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ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทยยัง
มีปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านส่งเสริมการลงทุนที่ยังไม่เอื้อต่อการลงทุน  
การวิจัยพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้น
ฐานที่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรที่ขาดทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
วัคซีน ตลอดจนการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานที่ไม่สอดประสานกัน ท�าให้
จนถึงปัจจุบันเรายังเดินไม่ถึงฝันกันเสียที แม้จะดูเหมือนว่าแนวทางการพัฒนาใน
ระดับชาติมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นล�าดับก็ตาม ดังนั้นการพัฒนาวัคซีนไทย 
ไปสู่ตลาดสากลคงต้องอาศยัความร่วมมอืและความจรงิใจของทกุฝ่าย

จดหมายข่าวฉบบันี้ น�าสาระและความก้าวหน้าการพฒันางานด้านวคัซนีมา
ฝากทกุท่านเช่นเคย ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของโรคหดัในประเทศไทย รวมถงึ
มาตรการการด�าเนินงานก�าจัดโรคหัดของไทยให้ส�าเร็จตามพันธะสัญญานานาชาต ิ
ความเสี่ยงของประเทศไทยต่อการขาดแคลนวัคซีน MMR ในช่วง1-2 ปี ข้างหน้า 
ความก้าวหน้าของการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก วัคซีนวัณโรคชนิดใหม่ และ
อนาคตของไทยในการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก และวัคซีนวัณโรคชนิดใหม่  
รวมถึงอัพเดทโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติแห่งแรก แห่งเดียวใน
ประเทศไทย ที่พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการส�าหรับทดสอบงานวิจัยที่ 
เกี่ยวกบัยา วคัซนี ในสตัว์กลุม่ไพรเมท และรายละเอยีดการรบัสมคัรผูเ้ข้ารบัการอบรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค ประจ�าปี 2562  
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ก่อนอื่น ต้องย้อนกลบัไปพูดค�าที่ทกุคนได้ยนิจนคุ้นหูที่ว่า “วคัซนี” เป็นเครื่องมอืที่มปีระสทิธภิาพ และคุ้มค่ามากที่สดุในการควบคมุ
ป้องกนัโรค และแม้เราจะรูจ้กัวคัซนีกนัด ีพาบตุรหลานไปรบัวคัซนีตามแผนงานสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคที่รฐัก�าหนด จนส่งผลให้ประเทศไทยมี
ความครอบคลมุการได้รบัวคัซนีทกุชนดิทั้งในเดก็ก่อนวยัเรยีนและวยัเรยีนมรีะดบัสงูเกนิกว่าร้อยละ 901 สามารถลดการป่วย และลดการตาย
ได้จนหลายโรคแทบไม่เป็นปัญหาทางสขุภาพแล้ว อกีทั้งระบบการสร้างเสรมิภูมคิุ้มกนัโรคของประเทศมพีฒันาการก้าวหน้า เป็นที่ยอมรบัใน
ระดบัสากล ในปัจจบุนัมกีารให้บรกิารวคัซนีแก่ประชาชนโดยไม่คดิมูลค่า 11 โรคจังหวัดชายแดนใต้ 

จากปัญหาความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต�่า 
สู่การระบาดซ�้าซากของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

3 
ผู้เขียน - ผาณิตา โกมลมาลย์ และณัฐญา อนุรัฐพันธุ์

แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีสถานการณ์
การระบาดของโรคหดัใน 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ของไทย ซึ่งเป็นระเบิดเวลาที่ปะทุขึ้น
มาแล้ว โดยข้อมูลเฝ้าระวังโรคหัด2 ตั้งแต่
วนัที่ 1 ม.ค. - 21 ต.ค. 61 ประเทศไทยพบผู้
ป่วย 2,658 ราย คดิเป็นอตัราป่วย 4.06 ต่อ
แสนประชากร เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ (จงัหวดัยะลา นราธวิาส และปัตตาน)ี 
พบผู้ป่วย 591 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสูงถึง 
29.2 ต่อแสนประชากร และมีผู้เสียชีวิตรวม 
10 ราย จากพื้นที่จงัหวดัยะลา 8 ราย และ
ปัตตาน ี2 ราย 

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยหลักของชนวน
ระเบิดดังกล ่าว พบว ่า เกิดจากความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดต�่า
มาก โดยปี 25613 จังหวัดยะลา นราธิวาส 

และปัตตานี มีอัตราความครอบคลุมเพียง 
ร้อยละ 59.1, 65.1 และ 53.1 ตามล�าดบั พบ
การปฏิเสธการฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลต่างๆ 
ได้แก่ ความกังวลอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิด
ขึ้นได้ภายหลงัการฉดีวคัซนี รวมถงึยงัมคีวาม
เข้าใจผดิเกี่ยวกบัหลกัศาสนา หรอืมคีวามเชื่อ
ที่ไม่ถกูต้อง แม้ว่าการฉดีวคัซนีไม่ขดักบัหลกั
ศาสนาอิสลาม แต่ก็ยังมีกลุ่มต่อต้านวัคซีน
ที่ออกมาเผยแพร่ความรู้ ความเชื่อผิดๆ ต่อ
ชมุชนอยู่เสมอ 

ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ใน
ประเทศมุสลิมหลายประเทศก็มีการยอมรับ
การฉีดวัคซีนค่อนข้างต�่า ท�าให้พบการ
ระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเป็น
ระยะ และมคีวามยากล�าบากในการควบคมุ
โรคเช่นกัน นอกจากนั้น การปฏิเสธวัคซีน 

ยังเป็นเรื่องของค่านิยม และทัศนคติในทาง
ลบต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สะสมมานานใน
พื้นที่ การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นความเชื่อและ
ค่านิยมนั้นจึงท�าได้ยากในระยะเวลาอันสั้น 
จ�าเป็นต้องใช้วธิกีาร และวถิทีางหลากหลาย  
รวมทั้งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาค
รฐัและภาคประชาสงัคม ที่ส�าคญั คอื “การ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแก่ประชาชนในพื้นที่” 

