รอบรู้ รอบโลก
นางจุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
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ความก้าวหน้าในการพั ฒนา
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
ในปั จ จุ บั น คงไม่ มี ใ ครที่ ไ ม่ รู ้ จั ก โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทีเ่ ป็นอันตรายร้ายแรงท�ำให้
คนเสียชีวติ มากมาย โดย ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 พบว่ามี
ผูต้ ดิ เชือ้ สูงถึง 77,770,423 คน และเสียชีวติ 1,710,215 คน
ดังนัน้ การพัฒนาวัคซีนเป็นหนทางหนึง่ ทีจ่ ะสามารถยับยัง้
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ได้ นักวิทยาศาสตร์
ทั่วโลกจึงได้เร่งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โดยสถานการณ์
ปัจจุบนั ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 พบว่ามีวคั ซีนอย่างน้อย
2 รุ่นที่มีการอนุญาตให้ใช้ โดยหน่วยงานควบคุมก�ำกับได้
พิจารณาผลของประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
วัคซีนที่สมบรูณ์แล้ว (EUA) และมีวัคซีนอย่างน้อย 6 รุ่น
ที่มีการอนุมัติให้ใช้งานได้อย่างจ�ำกัดในบางประเทศ ทั้งนี้
ยังมีวัคซีนอย่างน้อย 18 รุ่นที่ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการ
ทดสอบขัน้ สุดท้าย (เฟส 3) ดังรูปที่ 1 แสดงการพัฒนาวัคซีน
ของแต่ละประเทศ ซึ่งการพัฒนาวัคซีนก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วเพือ่ แก้ปญ
ั หาการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 โดยสามารถสืบค้นข้อมูลปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ https://www.facebook.com/
nvikm
จีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาวัคซีนและมีการอนุมัติ
ให้ใช้อย่างจ�ำกัดหลายรุ่น เช่น บริษัทแคนซีโน ไบโอโลจิกส์
ของจี น ซึ่ ง เป็นหุ้นส่วนกับ สถาบันชีววิท ยาของสถาบัน
วิทยาศาสตร์การแพทย์กองทัพของจีน พัฒนาวัคซีนจากการ
ใช้อะดีโนไวรัส รูปแบบที่ 5 หรือ “Ad5” และเริม่ การทดสอบ
เฟส 2 กับอาสาสมัครในประเทศจีน และหลังจากนั้นเริ่ม
ทดสอบเฟส 3 ในอีกหลายประเทศ คือ ซาอุดีอาระเบีย
ปากีสถาน และรัสเซีย นอกจากนี้บริษัท ซีโนแวค ไบโอแทค
ได้ พั ฒ นาวัคซีนจากไวรัสที่ตายแล้ว โดยใช้ชื่อวัค ซีนว่า
“โคโรนาแวค” (CoronaVac) มีการทดสอบเฟส 3 ในประเทศ
บราซิล อินโดนีเซีย และตุรกี โดยในเดือนกรกฎาคมรัฐบาลจีน
ได้อนุมัติฉุกเฉินให้มีการใช้งานอย่างจ�ำกัด และมีการยืนยัน
จากหน่วยงานปกครองท้องถิ่นของเมืองซินเจียงว่ามีการ
ใช้วัคซีนโคโรนาแวคกับคนท�ำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ท่าเรือ และเจ้าหน้าที่

