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ปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยความร่วมมือของ
หลายหน่วยงานเนื่องจากการวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์และเทคโนโลยใีหม่ๆ ในปัจจบุนั
มีความซับซ้อน ต้องอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์หลายด้าน เช่นเดียวกับบทเรียน
ความส�าเร็จของการวิจัยพัฒนาวัคซีนส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนบัสนนุการท�างานซึ่งกนัและกนั 

จดหมายข่าวฉบับนี้น�าสาระและความก้าวหน้าการพัฒนางานด้านวัคซีน
มาฝากทุกท่านเช่นเคย ได้แก่ 1) แนวทางขับเคลื่อนงานวัคซีนสู่ความมั่นคง 
ด้านวัคซีนของประเทศไทยในอนาคตผ่านมุมมอง นพ.นคร เปรมศรี ผู้อ�านวยการ 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติคนใหม่ 2) สถานการณ์ ความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนา 
วัคซีนซิกาในประเทศไทยและนานาชาติ 3) ทิศทางการพัฒนาศูนย์ทรัพยากร 
ชีวภาพทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย  
4) การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐในประเทศ
สิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนนักวิจัย นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ส�าหรับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนา กระบวนการผลิต และการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 5) ความส�าเร็จของประเทศอินโดนีเซียใน
การผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในประเทศสู่ผู ้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย และ
ข่าวการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ซึ่งท่านสามารถติดตามอ่าน
รายละเอยีดได้ภายในเล่ม
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การสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน
ของประเทศ

ผู้เขียน - กองบรรณาธิการ

ผ่านมุมมองผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

“ส่ิงที่ผมอยากเห็น เมื่อพูดถึงความมั่นคงด้านวัคซีนของ
ประเทศไทย คือ เราต้องท�าให้ประชาชนมัน่ใจว่าประเทศไทยจะ
ไม่ขาดแคลนวัคซีนที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมฯ และมีวัคซีน
ใหม่ที่จ�าเป็นใช้ สามารถเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมในทุก 
องคป์ระกอบ และตอ้งมคีวามมัน่ใจในการรบัมอืกบัภาวะฉุกเฉิน 
คอื เราจะสามารถท�าวคัซนีของเราเองได ้โดยไมต่อ้งรอคนอืน่  
เป็นการร่นระยะเวลาและลดความเสียหายของทั้งชีวิตและ 
งบประมาณทีจ่ะเกิดขึน้”

นพ. นคร เปรมศรี 
ผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
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นพ.นคร เปรมศรี เข้ามารับต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2562 ช่วงเวลาสั้นๆ ที่ทมีงานจดหมายข่าวได้มโีอกาสพูดคยุ
กบั นพ. นคร หรอื คณุหมอนคร และ ผอ.นคร ซึ่ง NVI มกัใช้เรยีกสั้นๆ เมื่อพูดถงึ นอกจาก
วิสัยทัศน์ในการท�างานที่เห็นเชิงประจักษ์ในช่วงที่คุณหมอท�างานภายในกรมควบคุมโรค
แล้ว วันนี้มีโอกาสได้รับฟังแนวคิดการผลักดันงานด้านวัคซีนของประเทศให้มีความมั่นคง  
ผ่านการท�างานร่วมกนัระหว่างสถาบนัวคัซนีแห่งชาตแิละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั และประโยคส�าคญัที่ได้ยนิจากคณุหมอเสมอ คอื “เราท�าอะไรและประเทศ
ได้ประโยชน์อะไร” 

คุณหมอ นคร เริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ด้วยการเล่าประวัติการท�างานสั้นๆ ว่า  
ในปี 2536 หลงัจากเรยีนจบแพทย์ จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยักเ็ริ่มเข้าท�างานที่โรงพยาบาล
ตาพระยา จ.ปราจนีบรุ ีซึ่งต่อมาได้แยกออกมาเป็นจงัหวดัสระแก้ว หลงัจากนั้นกด็�ารงต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการ บริหารโรงพยาบาลต่ออีกประมาณ 1 ปี และเข้ามาเรียนต่อหลักสูตรทาง 
ด้านระบาดวิทยา ที่กรมควบคุมโรค และกลับไปอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  
ในต�าแหน่งหวัหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสงัคม ถงึปี 2546 

จุดเริ่มต้นและการเดินทางสู่ถนนสายวัคซีน
ปี พ.ศ 2546 ผมเริ่มต้นเข้ามาท�างานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์

ทดลอง ระยะที่ 3 ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการทดลองวัคซีนเอดส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะมี
การทดสอบในอาสาสมัครกว่า 16,000 คน และถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความส�าเร็จ  
การท�างานในโครงการเอดส์ท�าให้ได้ทั้งประสบการณ์ การเรียนรู้ และเนื่องจากการเรียน
การสอนหลักสูตรเฉพาะที่เกี่ยวกับวัคซีนไม่มีในประเทศไทย ก็ได้เข้ารับการอบรมระยะสั้น 
ด้านวัคซีน ที่เมืองอานน์ซี ประเทศฝรั่งเศส และมีโอกาสในการเข้าร่วมประชุมวิชาการที่
เกี่ยวข้องกบัวคัซนี ในต่างประเทศหลายครั้ง 