ส�านักจุฬาราชมนตรี องค์กรศาสนา
ที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้างความเข้าใจ
แก่ประชาชนมสุลมิในเรื่องการรบัวคัซนี เหน็
ความส�าคัญของเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยได้
ออกค�าวนิจิฉยั (ฟัตวา) เรื่อง การให้วคัซนีเพื่อ
ป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่นๆ ซึ่งตามหลัก
ศาสนาอิสลาม การรับวัคซีนนั้นก็เพื่อสร้าง
ความแข็งแรงสมบูรณ์ให้กับร่างกายตนเอง 
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และเพื่อป้องกนัการแพร่เชื้อโรคแก่คนอื่นหรอื
ชมุชน ซึ่งถือว่าเป็นการไม่ท�าร้ายเบียดเบยีน
ผู้อื่นด้วยเช่นกัน แต่ค�าวินิจฉัยดังกล่าวอาจ
ไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ท�าให้
มีผลอย่างจ�ากัดในการส่งเสริมสนับสนุนการ
รบัวคัซนีของมสุลมิ 

ทุกภาคส ่วนจ�าเป ็นต ้องช ่วยกัน
สื่อสาร เผยแพร่ หรอืกระจายค�าวนิจิฉยัของ
จุฬาราชมนตรีออกไปให้ถึงประชาชนมุสลิม
อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และเข้ารับบริการวัคซีนจาก
ภาครฐัตามนโยบายการสร้างเสรมิภูมคิุม้กนัโรค

ในขณะที่ การก�าจดัโรคหดั (Measles 
Elimination) ตามพันธะสัญญานานาชาต ิ
เป็นอีก 1 โครงการ ที่ประเทศไทยก�าลังให้
ความส�าคัญและเร่งด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการลดจ�านวนผู้ป่วยโรคหัดให้
เหลอืไม่เกนิ 1 ต่อประชากรล้านคน และไม่มี
การตดิเชื้อภายในประเทศ (Zero Indigenous 
Case) ให้ได้ภายในปี 2563 แต่สถานการณ์
โรคหดัในช่วง 3-4 เดอืนที่ผ่านมา ท�าให้หลาย
ท่านตั้งค�าถามในใจว่า ปี 2563 “โรคหดั” จะ
ถูกก�าจดัไปจากประเทศไทย..ได้จรงิหรอื?

แวดวงวคัซนีฉบบันี้ กองบรรณาธกิาร
มโีอกาส ได้สมัภาษณ์ นพ.ชนนินัท์ สนธชิยั  
หัวหน้ากลุ ่มประสานงานโครงการก�าจัด
กวาดล้างโรคตามพันธะสัญญานานาชาต ิ
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 
เพื่ออัพเดทสถานการณ์การาระบาดของโรค
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ แนวทางการ
ด�าเนินงานของกองวัคซีนในการหยุดการ
ระบาดของโรคหัด และมาตรการการก�าจัด
โรคหดัจากประเทศไทยอย่างยั่งยนืตามพนัธะ
สญัญานานาชาต ิ

กองบรรณาธกิาร: สถานการณปั์จจบุนัของโรคหดัในประเทศไทย
เป็นอย่างไร ?

นพ.ชนินันท์: ภาพรวมของสถานการณ์โรคหัดในประเทศไทยปัจจุบันพบว่า 
อัตราป่วยโรคหัดมีแนวโน้มลดลง แต่ยังพบการระบาดเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่พบการระบาดของ 
โรคหดัอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นกลุม่เดก็อายตุ�่ากว่า 5 ปี ที่ไม่
ได้รบัวคัซนี หรอืได้รบัวคัซนีไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ และส�าหรบัพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศ  
พบการระบาดในกลุม่ผูใ้หญ่ ส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 20-40 ปี โดยมกัพบการระบาดในพื้นที่ 
ที่มคีนอยูร่วมกนัเป็นจ�านวนมาก เช่น เรอืนจ�า โรงงาน หรอืตามสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

เด็กๆ ในพ้ืนที ่ 
3 จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ ยังมีช่องว่างทาง
ภูมิคุ้มกันในทุกๆ ชนิด
วัคซีน แล้วยังมีระเบิด 

อีกกีลู่กกันหรือ?  
ทีร่อคอยเวลาปะทุ!

กองบรรณาธกิาร: ความส�าเรจ็จองโครงการก�าจดัโรคหดัตามพันธะสัญญานานาชาตขิองประเทศไทย และ 
มาตรการหรือนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันควบคุมโรคหัด

นพ.ชนนินัท:์ เป็นไปได้อย่างแน่นอน หากได้รบัความร่วมมอืจากประชาชนทกุคน และทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกรมควบคมุโรค  
มกีารด�าเนนิการตามแผนการก�าจดัโรคหดัมาโดยตลอด ไม่เพยีงแต่ช่วงที่มกีารระบาดเท่านั้น โดยในปี 2562 นี้ มโีครงการรณรงค์ให้วคัซนีป้องกนั
โรคหดัตามแผนเร่งรดัการก�าจดัโรคหดัของประเทศไทย 5 มาตรการ คอื 1) การเพิ่มและรกัษาระดบัความครอบคลมุการได้รบัวคัซนี 2) การเร่งรดั 
การเฝ้าระวังโรคและการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการสอบสวนและควบคุมโรค 4) การตอบโต ้
การระบาดอย่างเต็มที่ และ 5) การปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในพื้นที่เสี่ยงและประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น การให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มเด็ก 
ที่ได้รบัวคัซนีไม่ครบ (อาย ุ1-12 ปี) และในผูใ้หญ่กลุม่เสี่ยง แรงงานต่างด้าว และบคุลากรทางการแพทย์ เป็นต้น รวมถงึมกีารพฒันาศกัยภาพ
เครือข่าย และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชนชนผู้รับบริการมากที่สุด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคใน
ประเทศไทยลงเหลอืไม่เกนิ 1 ต่อประชากรล้านคน และไม่มกีารตดิเชื้อภายในประเทศ ให้ได้ภายในปี 2563