บริการสาธารณะ บริษัทซีโนฟาร์มของรัฐบาลจีนเป็นอีก
บริษทั หนึง่ ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการทดสอบวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา
ซึ่งผลิตจากไวรัสที่ตายแล้วถึง 2 รุ่นโดยพัฒนาจากสถาบัน
ผลิตภัณฑ์ชวี วิทยาอูฮ่ นั่ กับ สถาบันผลิตภัณฑ์ชวี วิทยาปักกิง่
โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม ซีโนฟาร์มเริ่มการทดสอบเฟส 3
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และยังมีการทดสอบใน
โมร็อกโก เปรู และอาร์เจนตินา โดยวัคซีนทั้ง 2 รุ่นได้รับ
อนุญาตฉุกเฉินจาก ยูเออี ให้ใช้กบั เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ได้
สถาบันวิจยั กามาเลยา กระทรวงสาธารณสุขของรัสเซีย
เริม่ พัฒนาวัคซีนทางคลินกิ ในเดือนมิถนุ ายน 2563 จากการ
รวมอะดีโนไวรัส 2 รูปแบบคือ Ad5 กับ Ad26 เข้าด้วยกัน
ซึ่งมีชื่อในการทดสอบว่า “Gam-Covid-Vac” โดยในวันที่
11 สิงหาคม 2563 ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตนิ ของรัสเซีย
ประกาศว่าหน่วยงานตรวจสอบด้านสาธารณสุขของประเทศ
อนุมตั กิ ารใช้วคั ซีนตัวนีแ้ ล้ว และเปลีย่ นชือ่ เป็น “Sputnik V”
โดยที่ยังไม่มีการทดสอบในเฟส 3 จึงเกิดเสียงครหาจาก
ทั่วโลก ท�ำให้รัสเซียประกาศอีกครั้งว่าเป็นแค่การรับรอง
อย่างมีเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบเฟส 3 เท่านั้น และ
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 รัสเซียเริม่ การทดสอบเฟส 2 ควบ
3 ในประเทศอินเดีย หลังจากนั้นไม่ถึง 1 เดือนก็ประกาศ
ผลเบื้องต้นจากการทดสอบเฟสที่ 3 ระบุว่า Sputnik V
มีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสโคโรนาถึง 92% โดยวิเคราะห์
จากอาสาสมัครที่ติดเชื้อเพียง 20 คน เท่านั้น

สัญชาติอังกฤษ-สวีเดน ได้ร่วมมือกันพัฒนาวัคซีนโดยใช้
อะดีโนไวรัสจากลิงชิมแปนซี ซึง่ เรียกว่า ChAdOx1 เป็นฐาน
โดยผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่าวัคซีนสามารถปกป้องลิง
จากไวรัสได้ จากนัน้ แอสตราเซเนกาได้จดั การทดสอบเฟส 2
ควบ 3 ในอังกฤษและอินเดีย และจัดการทดสอบเฟส 3
ในบราซิล แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา แต่ต้องระงับการ
ทดสอบวัคซีนในวันที่ 6 กันยายน 2563 หลังพบว่ามีการ
อักเสบในอาสาสมัคร 1 ราย ซึง่ การทดสอบกลับมาด�ำเนินการ
ได้อกี ครัง้ ภายใน 1 สัปดาห์ ในทุกประเทศยกเว้นสหรัฐอเมริกา
จนกระทั่งวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ส�ำนักงานอาหารและ
ยาของสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้แอสตราเซเนกากลับมา
ทดสอบวัคซีนในสหรัฐอเมริกาได้อกี ครัง้ โดยประสิทธิผลของ
วัคซีนโควิด-19 แสดงดังตารางที่ 2
การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดย
ปัจจุบัน ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 พบว่ามีวัคซีนจาก
บริ ษั ท ไฟเซอร์ - ไบออนเทค (Pfizer-BioNTech) และ
Beijing Institute of Biological Products มีการอนุญาต
ให้ ใช้ โดยหน่ ว ยงานควบคุ ม ก� ำ กั บ ได้ พิ จ ารณาผลของ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนที่สมบูรณ์แล้ว
(EUA)
สถานการณ์พัฒนาวัคซีนของประเทศไทย ปัจจุบันมี
วัคซีนกว่า 20 ชนิด ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศไทย

รูปที่ 1 สรุปการพัฒนาวัคซีนของแต่ละประเทศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ https://www.facebook.com/nvikm

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในเดือนธันวาคม 2563 สหราชอาณาจักรได้อนุมตั ใิ ห้มี
การใช้วคั ซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทีพ่ ฒ
ั นาโดยบริษทั ไฟเซอร์
(Pfizer) และไบออนเทค (BioNTech) ในประชาชนทั่วไป
โดยหน่วยงานก�ำกับดูแลด้านยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
(MHRA) ของสหราชอาณาจักร ระบุวา่ วัคซีนมีประสิทธิภาพ
ป้องกันไม่ให้คนติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ได้ถงึ 95%
โดยมีการทดลองกับคน 43,500 คน ใน 6 ประเทศ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี บราซิล อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้
และตุรกี จากการฉีดวัคซีนจ�ำนวน 2 โดส ให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการทดลอง ในระยะเวลาห่างกัน 3 สัปดาห์ ข้อมูล
เบือ้ งต้นระบุวา่ ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองกว่า 90% มีภมู คิ มุ้ กันจาก
โรคโควิด-19 (ตารางที่ 2) แต่ส�ำหรับผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกัน
อ่อนแอจะไม่สามารถรับวัคซีนนี้ได้
นอกจากนี้ยังมีวัคซีนอีกหลายรุ่นที่มีการพัฒนาอยู่ใน
เฟส 3 อย่างเช่น บริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐอเมริกาที่มีการ
พัฒนาโดยใช้กรดไรโบนิวคลีอิก (RNA) เป็นฐาน เพื่อสร้าง
โปรตีนไวรัสในร่างกายผู้รับเพื่อกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกัน
วัคซีนใช้ชื่อในการทดสอบว่า mRNA-1273 โดยเริ่มการ
ทดสอบเฟส 3 ในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งผลการทดสอบ
เบื้องต้นระบุว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสได้
ถึง 94.5% และป้องกันผูต้ ดิ เชือ้ ไม่ให้มอี าการป่วยรุนแรงได้
มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และบริษัทแอสตราเซเนกา
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รอบรู้ รอบโลก