 และในปี พ.ศ. 2551 มกีารจดัตั้งส�านกังานคณะกรรมการวคัซนีแห่งชาต ิซึ่งปัจจบุนั  
คือ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยงานของส�านักงานคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ (NVCO) ในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาวัคซีนของ NVCO และเป็น 
คณะท�างานวคัซนีไข้เลอืดออกเดงกี่ 

ในปี พ.ศ. 2553 ได้รบัแต่งตั้งให้เป็นผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารโครงการกองทนุโลก 
(PR-DDC) อกี 1 ต�าแหน่ง จงึต้องดูแลงานใน 3 ส่วน คอื 1) ผู้อ�านวยการส�านกังานบรหิาร
โครงการกองทุนโลก 2) ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง และ 3) หัวหน้า
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวัคซีนของ NVCO และเนื่องจากภารกิจบริหารงานโครงการกองทุนโลก 
มมีากจงึขออนญุาตกรมควบคมุโรคเพื่อหยดุท�าหน้าที่ในส่วนของ NVCO และในปี 2558 หลงั 
นพ. ศภุชยั ฤกษ์งาม เกษยีณอายรุาขการ ได้รบัหน้าที่เป็นผู้อ�านวยการโครงการศกึษาวคัซนี
เอดส์ทดลองต่ออกีหน้าที่หนึ่ง 

“ผมตัง้ค�าถามตัวเองวา่ถ้ารบัปาก
แล้วจะท�าได้ไหม และท�าแล้วเกิด
ประโยชน์หรือไม่ ถ้าค�าตอบคือ
ท�าได้และท�าไปแล้วเกิดประโยชน์
แก่ประเทศ ผมว่าก็ไม่มีเหตุผลที่
จะต้องปฏิเสธ และแน่นอนเมือ่รับ
งานมาแล้ว ก็จะต้องตั้งใจท�าให้
ส�าเร็จ” 

และล ่าสุดก ่อนมารับต�าแหน ่ง 
ผู ้ อ� า นวยกา รสถาบั น วั คซี นแห ่ ง ช าต ิ 
คุณหมอนคร ปฏิบัติหน ้าที่ในต�าแหน ่ง 
ผู้อ�านวยการส�านกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค  
ในขณะที่ยังท�าหน ้าที่ เป ็นผู ้อ�านวยการ
โครงการศกึษาวคัซนีเอดส์ทดลอง ซึ่งถอืเป็น
โครงการวิจัยวัคซีนที่ได้มีส่วนดูแลมาตลอด
ในช่วง 16 ปีที่รับราชการในกรมควบคุมโรค  
นอกจากนั้นยังร่วมกับกองโรคป้องกันด้วย
วัคซีน ท�าโครงการน�าร ่องการให้บริการ
วัคซีนป้องกันเอชพีวีในนักเรียนหญิง ป.5  
ที่ จ.บุรีรัมย์ และจ.อุดรธานี โดยหลักๆ จะ
รับบทบาทเป็นผู้บริหารจัดการทุน (Grant 
Management) ของโครงการ สรุปปิดท้าย 
คุณหมอนครให้ความเห็นไว้ว่า “การท�างาน 
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท�าให้เราสามารถต่อยอด
ไปสู่เรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้” 
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ตัดสินใจเข้ามารับงาน 
ขบัเคลือ่นวคัซีนระดบัประเทศ 

เมื่อทีมงานถามถึงเหตุผลส�าคัญที่ 
ท�าให้คณุหมอนคร ตดัสนิใจเข้ามาช่วยผลกัดนั 
งานด้านวคัซนี ในฐานะผูอ้�านวยการสถาบนั
วคัซนีแห่งชาต ิคณุหมอหวัเราะ ก่อนตอบว่า 
ผมได้รบัการตดิต่อจากผูใ้หญ่ที่นบัถอื ว่าทาง
สถาบนัวคัซนีได้มกีารเปิดรบัสมคัรผูอ้�านวยการ  
อยากให้ลองพิจารณาดู และจริงๆ งานด้าน
วัคซีนเป็นงานที่ผมสนใจอยู่แล้ว และงาน
ที่ท�าอยู ่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะในระหว่างที่ท�าโครงการ
ศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง เป็นส่วนส�าคัญ
ที่ท�าให้ประเทศไทยเห็นความส�าคัญและ 
พดูถงึเรื่องความมั่นคงด้านวคัซนีของประเทศ 
(National Vaccine Security) และการระบาด
ของไข้หวัดใหญ่ 2009 ท�าให้ประเทศได้รับ
วคัซนีช้ามาก จงึเป็นส่วนส�าคญัให้เกดิการขบั
เคลื่อนองคาพยพการผลิตวัคซีนในประเทศ 
และการขบัเคลื่อนการผลติวคัซนีของประเทศ
ในรปูของเซลล์เพาะเลี้ยง (cell-based) ผมจงึตั้ง
ค�าถามตัวเองว่าถ้ารับปากแล้วจะท�าได้ไหม  
และท�าแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่ ถ้าค�าตอบ
คือท�าได้และท�าไปแล้วเกิดประโยชน์แก่
ประเทศ ผมว่าก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธ 
และแน่นอนเมื่อรบังานมาแล้ว กจ็ะต้องตั้งใจ
ท�าให้ส�าเรจ็