กองบรรณาธกิาร: ในพ้ืนทีช่ายแดนใต ้นอกจากโรคหดัแลว้ ยงัมโีรคอืน่ๆ ทีม่ ี
อัตราความครอบคลุมการรับวคัซีนต�า่และนา่เป็นกงัวลอีกหรอืไม่ 

นพ.ชนินันท์: ส�าหรับปัญหาการด�าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ นอกจากการระบาดของโรคที่ป้องกนัได้ด้วยวคัซนีอย่างโรคหดัแล้ว ยงัพบการระบาด

ของโรคคอตีบ ไอกรน และคางทูม อยู่เป็นระยะๆ โดยอาจเป็นผลมาจากปัญหาด้านการไม่
ยอมรับวัคซีนของประชาชนในพื้นที่ ท�าให้ความครอบคลุมการรับวัคซีนในพื้นที่ต�่ากว่า

เกณฑ์ทุกชนิด ซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้ เราร่วมมือกับ
ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที่ 12 จงัหวดัสงขลา เพื่อท�าความเข้าใจกบัคนใน

พื้นที่ ผูน้�าชมุชน ผูน้�าศาสนา รวมถงึมกีารเข้าปรกึษาและขอค�าแนะน�าจาก
จฬุาราชมนตรใีนประเดน็ดงักล่าว 

การมโีอกาสได้พูดคยุกบั นพ.ชนนินัท์ นอกจากประเดน็ค�าถาม
ต่างๆ ที่ท�าให้เข้าใจถึงสถานการณ์และมาตรการเร่งรัดในการก�าจัด 
โรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติมากขึ้นแล้ว ท่านยังได้กล่าวทิ้ง

ท้ายไว้ว่า อยากให้ประชาชนคนไทยทกุคนเหน็ความส�าคญัของการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคและพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามก�าหนด ไม่เฉพาะใน

พื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนใต้เท่านั้น แต่รวมถงึพื้นที่อื่นๆ ด้วย เพราะการรบัวคัซนี 
ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง หรอืหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หากแต่เป็นหน้าที่

ของทกุคน ทกุภาคส่วน ที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกนั เพื่อประเทศและลูกหลานของเรา
จะได้ปลอดภยัจากโรคที่ป้องกนัได้ด้วยวคัซนีต่อไป 

อ้างอิง
1. การส�ารวจความครอบคลมุการได้รบัวคัซนีปี 2556 โดย กรมควบคมุโรค
2. รายงานโรคในระบบเฝ้าระวงั 506 ส�านกัระบาดวทิยา โดย กรมควบคมุโรค
3. ความครอบคลมุวคัซนีพื้นฐานที่ส�าคญั 3 จงัหวดัชายแดน ปีงบประมาณ 2561 โดย ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที่ 12 จงัหวดัสงขลา

นพ.ชนินันท์ สนธิไชย 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวัคซีนพ้ืนฐานและกลุ่มประสานงานโครงการก�าจัด 

กวาดล้างโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุม
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ผู้เขียน - อภิชาติ ก้องเสียง

ในอดตี ประเทศไทยเคยประสบปัญหาขาดแคลนวคัซนี หลายชนดิ 
เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1 2009) คอตีบบาดทะยัก (dT)  
พิษสุนัขบ้า (Rabies) วัคซีนรวมหัด คางทูม และหัดเยอรมัน เป็นต้น 
ซึ่งการขาดแคลนวัคซีนเป็นปัจจัยส�าคัญ ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรค 
ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เพราะประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับวัคซีน 
เพื่อป้องกนัโรคได้ตามปกติ

จากบทเรียนการขาดแคลนวัคซีนที่ผ่านมา สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
ร่วมกบัหน่วยงานเครอืข่ายได้ก�าหนดกลไกและแผนที่ชดัเจนในการแก้ปัญหา
นี้หลายประการ โดย กลไกส�าคญัหนึ่ง คอื การจดัท�าระบบข้อมลูและบรหิาร
จดัการวคัซนี (Vaccine Information and Management System; VIMS) เพื่อใช้
คาดการณ์ความต้องการใช้และความเพยีงพอของวคัซนีในตลาด แนวโน้ม 
การขาดแคลนวัคซีนในประเทศ และน�าข้อมูลเหล่านี้น�ามาใช้ประโยชน์
ส�าหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายในการจัดซื้อและส�ารองวัคซีนของประเทศ
ให้มีความเพียงพอ เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งภาวะปกติและภาวะที่
มีการระบาด โดยในปีที่ผ่านมา ได้น�าระบบข้อมูล VIMS มาทดลองใช้
คาดการณ์แนวโน้มและสถานการณ์การใช้วัคซีน MMR ของประเทศไทย  
(ปีพ.ศ. 2562-2563) และการเสนอแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนชนิดนี้ 
โดยมปีระเดน็ น่าสนใจดงันี้ 

ความต้องการใช้วัคซีนทั่วโลก 

จากข้อมูลขององค์การยูนเิซฟ (UNICEF) ซึ่งเป็นองค์กรหลกัในการจดัซื้อจดัหาวคัซนี
ให้กบัหลายๆ ประเทศ พบว่าช่วงระหว่างปี ค.ศ 2013- 2014 ยูนเิซฟ มคีวามต้องการใช้วคัซนี 
MMR เพิ่มขึ้น 2 เท่า จากจ�านวน 6.4 ล้านโด๊ส ในปี 2013 เป็น 12.8 ล้านโด๊ส ในปี 2014 
แต่ภาพรวมด้านอุปทานวัคซีนทั่วโลกยังเพียงพอต่อความต้องการ เพราะสัดส่วนของวัคซีน 
MMR ส่วนใหญ่ที่จัดซื้อโดย UNICEF เป็นวัคซีน MMR ผลิตจากเชื้อไวรัสคางทูมสายพันธุ์ 
Leningrad-Zagreb ขึ้น (ภาพที่ 1) 