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19
บริษัท
ชนิด
โดส
ประสิทธิผล
บริษัทไฟเซอร์ อาร์เอ็นเอ
การฉีด 2 โดส
90%*
ไบออนเทค		
บริษัทโมเดอร์นา
อาร์เอ็นเอ
การฉีด 2 โดส
95%*
		
(ส่วนหนึ่งของรหัส			
		
พันธุกรรมของไวรัส)
มหาวิทยาลัย
ใช้ไวรัสเป็นพาหะ
การฉีด 2 โดส
กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้
อ็อกซ์ฟอร์ด -			
อย่างดี**
แอสตราเซเนกา				
บริษัท กามาเลยา
ใช้ไวรัสเป็นพาหะ
การฉีด 2 โดส
92%*
(Sputnik V)

การเก็บรักษา
-70OC
-20OC
ไม่เกิน 6 เดือน
อุณหภูมิในตู้เย็นปกติ
อุณหภูมิในตู้เย็นปกติ

หมายเหตุ : *ผลเบื้องต้นของเฟส 3 ยังไม่ได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
		 **ผลของเฟส 2 ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการเผยแพร่แล้ว
ที่มา
: BBC NEWS. https://www.bbc.com/thai/international-55156563
โดยมีความคืบหน้ามากที่สุด คือ วัคซีนชนิด mRNA และ
วัคซีนชนิด DNA
• วัคซีนชนิด mRNA พัฒนาโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางวิจยั และพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบนั
ก�ำลังอยู่ระหว่างทดสอบในสัตว์ทดลองเพื่อดูประสิทธิภาพ
ของวัคซีน ก่อนเริ่มทดสอบในคนประมาณเดือนมกราคม
2564 และใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 6-9 เดือน ก็จะเสร็จสิน้
การทดสอบในคนเฟส 2
• วัคซีนชนิด DNA พัฒนาโดยบริษัทไบโอเน็ตเอเชีย
ด�ำเนินการทดสอบเฟส 1 ในคน และจะด�ำเนินการทดสอบ
เฟสที่ 2 ประมาณต้นปี 2564 ในประเทศไทย
เอกสารอ้างอิง
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ถึงแม้วัคซีนโควิด-19 ที่มีการพัฒนาในประเทศไทยยัง
อยู่ระหว่างการทดสอบในเฟส 1 และเฟส 2 อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เฉพาะเพื่อพิจารณาเงื่อนไข เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และ
ข้อตกลงต่างๆ เพื่อจัดซื้อวัคซีนฯ ที่มีความปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้มาใช้ภายในประเทศ
ต่อไป เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รัฐบาลไทยได้ลงนาม
ในสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทแอสตราเซเนกา
โดยการจองล่วงหน้า จ�ำนวน 26 ล้านโดส และบริษทั สยาม
ไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด เป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
วัคซีนฯ ดังกล่าว ซึง่ คาดว่าคนไทยจะมีวคั ซีนฯ ใช้ในปี 2564

BBC NEWS. โควิด-19 : ความคืบหน้าของวัคซีนทีไ่ ทยสัง่ ซือ้ จากแอสตราเซเนกา [ออนไลน์]. 2563. [อ้างถึงวันที่ 15 ธันวาคม
2563]. เข้าถึงจาก: https://www.bbc.com/thai/thailand-55102801
BBC NEWS. โควิด-19: คนไทยจะได้ใช้วคั ซีนเมือ่ ไหร่ หลังไฟเซอร์ขยับเข้าใกล้ไปอีกขัน้ [ออนไลน์]. 2563. [อ้างถึงวันที่ 8 ธันวาคม
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