“หากเปรียบงานด้านวัคซีนเป็นบทเพลง หน่วยงานเครือข่ายเป็นผู้เล่นเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น NVI คงเปรียบ
ได้กับวาทยากร ที่ต้องประสานให้ผู้เล่นทุกคนเล่นตามจังหวะตัวโน้ตของตัวเอง เพ่ือให้สามารถประกอบกัน 
เป็นบทเพลงทีไ่พเราะได้ เช่นเดียวกับงานด้านวัคซีนของประเทศ ทีห่ากหน่วยงานเครือข่าย ต่างคนต่างท�าตาม
ความถนัดของตนเองโดยไม่มีการประสานการด�าเนินการในขัน้ต่อๆ ไปให้สอดคล้อง ก็อาจจะท�าให้งานนัน้ล่าช้า 
และไม่ประสบความส�าเร็จได้” 
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แนวคิดการขับเคลื่อนงาน
ด้านวัคซีนในประเทศไทย 

ให้ประสบผลส�าเร็จ 
ผมคดิว่าโจทย์ส�าคญั คอื เราต้องระบ ุ

(Identify) บทบาทของสถาบนัฯ ให้ชดัเจน เมื่อ
มคีนถาม NVI ท�าหน้าที่อะไร? ต้องตอบได้ว่า
เราท�าอะไรและประเทศได้ประโยชน์อย่างไร 
และต้องมีผลงานเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ตวัอย่างเช่น ในวงออร์เคสตราหากจะเปรยีบ
งานด้านวัคซีนเป็นบทเพลง โดยมีผู้เล่นทุก
คนในที่นี้ คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการร่างโน้ตเพลง NVI คงเปรียบ
ได้กบัวาทยากร (Conductor) ที่ต้องรู้ว่าจะท�า
อย่างไรให้ทกุคนในวงเล่นเพลงเดยีวกนั และ
เล่นตามโน้ตเพลงของตวัเอง เพื่อประสานกนั 
ให้เกิดเป็นบทเพลงที่ไพเราะ ปัจจุบันการ
พฒันางานด้านวคัซนีของประเทศ หน่วยงาน
ต่างๆ อาจท�าตามความถนัดของตนเองโดย
ไม่มกีารประสานการด�าเนนิการในขั้นต่อๆ ไป
ให้สอดคล้อง ดงันั้นหน้าที่ของ NVI คอื ต้อง
ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการก�าหนด
ยทุธศาสตร์หรอืแนวทางการพฒันาวคัซนีของ
ประเทศแต่ละชนดิ และต้องระบใุห้ได้ว่าช่อง
ว่างหรือโอกาสการพัฒนาวัคซีนของประเทศ
แต่ละชนดิคอือะไร และจะบรหิารจดัการหรอื 
ปิดช่องว่างเหล่านั้นอย่างไรเพื่อให้การท�างาน
ประสบความส�าเร็จตามแผนที่วางไว้ แต่
อย่างไรก็ตามการท�างานต้องค�านึงถึงล�าดับ
ความส�าคญัในการจดัการปัญหาด้วย 

นอกจากบทบาทของ NVI ต่อการ 
ด�าเนนิงานภายนอกแล้ว อกีส่วนที่ผมต้องการ
ท�าเพื่อให้เกิดความส�าเร็จในการขับเคลื่อน
งานด ้านวัคซีน คือ การเสริมสร ้างขีด 
ความสามารถ (capacity building) ของ
บุคลากรภายในสถาบันฯ ดึงศักยภาพของ
บุคลากรที่มีอยู่ออกมา เพื่อสร้างความเข้ม
แขง็ให้กบัองค์กร รวมถงึลดอตัราการออกจาก
งาน (Turnover Rate) ของบคุลากร และอยาก
ให้บคุลากรมคีวามสขุกบัการท�างาน

 

ในอีก 5 ปี ข้างหน้า 
อยากเห็นวัคซีนไทย 
เดินหน้าอย่างไร

คณุหมอนครหวัเราะก่อนถามทมีงาน
กลบัว่า ถามถงึ 5 ปี ข้างหน้าเลยเหรอ ผมมี
เวลาท�างานแค่ 4 ปี นะ และมคีนบอกผมว่า
ปีสดุท้ายให้นั่งเฉยๆ รอหมดวาระ แต่สดุท้าย
ท่านให้สัมภาษณ์ทีมงานด้วยเป้าหมายที่
หนักแน่นว่า สิ่งที่ผมอยากเห็นเป็นอย่างแรก
คงจะเป็นประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน  
ไม่ขาดแคลนวคัซนีที่ใช้ในแผนงานสร้างเสรมิฯ 
(EPI) และมวีคัซนีใหม่ที่จ�าเป็นใช้ สามารถเข้า
ถงึอย่างเท่าเทยีมในทกุองค์ประกอบ 