จากข้อมูลพบว่าวคัซนีชนดิดงักล่าวมกี�าลงัการผลติสูงกว่า วคัซนี MMR ที่ผลติจาก
เชื้อไวรสัคางทูมชนดิสายพนัธุ์ Jeryl Lynn ซึ่ง พบว่ามคีวามต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้น เพราะหลาย
ประเทศที่น�าวัคซีนป้องกันโรคคางทูมเข้ามาในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ใหญ่หันมา
ใช้วคัซนี MMR ที่ผลติจากเชื้อไวรสัคางทูมชนดิสายพนัธุ์ Jeryl Lynn ท�าให้วคัซนี MMR ชนดิ 
ดงักล่าว อาจไม่เพยีงพอต่อความต้องการได้ ในขณะที่วคัซนี MMR ผลติจากเชื้อไวรสัคางทูม
ชนดิสายพนัธุ์ Urabe มหีลายบรษิทัได้ยกเลกิการผลติไปแล้ว

ภาพที่ 1  UNICEF MMR Vaccine Supply 2013-2014

สถานการณ์

ประเทศไทย
กับความเสี่ยงขาดแคลนวัคซีน MMR
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ทะเบียนในประเทศไทย

ประเทศไทยมีผู้น�าเข้าวัคซีน MMR รวม 2 บริษัทที่ผลิตจากเชื้อไวรัสคางทูมชนิดสายพันธุ์ Jeryl Lynn โดยเฉลี่ยปีละ 1.2-1.5 ล้าน
โด๊สต่อปี ดงันั้น เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณความต้องการใช้วคัซนีและจ�านวนวคัซนีที่มกีารน�าเข้าในประเทศ จะพบว่า ในปี 2562 ควรจะต้อง
เพิ่มปรมิาณการน�าเข้าวคัซนีเพื่อให้เพยีงพอต่อความต้องการใช้วคัซนีของประเทศ และในปี 2563 ถงึแม้ว่ามจี�านวนการน�าเข้าวคัซนีที่สูงกว่า 
ความต้องการใช้วัคซีนที่คาดการณ์เอาไว้เพียงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต (Disruption of  
production) อาจส่งผลต่อจ�านวนวคัซนีที่น�าเข้ามา ท�าให้เสี่ยงต่อการเกดิการขาดแคลนวคัซนีได้ (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4  ประมาณการอุปสงค์และอุปทานวัคซีน MMR ปี 2562-2563

ดังนั้น จากข้อมูลสมดุลอุปทานและอุปสงค์ของวัคซีน MMR ที่ผลิตจากเชื้อไวรัส
คางทูมชนดิสายพนัธุ ์Jeryl Lynn ในภาวะปกตทิี่ไม่มกีารระบาดของโรคดงักล่าวข้างต้น ประเทศ
ควรมีการวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการส�ารองวัคซีนให้มี
จ�านวนวคัซนีเพยีงพอส�าหรบัให้บรกิารกบักลุ่มเป้าหมายได้อกีอย่างน้อย 6 เดอืน เพื่อรองรบั
สถานการณ์ หากเกดิภาวะการขาดแคลนวคัซนีจากกระบวนการผลติ 

การจดัซื้อวคัซนีแบบหลายปี (Multi-year tender) ที่จะท�าให้ผู้ผลติสามารถเตรยีมก�าลงั
การผลติได้อย่างเหมาะสมขึ้นกบัความต้องการ ตลอดจนการแจ้งให้กบัผูผ้ลติให้ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 8-12 เดอืน หากมคีวามต้องการใช้วคัซนีเพิ่มมากขึ้น จากกรณทีี่มโีครงการรณรงค์
พเิศษที่ต้องการวคัซนีเพิ่ม หรอืกรณทีี่มกีารระบาดของโรค เพื่อให้ผู้ผลติเตรยีมการผลติวคัซนี
ให้ทันต่อความต้องการใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยมีจ�านวนวัคซีนที่เพียงพอ
ส�าหรบัให้บรกิารกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องต่อไป 

แหล่งข้อมูลจาก 

(1) ข้อมูลสงค์ ได้แก่ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข และ (2) ข้อมูลอุปทาน ได้แก่ ข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้ผลิตและน�า
เข้าวคัซนี และUNICEF Supply Division

ความต้องการใช้วัคซีน MMR ของประเทศไทย

ตามแผนงานสร้างเสรมิภูมคิุ้มกนัโรค ก�าหนดให้ฉดีวคัซนี MMR ที่ผลติจากเชื้อไวรสั
คางทูมชนดิสายพนัธุ์ Jeryl Lynn ส�าหรบัเดก็เลก็ 2 กลุ่ม คอื เดก็อาย ุ9-12 เดอืน และ 2 ปี  
6 เดอืน โดยความต้องการใช้วคัซนี MMR ในภาวะปกต(ิช่วงปีพ.ศ. 2559-2560) เฉลี่ยประมาณ 
1.45 ล้านโด๊สต่อปี แต่ในปี 2562 และ2563 คาดการณ์ว่า จะมคีวามต้องการใช้วคัซนี MMR 
เพิ่มสูงขึ้น เป็น 1.8 และ 1.5 ล้านโด๊ส ตามล�าดบั (ภาพที่ 2) เนื่องจากต้องการวคัซนีมาใช้ใน
โครงการการก�าจดัโรคหดัตามพนัธะสญัญานานาชาต ิให้ส�าเรจ็ในปี 2563

ภาพที่ 2  ประมาณการจ�านวนทีต่อ้งการใชว้คัซนี MMR ตามแผนงานสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค
และแผนเร่งรัดก�าจัดโรคหัดของประเทศ

