่โควิด-19

แต่ก็ยังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับไวรัสทางเดินหายใจและผลกระทบต่อสุขภาพของเราในอนาคต คำถามที่สำคัญมาก
คำถามหนึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโรคหอบหืดกับการติดเชื้ออาร์เอสวีที่มีอาการรุนแรง ทารกที่ติดเชื้อ 
อาร์เอสวีที่ไม่ดีมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหอบหืดต่อไป แต่ในวงการแพทย์ก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการติดเชื้อทำให้เกิด
โรคหอบหืดหรือไม่ หรือว่าปัจจัยต่างๆที่เพิ่มโอกาสทำให้เด็กเป็นโรคหอบหืดทำให้อาร์เอสวีรุนแรงขึ้นด้วย 

คำถามสำคัญอื่นๆเป็นคำถามเกี่ยวกับสาเหตุ การรักษา และผลสืบเนื่องของกลุ่มอาการหลังการติดไวรัส เช่น โควิดยาว
และบทบาทของการแทรกแซงของไวรัส (viral interference) ซึ่งหมายความว่าการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งลดหรือเพิ่มความ
รุนแรงของการติดเชื้อไวรัสอีกชนิดหนึ่งหรือไม่ แต่หนึ่งในคำถามที่เร่งด่วนที่สุดนั้น  ศ. ดาแกน กล่าวว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่า
เราคาดหวังอะไรได้จากเชื้อโรคเหล่านี้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ปีหน้าจะเกิดฤดูกาลไวรัสทางเดินหายใจระเบิดอีกครั้งหรือ
ไม่? ซึ่งในตอนนี้ยังเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้ 

สิ่งที่เรารู้คือภูมิคุ้มกันจะได้รับการกระตุ้นเพิ่มขึ้นภายหลังการติดเชื้ออาร์เอสวีและไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์ซึ่งอาจจะเพียง
พอในการปกป้องคนได้ประมาณหนึ่งปีหลังจากนั้น แต่โดยรวมแล้วการระบาดของไวรัสสามารถอธิบายย้อนหลังได้ง่ายกว่า
การทำนาย แต่อย่างไรก็ตามเราควรตระหนักว่าผู้เขียนรายงานเกี่ยวกับ "หนี้ภูมิคุ้มกัน" ได้ทำนายการติดเชื้ออาร์เอสวีที่
ปะทุระบาดอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

 แมคโคเฟจเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่จับและย่อยสลายสิ่งแปลกปลอมที่บุกรุกเข้าไปในร่างกายคน5

และไม่มีโปรตีนพื้นผิวที่บอกว่าเป็นเซลล์ของร่างกาย
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ศ. ดาแกน เน้นว่าเราไม่รู้ว่าไวรัสเหล่านี้จะมีพฤติกรรมอย่างไรในอีก 2-3 ปีข้างหน้า หรือไวรัสซาร์สโควีทูจะเป็นอย่างไรใน
อีก 1 ปีนับจากนี้ และการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กและผู้ใหญ่ที่แตกต่างกันหรือไม่ เรามีคำถามมากมาย
เกินกว่าที่เราจะถามได้ และทุกคำตอบจะนำไปสู่คำถามอื่นๆที่ตามมามากขึ้นด้วย

นอกจากไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ และอาร์เอสวีแล้ว การติดเชื้อโรคอื่นที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจก็ปะทุเพิ่มขึ้นมากกว่า
ปกติเช่นกัน ในประเทศอังกฤษตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนธันวาคม 2565 มีคนที่เป็นคอหอยอักเสบเพราะติดเชื้อ
แบคทีเรียเสตร็ปโตคอสคัสชนิดเอ  (Streptococcus group A) เป็นจำนวนมากและมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการ6