อย่างที่สอง คือ ความมั่นใจในการ
รบัมอืกบัภาวะฉกุเฉนิ เช่น หากเกดิการระบาด
ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ (Pandemic influenza) 
หรือเกิดมีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ ์ใหม่ขึ้นมา 
เราควรที่จะสามารถพฒันา seed virus เพื่อ

น�ามาผลติวคัซนีของเราเองได้ โดยไม่ต้องรอ
คนอื่น จะเป็นการร่นระยะเวลาและลดความ
เสียหายของทั้งชีวิตและงบประมาณที่จะ 
เกิดขึ้น และสุดท้ายผมอยากจะเห็น NVI  
เป็นองค์กรที่สามารถเป็นที่พึ่งได้ ถ้าเรื่อง
วคัซนีต้องนกึถงึ NVI 

ปิดท้ายค�าถามการสัมภาษณ์ด้วย
ค�าถาม หัวใจส�าคัญการท�างานในบทบาท 
ผู ้บริหาร คุณหมอนคร กล่าวว่า ผู้บริหาร
ที่ดี  ต ้องมีทักษะการบริหาร เชิ งกว ้ าง  
3 ด้าน เป็นพื้นฐาน คือ 1) การบริหารคน  
ไม่ใช้การบังคับ แต่ต้องสร้างเป้าหมายร่วม
กันตามหลักการของ นพ.โสภณ เมฆธน  
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่า 
“คนส�าราญ งานส�าเร็จ” 2) การบริหารเงิน 
เป็นอีกส่วนที่ส�าคัญส�าหรับผู้บริหาร เพราะ 
ไม่ได้เรียนมา แต่ต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมใน
หลายงาน เช่น พสัด ุการเงนิ และ 3) การบรหิาร 
งาน ผู้บริหารต้องมีความรู้ทางวิชาการใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับงานควบคู่ด้วย เพื่อน�า
ความรู้เชิงวิชาการมาใช้ในงาน แต่หากยัง
ไม่ช�านาญก็อาจต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้
ค�าปรกึษา  

“หัวใจส�าคัญของผู้บริหาร ต้องมี
ทักษะการบริหารเชิงกว้าง 3 ด้าน  
เปน็พ้ืนฐาน คอื บรหิารคน บรหิาร
เงิน และการบริหารงาน”
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ผู้เขียน - นันทะภร แก้วอรุณ

ไวรัสซิกา (Zika virus) ถูกค้นพบ 
ครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ 1947 เดิมเชื่อกันว่า 
ไม่ก่อโรคร้ายแรงใดๆ ในมนุษย์ แต่ข่าว 
การระบาดในแถบละตินอเมริกาในป ี  
ค.ศ 2014 - 2016 ทั่วโลกต่างได้รูจ้กัและตื่นตวั
กับโรคไข้ซิกามากขึ้น เมื่อมีรายงานว่าไวรัส 
ซกิาก่อให้เกดิโรครนุแรงทางระบบประสาท เช่น 
โรคอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและการสูญเสีย
การท�างานของกล้ามเนื้อและอวัยวะภายใน
ร่างกาย (Guillain-Barre syndrome) โรคเยื่อหุม้ 
สมองกบัสมองอกัเสบ (meningoencephalitis) 
และโรคไขสนัหลงัอกัเสบ (myelitis) ในมนษุย์ 
และยังพบว่าการระบาดของไวรัสซิกาใน
ประเทศบราซลิสมัพนัธ์กบัอตัราการเกดิความ

วัคซีนซิกา
จ�าเป็นหรือไม่ 
ท�าไมต้องพัฒนา?

ผดิปกตขิองศรษีะทารกมารดาที่ตดิเชื้อไวรสัซกิาขณะตั้งครรภ์หรอืเรยีกว่าภาวะ microcephaly 
(รปูที่ 1) จากสถานการณ์การระบาดที่เริ่มลกุลามไปยงัภมูภิาคต่างๆ ท�าให้ในวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 
ค.ศ. 2016 องค์การอนามยัโลกได้ประกาศ ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัซกิาที่
มพีาหะ คอื ยงุลาย เป็นภาวะฉกุเฉนิด้านสาธารณสขุระหว่างประเทศ เนื่องจากมกีารระบาด
ของโรคอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอเมริกา และเริ่มพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ซกิาสู่ทวปียโุรป