ในขณะที่ข้อมูลด้านอุปทาน พบว่า บริษัทผู้ผลิตวัคซีน (Supplier) ของวัคซีน MMR  
ที่ผลติจากเชื้อไวรสัคางทูมชนดิสายพนัธุ์ Jeryl Lynn จากทั่วโลกที่ขึ้นทะเบยีนในประเทศไทย 
มเีพยีง 3 ราย คอื บรษิทั GlaxoSmithKline (GSK) ประเทศเบลเยี่ยม บริษทั Merck Sharp & 
Dohme (MSD) ประเทศสหรฐัอเมรกิา และบรษิทั Sevapharma ประเทศเชก็เกยี และมเีพยีง 
 2 บริษัท ที่วัคซีนได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์การอนามัยโลก (WHO Prequalification)
(ภาพที่ 3) 

ภาพที่ 3  ผู้ผลิตวัคซีน MMR (ผลิตจากเชื้อไวรัสคางทูมชนิดสายพันธุ์ Jeryl Lynn) ที่ขึ้น

สถานการณ์
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ผู้เขียน - ดร. อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ

ประเทศไทยมกีารวจิยัพฒันาวคัซนีไข้เลอืดออกมาอย่างนานกว่า 30 ปี เริ่มต้นจาก ศ.ดร.ณฐั ภมรประวตั ิ
มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันนี้ประชาชนไทยยังเงี่ยหูฟังและตั้งตาคอยว่าเมื่อไหร่จะมีวัคซีนไข้เลือดออกให้ใช้สัก
ที จากข่าวที่ได้ยินว่าใกล้ส�าเร็จแล้วตั้งแต่เป็นนักเรียนจนหลายคนเกษียณ หรือเสียชีวิตไปแล้ว ก็ยังไม่เห็นแวว
ความส�าเร็จของวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทย เหตุจากความยุ่งยากซับซ้อนของวัคซีนไข้เลือดออกที่ต้องใช้
กล้าเชื้อในการผลิตถึง 4 สายพันธุ์ และต้องมีสูตรต�ารับที่ลงตัว สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรค
ได้ทั้ง 4 สายพนัธุ์ โดยไม่ก่อให้เกดิความรนุแรง อาการแทรกซ้อนภายหลงัได้รบัวคัซนี

การวจิยัพฒันาวคัซนีไข้เลอืดออกเดง็กี่ เป็นหนึ่งโครงการส�าคญัในวาระแห่งชาตด้ิานวคัซนี ที่สถาบนัวคัซนี
แห่งชาตใิห้การสนบัสนนุมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมอืกับ สวทช. ในการให้ทนุวจิยั ขณะนี้ประเทศมกีล้าเชื้อสาย
พนัธุ์ที่ 1 และ 2 ที่รอการผสมสูตรกบัสายพนัธุ์ที่ 3 และ 4 ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อม ปรบัปรงุให้มผีลการกระตุ้นภูมิ
คุ้มกนัที่ด ีหากผลการทดสอบไวรสัอกี 2 สายพนัธุ์ ประสบผลส�าเรจ็ นั่นหมายความว่า เรามโีอกาสจะได้ทดสอบ
วคัซนีชดุแรกของประเทศในขั้นตอนต่อไป คอื การทดสอบความปลอดภยั และประสทิธภิาพของวคัซนีตวัเลือก
ในสตัว์ทดลอง ตามหลกัการ OECD GLP เพื่อน�าสู่การทดสอบในคนระยะที่ 1-3 ตามล�าดบั 

ด้วยงบประมาณ และเวลาที่ใช้ไปค่อนข้างมากในความพยายามพฒันาวคัซนีไข้เลอืดออก ท�าให้ประเทศ
สามารถสร้างศกัยภาพของนกัวจิยั ห้องปฏบิตักิาร วธิกีารทดสอบคณุภาพของวคัซนี จนเป็นที่ยอมรบัขององค์การ
อนามัยโลก หน่วยงานวิจัยพัฒนาวัคซีนทั้งในและต่างประเทศ กระนั้นก็ตาม ยังมีเสียงเรียกร้องให้ฉุกคิดถึงวิธี
การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อย่นระยะการพัฒนาวัคซีนของไทยให้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่ง
ที่น่าจะเป็นทางเลอืก และเพิ่มโอกาสความส�าเรจ็ องค์การเภสชักรรม (อภ.) ในฐานะผู้ผลติวคัซนีภาครฐั มคีวาม
สนใจในการรบัถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติวคัซนีไข้เลอืดออกจากบรษิทั Medigen Vaccine Biologics Co. (MVC) 
แต่ยังไม่มั่นใจว่าสมควรที่จะเสนอกรรมการบริหารเพื่อลงทุนในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโดยร่วมมือ
กบั MVC หรอืไม่ 

ในการนี้ ผู้บรหิารสถาบนั และนกัวจิยัขององค์การเภสชักรรม จ�านวน 6 คน ได้เดนิทางไปศกึษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการวจิยัพฒันาวคัซนีไข้เลอืดออกกบับรษิทั MVC และเยี่ยมชมโรงงาน 
รวมทั้งศกึษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอกี 2 แห่ง ได้แก่ National Health Research Institutes และ Center for 
Drug Evaluation ระหว่างวนัที่ 25-27 กนัยายน 2561 ณ ประเทศไต้หวนั 

การวิจัยพัฒนา 
วัคซีนไข้เลือดออกเอง 
ดีกว่าการรับถ่ายทอด 
เทคโนโลยีหรือไม่  
คงไม่อาจตอบได้อย่าง 
ตรงไปตรงมา และมีปัจจัย 
หลายอย่างที่ต้องพิจารณา  
ทั้งเชิงวิชาการและธุรกิจ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การผลิตวัคซีนไข้เลือดออก
หรือวิจัยพัฒนาเองดีกว่า