ติดเชื้อนี้ถึง 13 คน ซึ่งการปะทุระบาดของเสตร็ปโตคอสคัสชนิดเอครั้งนี้ผิดฤดูกาลเพราะโดยปกติแล้วในอังกฤษโรคนี้จะ
ระบาดในช่วงท้ายของฤดูหนาวก่อนเข้าฤดูใบไม้ผลิ สมมุติฐานหนึ่งก็คือในช่วงการระบาดของโควิด-19 มาตรการป้องกัน
การแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจที่ไม่ใช้วิธีการทางเภสัชกรรมซึ่งรวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย การปิดโรงเรียน 
การทำงาน/เรียนอยู่กับบ้าน การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การหลีกเลี่ยงการชุมนุมกัน ฯลฯ ทำให้โอกาสที่เด็กจะได้
สัมผัสกับเชื้อโรคต่างๆตามปกติรวมถึงการคลุกคลีใกล้ชิดกับเด็กในโรงเรียนที่ติดเชื้อลดลง ทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่า
ที่ควรเป็น และนอกจากอังกฤษแล้ว ประเทศอื่นเช่นเนเธอร์แลนด์การติดเชื้อแบคทีเรียเสตร็ปโตคอสคัสชนิดเอก็มีเพิ่มมาก
ขึ้นด้วย7

สำหรับสหรัฐอเมริกานั้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในระยะนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for 
Disease Control and Prevention หรือ CDC) แนะนำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่การติดโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ และผู้คนที่เดินทางโดยเครื่องบิน รถเมลล์ รถไฟ และการขนส่งมวลชนต่างๆให้สวมหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันตัวเองอีกครั้ง ผู้อำนวยการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเสริมว่าการสวมหน้ากากอนามัยยังเป็นเรื่องสำคัญ
โดยเฉพาะปีนี้ที่การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เริ่มเร็วและรุนแรงกว่าปกติและเป็นช่วงเทศกาลของประเทศ ดังนั้นการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจในช่วงเวลานี้ของปีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ8

 คนส่วนมากที่ติดเชื้อแบคทีเรียเสตร็ปโตคอสคัสชนิดเอมักจะมีอาการเจ็บคอที่ไม่รุนแรงมากนัก อาการเจ็บคอดังกล่าวเรียกว่าคออักเสบจากเสตร็ปโต6

คอสคัส และในบางกรณีอาจนำไปสู่อาการที่เรียกว่าโรคไข้อีดำอีแดง (scarlet fever) ซึ่งโดยมากจะเป็นในเด็กนักเรียนที่อายุไม่มากซึ่งอาการป่วยนั้นรวม
ถึงคออักเสบ ไข้สูง และมีผื่นตามตัว การติดเชื้อแบคทีเรียเสตร็ปโตคอสคัสชนิดเอหากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องโดยเร็วแล้วสามารถรักษาได้ด้วยยา
ปฏิชีวนะ แต่ในบางกรณีอาจเกิดอาการรุนแรงโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในกรณีการติดเชื้อลุกลามที่มีอาการรุนแรง (invasive group A 
streptococcal infection) อาการป่วยรวมถึงเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis) กลุ่มอาการท็อกซิกช็อก (toxic shock syndrome) จนถึงแบคทีเรียกินเนื้อ 
(necrotizing fasciitis หรือโรคเนื้อเน่า - flesh-eating disease) 

 Why is strep A surging — and how worried are scientists? โดย Heidi Ledford เมื่อ 9 ธันวาคม 2565 ใน https://www.nature.com/articles/7

d41586-022-04403-y

 Return of the Mask? COVID, RSV, Flu Renew Calls to Cover Up โดย Damian McNamara, MA เมื่อ 12 ธันวาคม 2565 ใน https://www.webmd.com/8

lung/news/20221209/covid-rsv-flu-renew-calls-for-masks
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ความคิดเห็นต่อคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยอีกครั้ง “...ซีดีซีแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยอีกครั้ง โดย
ส่วนตัวแล้วฉันไม่เคยหยุดใช้หน้ากากอนามัยเลย” Elizabeth Jacobs, PhD ... “ขอบคุณสำหรับคำแนะนำในช่วงสองปีที่ผ่านมา ฉันเองก็ไม่เคยหยุดใช้
หน้ากากอนามัยเช่นกัน.... Natalie” 
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