รูปที่ 1  ความผิดปกติแบบ microcephaly ของศรีษะทารกจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสซิกาขณะตั้งครรภ์ในประเทศบราซิล 
ที่มารูป www.statnews.com 
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นับตั้งแต่การระบาดใหญ่ของไวรัส
ซิกาในปี ค.ศ. 2016 ถึงปัจจุบันยังมีการ
ให้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผ่านช่องทางต่างๆ ว่ายังพบการระบาดของ
ไวรัสอยู่อย่างต่อเนื่อง ในหลายประเทศ 
รวมถึงประเทศไทย (รูปที่ 2) และถึงขณะนี้
ยังไม่มีวัคซีนซิกาที่ได้รับใบอนุญาตให้ออก
วางจ�าหน่ายในท้องตลาด จากข้อมูลการ
ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีน
ซิกา ซึ่งเผยแพร่ใน WHO Vaccine Pipeline 
Tracker พบว่ามวีคัซนีซกิาตวัเลอืก (Candidate 
vaccine) ที่อยูร่ะหว่างการวจิยัพฒันาในระยะ
ต่างๆ ถงึ 45 ชนดิ และมจี�านวน 16 ชนดิ อยู่
ระหว่างการทดสอบในมนุษย์ (ตารางที่ 1) 
ซึ่งการพัฒนาวัคซีนที่มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่องนี้ แสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็นและ
ส�าคัญของการป้องกันประชากรโลกต่อเชื้อ
ไวรัสซิกาด้วยวัคซีนชนิดใหม่ที่มีการพัฒนา
ขึ้น และแม้ว่าหลายประเทศที่ท�าการพัฒนา
วัคซีนอยู่ในปัจจุบันจะไม่ใช่ประเทศที่มีการ
ระบาดของโรค แต่การพฒันาวคัซนีบางชนดิ
อยู่ในการทดสอบในมนุษย์แล้วนั้น แสดงให้
เห็นถึงโอกาสและแนวโน้มที่จะมีการพัฒนา
วคัซนีให้ส�าเรจ็และน�ามาใช้ในอนาคต 

รูปที่ 2 ภาพข่าวออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของไวรัสซิกา

คมชัดลึก วันที่ 7 ตุลาคม 2559

ข่าวสด วันที่ 9 มกราคม 2562

จากการวเิคราะห์ข้อมลูขององค์กรต่างประเทศ พบว่าแม้ว่าจะมงีานวจิยัพฒันาวคัซนี 
ซกิาอยูจ่�านวนหนึ่ง แต่กย็งัเป็นส่วนน้อยหากเทยีบกบัการพฒันาวคัซนีชนดิอื่นๆ เช่น วคัซนีเดงกี่  
มาลาเรยี เอดส์ และอโีบล่า ซึ่งอาจมาจากปัจจยัเรื่องความรนุแรงของโรค อกีทั้งผูท้ี่สนใจวจิยั
พัฒนาวัคซีนส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐและบริษัทวัคซีนเอกชนขนาดเล็ก ยังไม่มีผู้ผลิต
วัคซีนรายใหญ่ให้ความสนใจท�าให้การวิจัยพัฒนาวัคซีนมากนัก หากลองวิเคราะห์จากจุดนี้ 
อาจเป็นเหตุผลอีกประการที่ประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตการระบาดของโรคไข้ซิกา จะสนับสนุน
ในการพฒันาวคัซนีในบ้านเราได้โลดเล่นหรอืมโีอกาสที่จะประสบผลส�าเรจ็ได้ 

“แม้ว่าความล้มเหลวของการ
พัฒนาวัคซีนจะเกิดขึ้นได้บ่อย
ครั้ง และถือเป็นความเส่ียงที่
รัฐต้องลงทุน แต่การไม่ได้ริเริ่ม
พัฒนาในส่ิงที่เป็นพ้ืนฐานส�าคัญ
เลยอาจเป็นส่ิงทีน่า่กลวัมากกวา่”
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ตารางที่ 1 วัคซีนตัวเลือกที่มีรายงานการทดสอบทางคลินิก 
Vaccine Candidate Clinical Trial Information

Candidate Vaccine Platform Phase Sponsor Name Trial Status Location

GLS-5700 DNA 1 GeneOne Life Science,   
Inc. / Inovio Pharmaceuticals

Completed United States of America 
| Canada

GLS-5700 DNA 1 GeneOne Life Science,   
Inc. / Inovio Pharmaceuticals

Completed Puerto Rico

AGS-v Peptide 1 NIH Completed United States of America

MV-Zika Recombinant 
viral vector

1 Themis Bioscience Completed Austria

mRNA-1325 mRNA 2 Moderna Therapeutics Open,   
not recruiting

United States of America

VRC-ZKADNA085-00-VP DNA 1 NIAID Open,   
not recruiting

United States of America

VRC-ZKADNA090-00-VP DNA 1 NIAID Open,   
not recruiting

United States of America

VRC-ZKADNA090-00-VP DNA 2 NIAID Open,  recruiting United States of America 
| Puerto Rico