รับ
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จากการศกึษาดูงาน สรปุได้ว่าวคัซนีไข้เลอืดออกนี้ คอื วคัซนี TV003/ TV005 ของ US NIH ที่ MVC ได้
จ่ายเงนิแล้วกบั US NIH ส�าหรบัข้อตกลงความร่วมมอืในการผลติและจ�าหน่ายให้แก่ 26 ประเทศ วคัซนีนี้นบัว่า
มปีระสทิธภิาพดทีี่สดุในปัจจบุนั และฉดีเพยีงแค่ 1 เขม็ ผลการทดสอบทางคลนิกิระยะที่ 3 ในกลุ่มประชากรช่วง
อายุต่างๆ พบว่าให้ผลดีในกลุ่มผู้ใหญ่มากกว่าในเด็ก และยังไม่พบอาการข้างเคียงเช่นเดียวกับกรณีที่เกิดจาก
วคัซนี Dengvaxia แต่ทั้งนี้กย็งัไม่สามารถยนืยนัได้ว่าจะไม่มโีอกาสเกดิปัญหาขึ้นในอนาคต อย่างไรกต็าม วคัซนี 
TV003/ TV005 มคีวามน่าสนใจ และมคีวามเป็นไปได้หากจะน�าใช้เป็นวคัซนีทางเลอืก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่ 
แต่อาจต้องมกีารศกึษาเพิ่มเตมิในเรื่องระดบัของแอนตบิอดทีี่ลดลงในช่วงภายหลงัการรบัวคัซนีที่อาจจะท�าให้เกดิ
ความรนุแรงของโรคเพิ่มมากขึ้นกว่าปกต ิหากมกีารตดิเชื้อโดยธรรมชาติ

เงื่อนไขในการเจรจารบัถ่ายทอดเทคโนโลยกีบั MVC นั้น ทาง อภ. ต้องจ่ายเงนิค่ารบัถ่ายทอดเทคโนโลยี
ค่อนข้างสูง ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความต้องการใช้วัคซีนเด็งกี่ไม่มากเท่าที่ควร และมีแนวโน้ม
ลดลงด้วย หลงัมขี่าวประสทิธภิาพของวคัซนี Dengvaxia นอกจากนี้ ยงัไม่มกีารบรรจวุคัซนีชนดินี้ไว้ในแผนงาน
สร้างเสรมิภูมคิุ้มกนัโรคของประเทศ จงึยงัไม่ใช่เวลาอนัสมควรที่ อภ.จะลงทนุในตอนนี้ ฉะนั้น เราคงต้องรอคอย
ผลการพฒันาวคัซนีภายในประเทศต่อไป ซึ่งคาดว่าน่าจะมขี้อมูลเพยีงพอให้ตดัสนิใจเดนิหน้าการทดสอบวคัซนี
ไข้เลือดออกชุดแรก ประมาณปลายปี 2562 และอาจจะต้องทดสอบระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในคนไทยระหว่าง
วคัซนีที่พฒันาในไทยเทยีบเคยีงกบัวคัซนี TV003/ TV005 ของ US NIH 

สรปุ การวจิยัพฒันาวคัซนีไข้เลอืดออกเองดกีว่าการรบัถ่ายทอดเทคโนโลยหีรอืไม่ คงไม่อาจตอบได้อย่าง
ตรงไปตรงมา และมปีัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา ทั้งเชิงวิชาการและธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนกับผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ไม่ว่าจะพัฒนาเองหรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ล้วนต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น นอก
เหนอืจากความปลอดภยัและประสทิธภิาพของวคัซนีแล้ว ต้องค�านงึให้รอบด้านและรอบคอบเพื่อหาจดุที่เหมาะ
สมในเรื่องเมด็เงนิที่ลงทนุกบัแผนธรุกจิที่ลงตวั 

ผู้เขียน - ดร.มนัสนันท์ ขันใส 

กบัความหวังใหมย่ตุวิณัโรคอยา่งยัง่ยนื

วัคซีนวัณโรคชนิดใหม่
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วัณโรคยังคงเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขส�าคัญระดับโลก 
ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัด
ให้ไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มปีัญหาจาก
วัณโรคในระดับสูง ได้แก่ วัณโรคในบุคคล
ทั่วไป วัณโรคในผู้ติดเชื้อ HIV และวัณโรค
ดื้อยาหลายขนาน แม้ว่าจะมีวัคซีน BCG 
ป้องกันการติดเชื้อ Mycobacterium tubercu-
losis แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของวัณโรค มา
เป็นระยะเวลาอันยาวนาน แต่ยังพบผู้ป่วย
วณัโรคอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ที่มคีวามชกุของ
วณัโรคสูง พบว่าวคัซนี BCG มปีระสทิธภิาพ
ในการป้องกนัโรคต�่า แต่ข้อดขีองวคัซนี BCG 
คอื สามารถป้องกนัวณัโรคชนดิรนุแรงในเดก็
ได้ เช่น วณัโรคเยื่อหุม้สมอง วณัโรคชนดิแพร่
กระจาย เป็นต้น ดังนั้น การใช้วัคซีน BCG 
เพื่อป้องกนัวณัโรคจงึยงัคงมคีวามจ�าเป็นอยู่ 

อย่างไรกต็าม การฉดีวคัซนี BCG ไม่
สามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต สามารถ
ป้องกันการเกิดวัณโรคได้ในระยะ 10 – 20 
ปี3 นักวิจัยจากทั่วโลกตระหนักถึงปัญหานี้ 
จึงมีการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคมา
อย่างต่อเนื่อง แต่จนถงึปัจจบุนัยงัไม่มวีคัซนี
ป้องกันวัณโรคที่สามารถน�ามาใช้ทดแทน
วัคซีน BCG ได้ ส�าหรับแนวทางการวิจัย
พัฒนาวัคซีนวัณโรคชนิดใหม่ แบ่งออกเป็น 
2 แนวทาง ได้แก่ 1) การวิจัยพัฒนาวัคซีน
ป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ แทนการใช้วัคซีน 
BCG เดมิ และ 2) การปรบัปรงุคณุภาพของ
วคัซนี BCG เดมิให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

ส�าหรับวัคซีนที่น่าจับตามองและ
มีโอกาสสูงที่จะประสบความส�าเร็จ ได้แก่ 
VPM1002 ท�าการวิจัยพัฒนาโดย Tubercu-
losis Vaccine Initiative (TBVI) ใช้เทคนคิ re-

combinant BCG (rBCG) และ M72/AS01E วจิยั
พฒันาโดยบรษิทั GSK เป็นการรวมโปรตนีที่
จ�าเพาะต่อเชื้อวัณโรค และสามารถกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันได้ดีตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปในสารดูด
ซบัวคัซนี(Adjuvant) ปัจจบุนัวคัซนีทั้งสองชนดิ
นี้อยู่ในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพใน
มนษุย์ระยะ IIb 

ส�าหรับประเทศไทย แต่ละปีมีผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่ประมาณ 120,000 ราย ซึ่ง
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง 1.3 เท่า ความ
ตื่นตัวและความพยายามในการวิจัยพัฒนา
วัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ ประเทศไทย
มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยบรรจุเป็น 1 ใน 10 
โครงการส�าคญัในวาระแห่งชาตด้ิานวคัซนี ซึ่ง
สถาบนัวคัซนีแห่งชาตไิด้ให้การสนบัสนนุการ
วจิยัวคัซนีวณัโรคมาอย่างต่อเนื่อง ถงึปัจจบุนั 
มโีครงการวจิยัที่เกี่ยวข้อง 3 โครงการ คอื 

1)  ก า รพัฒน า วั ค ซี น ต ้ น แบบที่ มี
คาร์โบไฮเดรต เป็นองค์ประกอบ
หลกั (Carbohydrate-based) 

2)  การพัฒนาวัคซีนต้นแบบชนิดตัดต่อ
พนัธกุรรม (Recombinant BCG) และ 

3)  การพฒันาวคัซนีต้นแบบจากการคดั
เลอืกต�าแหน่งจ�าเพาะของโปรตนีบน
ผิวเซลล์ของเชื้อที่มีการแสดงออกใน
ระยะแฝงเท่านั้นและสามารถกระตุน้
ระบบภูมคิุ้มกนัได้ด ี(DosR epitope) 
 นอกจากนี้ยังมีการสร้างความร่วม

มือระหว่างหน่วยงานและนักวิจัยภายใน
ประเทศ การจัดตั้งคณะท�างานในรูปแบบ
เครอืข่ายการวจิยั โดยม ีศ.ดร.ธนาภทัร ปาล
กะ ผูเ้ชี่ยวชาญ มปีระสบการณ์การวจิยัวคัซนี
วัณโรคมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประธานเครือ
ข่าย รวมทั้งผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคณุวฒุเิป็น
ที่ปรึกษา เพื่อร่วมมือกันวิจัยพัฒนาวัคซีน

วัณโรคชนิดใหม่ ตั้งแต่ระดับต้นน�้า รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศให้
มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญในการวจิยั พฒันา
วคัซนีด้วยเทคโนโลยทีนัสมยั 

แม้การวจิยัพฒันาวัคซนีวณัโรคชนดิ
ใหม่เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน กอปรกับ
มีความท้าทายหลายด้าน ทั้งในส่วนของ
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องปฏบิตักิารวจิยัที่
มีความปลอดภัยสูงสุดเทียบเท่ากับโรคอีโบ
ล่า ซาร์ส หรอืเมอร์ส และในส่วนของบคุลากร 
ที่จะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญสูง แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการ
ปรบัรูปแบบการท�างาน จากแบบต่างคนต่าง
ท�า มาเป็นการท�างานร่วมกนัระหว่างนกัวจิยั
จากต่างหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 
จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดี อันจะสร้างความหวัง
ได้มากขึ้นว่าโครงการมีโอกาสที่จะบรรลุผล
ส�าเรจ็ได้มากยิ่งขึ้น 
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เครือข่ายวิจัยพัฒนาวัคซีนวัณโรคชนิดใหม่ประชุมร่วมกัน เพ่ือร่วมหาแนวทางการพัฒนาวัณโรคชนิดใหม่
ศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ (คนที่ 8 นับจากซ้าย) และสมาชิกเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนวัณโรคชนิดใหม่ 
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ผู้เขียน - วันอิบตีซาม มะสาแม

เมื่อวนัที่ 4 พฤศจกิายน 2561 ที่ผ่าน
มา “ศนูย์วจิยัไพรเมทแห่งชาต”ิ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเปิดศูนย์อย่าง
เป็นทางการ เพื่อแสดงศักยภาพและความ
พร ้อมของศูนย ์ ในการรองรับงานด ้าน
การทดสอบงานวิจัยในสัตว์กลุ ่มไพรเมท 
เนื่องจากการวิจัยพัฒนาวัคซีน รวมถึงยาพร้อมให้บริการทดสอบงานวิจัยในสัตว์กลุ่มไพรเมท 

เปดิศูนย์วิจัยไพรเมทแหง่ชาติ
ชีววัตถุและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ จ�าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบคุณภาพและความ
ปลอดภยัในสตัว์ทดลอง (Pre-clinical study) เพื่อพสิูจน์ถงึความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ก่อน
ด�าเนินการทดสอบและน�ามาใช้ในมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบในสัตว์ทดลองใน
สัตว์กลุ่มลิง หรือไพรเมท ที่มีความส�าคัญในการทดสอบด้านพิษวิทยาและประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์ เพราะสัตว์กลุ่มนี้มีลักษณะทางกายวิภาคและทางสรีรวิทยา รวมทั้งลักษณะ
พนัธกุรรมที่ใกล้เคยีงกบัมนษุย์ 