ZIKV PIV Inactivated 
whole target 
organism

1 NIAID Completed United States of America

ZIKV PIV Inactivated 
whole target 
organism

1 NIAID Completed United States of America

ZIKV PIV Inactivated 
whole target 
organism

1 BIDMC Completed United States of America

ZIKV PIV Inactivated 
whole target 
organism

1 NIAID Open,  recruiting Puerto Rico

PIZV or TAK-426 Inactivated 
whole target 
organism

1 Takeda Open,  recruiting United States of America 
| Puerto Rico

VLA1601 Inactivated 
whole target 
organism

1 Valneva Austria GmbH Completed United States of America

rZIKV/D4Δ30-713 Recombinant 
viral vector

1 NIAID Open,  recruiting United States of America

BBV121 Inactivated 
whole target 
organism

1 Bharat Biotech Completed India
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ส�าหรับการพัฒนาวัคซีนซิกาในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานสนใจพัฒนาวัคซีนซิกา 
แต่ทั้งหมดยังอยู่ในระดับการวิจัยพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น ในส่วนของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดลและทีมวิจัยขององค์การ
เภสชักรรม ด�าเนนิการวจิยัพฒันาวคัซนีซกิาชนดิเชื้อตายในเซลล์เพาะเลี้ยง (Vero cell) จากสายพนัธุ์ 
ไวรสัที่ระบาดในประเทศไทย มาเกอืบ 3 ปี แล้ว ล่าสดุสามารถคดัสายพนัธุ์ไวรสซกิาที่จะน�ามา
ใช้พัฒนาเป็นวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบก่อนระยะพรีคลินิก ซึ่งหากผล
การทดสอบเป็นไปตามคาดจะสามารถเข้าสู่การทดสอบในระยะพรคีลนิกิในปลายปี 2563 ต่อไป 

เมื่อมองเทศแล้วมามองที่ไทยจะพบว่า สิ่งที่เหน็ได้ชดัคอื การพฒันาวคัซนีซกิาในบ้านเรา
ยงัมคีวามล่าช้าอยู่มากหากเทยีบกบัเขา ค�าถามตามมาคอื “แล้วเราจ�าเป็นต้องวจิยัพฒันาวคัซนี
ซิกาหรือไม่” ก่อนตอบค�าถามคงต้องมาคิดก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไร และสิ่งที่เราจะได้คือ
อะไร หากต้องการตัววัคซีนเพราะบ้านเรามีการระบาดของซิกา เราอาจจะท�าการวิจัยพัฒนาเอง
หรือรอซื้อวัคซีนจากต่างประเทศซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่? แต่ถ้าเราอยากได้อะไรที่นอกเหนือจาก
ตัววัคซีน เช่น องค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง และการพัฒนาบุคลากร
ด้านวคัซนีของประเทศ ซึ่งถอืเป็นผลติผลส�าคญั จะได้ค�าตอบเดยีวคอื เราจะต้องวจิยัพฒันาเอง
และต้องท�าให้ส�าเรจ็ด้วย 

แม้ว่าความล้มเหลวของการพฒันาวคัซนีจะเกดิขึ้นได้บ่อยครั้ง และถอืเป็นความเสี่ยงที่รฐั
ต้องลงทนุ แต่การไม่ได้รเิริ่มพฒันาในสิ่งที่เป็นพื้นฐานส�าคญัเลยอาจเป็นสิ่งที่น่ากลวัมากกว่า การ
วิจัยพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ อาจเป็นการเริ่มต้นที่ยากและต้องใช้เวลาอีกยาวไกล แต่หากประเทศ
เห็นถึงความส�าคัญ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านนโยบายงบประมาณ ตลอดจน 
ความร่วมมอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเตม็ที่ ท้ายที่สดุแม้การพฒันาจะไม่ประสบความส�าเรจ็ 
แต่ผูเ้ขยีนเชื่อว่าองค์ความรู ้และประสบการณ์ที่ได้จากการลงมอืท�า จะเป็นสร้างรากฐานในการวจิยั
พฒันาวคัซนีของประเทศ เพื่อต่อยอดสู่การพฒันาวคัซนีชนดิอื่นได้ในอนาคต  

เอกสารอ้างอิง: 
https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/microcephaly.html
https://ddc.moph.go.th 
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2064760
http://www.komchadluek.net/news/scoop/245219
WHO Vaccine Pipeline Tracker https://www.who.int/immunization/research/vaccine_pipeline_tracker_spreadsheet/en/
https://www.who.int/blueprint/what/norms-standards/ZIKV_final_report_public_version.pdf?ua=1
Singh RK, et.al, Zika Virus – Emergence, Evolution, Pathology, Diagnosis and Control: Current Global Scenario 

and Future Perspectives – A Comprehensive Review, The Veterinary Quarterly, 2016 Sep;36(3):150-175. 
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ผู้เขียน - ดร. ศิริวรรณ วันศุกร์ 