 ในอดีต ประเทศไทยยังไม่มีศูนย์วิจัยไพรเมท นักวิจัยส่วนใหญ่จึงท�าการวิจัย 
ทดสอบ และพฒันาวคัซนี ตลอดจนยาชวีวตัถโุดยใช้สตัว์ฟันแทะ และต้องใช้บรกิารทดสอบใน
ต่างประเทศ ซึ่งมค่ีาใช้จ่ายสงูและมข้ีอจ�ากดัหลายประการ ท�าให้การศกึษาและการวจิยัพฒันา
ของวัคซีนและผลิตภัณฑ์หลายชิ้นต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับอุตสาหกรรม
ได้ เพื่อปิดช่องว่างการวิจัยพัฒนาของประเทศไทยและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 
โครงการจดัตั้ง “ศูนย์วจิยัไพรเมทแห่งชาต”ิ ขึ้น ในพื้นที่ของจฬุาลงกรมหาวทิยาลยั อ�าเภอ
แก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ีโดยความร่วมมอืระหว่างส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิเพื่อผลติสตัว์
กลุ่มไพรเมท เช่น ลงิแสมไทย (Cynomolgus macaque) ลงิวอกอนิเดยี (Rhesus macaque) และ
ลงิมาร์โมเสท็ (Common marmoset) ส�าหรบัรองรบังานวจิยัของหน่วยงานในประเทศ และให้
บรกิารด้านการวจิยัและทดสอบเกี่ยวกบัสตัว์ไพรเมทของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่ง
ข้อมูลเกี่ยวกบัสตัว์ไพรเมทของเขตภูมภิาคเอเชยี  

ขณะนี้ศูนย์วิจัยไพรเมทได้เปิดให้บริการแล้ว มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส�าคญัส�าหรบัรองรบัการให้บรกิาร เช่น อาคารเลี้ยงลงิแบบกึ่งเปิดขนาดเลก็ 2 หลงั ที่สามารถ
บรรจุลิงแสมได้ประมาณ 200 ตัว และอาคารเลี้ยงแบบกึ่งเปิดขนาดใหญ่ 2 หลัง ที่บรรจุ 
ลงิแสมได้ประมาณ 1,200 ตวั อาคารวจิยัโรคไม่ตดิเชื้อ (ABSL1) 1 หลงั และอาคารวจิยั ABSL 2  
ส�าหรบัรองรบังานวจิยัโรคตดิเชื้อ 

ในส่วนของการให้บริการสดสอบงานวิจัยปัจจุบัน อยู่ระหว่างด�าเนินการทดสอบทั้ง
วัคซีนและยาจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 5 โครงการ ได้แก่ 
ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.), สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์โมเลกลุ 
มหาวทิยาลยัมหดิล, บรษิทั ไบโอเนท-เอเชยี จ�ากดั, CYPRUMED ประเทศออสเตรเลยี และ 
University of California ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเป็นการการนัตคีวามพร้อมของศูนย์ในการ
ให้บรกิารและรองรบัการทดสอบที่ต้องใช้สตัว์กลุม่ไพรเมทให้แก่นกัวจิยั บรษิทัยา และองค์การ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 นอกจากการให้บริการเพื่อรองรับการทดสอบและงานวิจัยต่างๆ แล้ว การจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญที่สอดรับกับ “วาระแห่งชาติด้าน
วคัซนี” ในการรองรบัการทดสอบวคัซนีเป้าหมายเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านวคัซนีได้ในอนาคต 

ด้วยศักยภาพความพร้อมของศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่า ศูนย์จะ
สามารถพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์วิจัยไพรเมทชั้นน�าที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดบัสากล ทั้งนี้ เพื่อยกระดบังานวจิยัและพฒันาขดีความสามารถในการผลติยา วคัซนี 
และชวีวตัถขุองประเทศไทยให้ทดัเทยีมประเทศที่พฒันาแล้ว เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น
ผู้น�าด้านวคัซนีและชวีวตัถใุนภูมภิาคเอเชยี 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมแสดง
นิทรรศการในวันเปิดศูนย์ไพรเมท 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ชนิดลิงที่ให้บริการทดสอบส�าหรับยาและวัคซีน ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จ.สระบุรี 
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ผู้เขียน - ดร.ชนนิกานต์ ขวัญช่วย

ไขปัญหาวัคซีน
การฉีดวัคซีนหัดครบจ�านวนตั้งแต่ในวัยเด็กเพียง
พอที่จะป้องกันไปจนตลอดชีวิตหรือไม่?

วคัซนีหดัเปน็วคัซนีทีส่ามารถกระตุน้ภมูคุ้ิมกนัใหค้งอยูย่าวนาน 
การใหว้คัซนีหัดทีค่รบถว้นจะมปีระสิทธภิาพในการปอ้งกันโรค
หัดจนถึงเด็กวัยเรียน และผู้ใหญ่ มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นท่ี
เปน็กลุม่เสีย่งและมคีวามจ�าเปน็ตอ้งฉดีวัคซีนท่ีมีสว่นประกอบ
ของโรคหัดเพ่ิมเติม เช่น 

•	 หญงิวยัเจรญิพันธุท์กุคนทีไ่มเ่คยเป็นโรคหัดเยอรมนั
หรือไม่แน่ใจว่าเคยเป็นโรคนี้ 

•	 บุคลากรทางการแพทย์	(ทั้งหญิงและชาย)	
•	 ทหารเกณฑท์กุคนทีไ่มเ่คยมปีระวตัวิา่ไดร้บัวคัซนีหดั	

หรือเป็นโรคหัดมาก่อน 
•	 นักเรียนที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ	
•	 ผู้ศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่มี

โอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 
  
อ้างอิง:  
ต�าราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรค ปี 2556. กองโรค
ป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 
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