เมื่อพูดถึงทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ พบมีความหลากหลายมากตั้งแต่ตัวอย่างที่เก็บจากผู้ป่วย 
(specimen) ตวัอย่างเชื้อจลุนิทรยี์ก่อโรค เซลล์ เนื้อเยื่อ ดเีอน็เอ เและชวีวสัดตุ่างๆ ที่ได้จากการศกึษาวจิยักลไก
การเกิดโรคต่างๆ เพื่อสร้างมาตรการป้องกันและรักษาโรค รวมทั้งการเก็บตัวอย่างในกรณีที่มีการระบาดของ 
โรคต่างๆ ซึ่งตวัอย่างเหล่านี้มอียู่เป็นจ�านวนมาก และถูกจดัเกบ็กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ขาดมาตรฐาน
และกระบวนการจดัเกบ็ข้อมูลที่เป็นระบบ ท�าให้ตวัอย่างที่จดัเกบ็เหล่านั้นไม่สามารถสร้างคณุประโยชน์ทางการ
ศกึษาวจิยัเพื่อพฒันางานด้านการแพทย์และสาธารณสขุได้ 

ปัจจบุนัหลายประเทศในภมูภิาคเอเชยี มกีารพฒันาคลงัทรพัยากรชวีภาพฯ ให้ได้มาตรฐานมกีระบวนการ
ลงทะเบยีนการจดัเกบ็และการปรบัปรงุข้อมูลทรพัยากรฯ อย่างเป็นระบบ สามารถสบืค้น และวเิคราะห์ข้อมูลได้
อย่างถกูต้อง รวมถงึการจดัการข้อมลูในส่วนของการตรวจสอบคณุภาพ และการเข้าถงึตวัอย่าง ที่สามารถตรวจสอบ 
ย้อนกลบัได้ แต่รูปแบบการด�าเนนิงานของแต่ละที่มคีวามแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบับรบิทของประเทศนั้นๆ เช่น 

ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

เครือข่าย
โครงการ V-Resource  
“ศูนย์เครือข่ายคลังทรัพยากร
ชีวภาพและสารสนเทศ 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ของประเทศ”  
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1) ประเทศจีน China National Gene Bank (CNGB) เป็นหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ  
การจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพแบบรวมศูนย์หรือแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว ซึ่งข้อดีคือการบริหารจัดการแบบนี้ท�าให้
ความคล่องตัวในการด�าเนินงานสูง บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการให้บริการตัวอย่างจะให้แก่ 
นกัวจิยัเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่มข้ีอเสยีคอื ต้องใช้งบประมาณลงทนุจ�านวนมากในการจดัท�าโครงสร้าง
พื้นฐานและการดูแลระบบ 

2) ประเทศเกาหลีใต้ Korea National Research Resource Center (KNRRC) เป็นหน่วยงานที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากภาครัฐเช่นกัน มีรูปแบบการจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพแบบกระจายหลายแห่ง แต่ร่วมมือกันใน 
รปูแบบเครอืข่าย ซึ่งการบรหิารจดัการแบบนี้มข้ีอดคีอื ไม่ต้องลงทนุใช้งบประมาณจ�านวนมหาศาลในทนัท ีเพราะ
หลายหน่วยงานในประเทศมกีารเกบ็รวบรวมตวัอย่างทรพัยากรชวีภาพอยู่ก่อนแล้ว โดยม ีKNRRC Head Quarter 
ท�าหน้าที่เป็นหน่วยกลางดูแลลูกข่ายที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ การให้บริการตัวอย่างจะให้แก่นักวิจัยใน
ประเทศไม่คดิค่าใช้จ่าย และมรีะบบให้บรกิารรบัฝากและแจกจ่ายทรพัยากรชวีภาพผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถ
ให้บรกิารแก่นกัวจิยัทั้งในและต่างประเทศ 
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ส�าหรับประเทศไทย ความตื่นตัวและการให้ความส�าคัญกับการจัดเก็บชีววัสดุเหล่านี้ยังมีน้อย และยัง 
กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ขาดมาตรฐานและการจัดเก็บที่เป็นระบบตามหลักสากล แหล่งจัดเก็บ
ส�าคัญ เช่น หน่วยงานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและผลิตวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาตริ่วมกับศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) ภายใต้ 
ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(BIOTEC) ได้เริ่มด�าเนนิการพฒันาคลงัจดัเกบ็ทรพัยากรชวีภาพฯ 
ส�าหรบัใช้ร่วมกนัในการวจิยัพฒันาวคัซนีของประเทศ โดยรปูแบบการพฒันาคลงัทรพัยากรชวีภาพฯ ที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อเกบ็รกัษา และให้บรกิารทรพัยากรชวีภาพส�าหรบัการวจิยัและพฒันาวคัซนีในประเทศ เป็นการสร้างความร่วมมอื 
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มกีารจดัเกบ็ชวีวสัดเุหล่านี้อยู่แล้ว ในรูปแบบเครอืข่าย และยกระดบัหน่วยงานเหล่านี้
ให้ได้มาตรฐาน ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานการจดัการทรพัยากรชวีภาพร่วมกนั ซึ่งการพฒันา
คลงัจดัเกบ็ทรพัยากรชวีภาพฯ ของประเทศในรูปแบบนี้จะช่วยประหยดังบประมาณของประเทศได้ค่อนข้างมาก
เมื่อเทยีบกบัการจดัเกบ็รวมศนูย์ในที่เดยีวแบบเบด็เสรจ็ เพราะไม่ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมหาศาลเพื่อลงทนุใน
ทนัท ีรวมถงึมหาวทิยาลยัและหน่วยงานวจิยัหลายแห่งในประเทศไทยมกีารเกบ็รวบรวมตวัอย่างทรพัยากรชวีภาพ
และอยู่ก่อนแล้ว และแต่ละแห่งมคีวามเชี่ยวชาญในการจดัเกบ็รกัษาทรพัยากรต่างชนดิกนั 

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไประดับหนึ่ง ซึ่ง BIOTEC ได้มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายการจัดเก็บชีวทรัพยากรชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาวัคซีนสู่มาตรฐานสากล ได้แก่  
การศึกษาดูงานการด�าเนินการของศูนย์ทรัพยากรในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการจัดเก็บ มีมาตรฐานสากล
เป็นที่ยอมรบัในระดบันานาชาต ิคอื CNGB และ KNRRC เพื่อน�าความรู้มาประยกุต์ใช้กบัโครงการฯ การเข้าร่วม
ประชุมก�าหนดมาตรฐานนานาชาติ ISO/TC 276 Biotechnology การจัดอบรมและประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่
ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัเกบ็และการใช้ประโยชน์ชวีวสัดทุางการแพทย์ ตามมาตรฐานสากล แก่หน่วยงานเครอืข่าย 
และหน่วยงานที่สนใจ โดยวทิยากรผูม้ปีระสบการณ์ด้านการจดัการคลงัทรพัยากรฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมกีารประชาสมัพนัธ์การรบัสมคัรเครอืข่ายทรพัยากรชวีภาพทางการแพทย์ ผ่านทางเวบ็ไซต์ 
V-resource (http://www.vresource.org) ขณะนี้มีหน่วยงานต่างๆ สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายมากกว่า 8 แห่ง  
ทั่วประเทศ คาดว่าอนาคตจะมกีารรวมกลุ่มของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

อย่างไรกต็ามปัจจบุนัความท้าทายของการด�าเนนิการพฒันาคลงัจดัเกบ็ทรพัยากรชวีภาพฯ ของประเทศ
ในลกัษณะเครอืข่าย คอื ท�าอย่างไรจงึจะจงูใจให้หน่วยงานต่างๆ สมคัรใจเข้าร่วมเป็นเครอืข่าย และร่วมกนัพฒันา
ศนูย์ทรพัยากรชวีภาพฯ ของประเทศให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรบัในนานาชาต ิและประเทศมทีรพัยากรชวีภาพที่
มคีณุภาพเพื่อใช้ต่อยอดงานวจิยั และช่วยลดการน�าเข้าชวีวสัดเุพื่อการวจิยัจากต่างประเทศได้อกีด้วย   
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ผู้เขียน - ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ

ร่วมสร้างคน พัฒนา
อุตสาหกรรมชีวเภสัชกรรม

 

ผูบ้รหิารสถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ(สวช.) 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรุ ี (มจธ.) ได้ศกึษาดูงานสถาบนัการศกึษา 
และหน่วยงานฝึกอบรมทั้งภาครฐัและเอกชน 
ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 12-14 
กมุภาพนัธ์ 2562 เพื่อสร้างความร่วมมอืในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ 
ระหว่างประเทศไทยกบัสถาบนัการศกึษาและ
หน่วยงานฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกบัอตุสาหกรรม
ชวีเภสชักรรม (Biopharmaceutical Industry)

การศกึษาดงูานและเจรจาสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง 8 แห่ง ประกอบ
ด้วยสถาบนัการศกึษา และหน่วยงานภาครฐั  
4 แห่ง ได้แก่ Nanyang Polytechnic, Ngee 
Ann Polytechnic,Singapore Institute of 
Technology,Bioprocessing Technology  
Institute และบรษิทัเอกชนที่เคยมคีวามร่วมมอื
ในการสนบัสนนุวทิยากร เครื่องมอื วสัดอุปุกรณ์ 
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตระดับต้นน�้าและ
ปลายน�้า จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ Merck, PALL 
และ GE (เทคโนโลยกีารผลติ) รวมถงึบรษิทั 
Shimadzu ซึ่งมศีนูย์ฝึกอบรมด้านการทดสอบ 

คุณภาพ พัฒนาและถ่ายทอดวิธีการตรวจ
วิเคราะห์ตลอดกระบวนการวิจัยพัฒนา
ผลติภณัฑ์ สรปุว่า ทั้งสองประเทศมคีวามยนิด ี
ที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร โดยใช้ความเชี่ยวชาญ และ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู ่ส�าหรับการเรียน 
การสอนเพื่อตอบโจทย์อตุสาหกรรมชวีเภสชั- 
กรรมของประเทศ 

ภายหลงัการศกึษาดูงาน สวช. และ 
มจธ. จะสรปุประเดน็ที่ควรสร้างความร่วมมอื 
กับหน่วยงานแต่ละแห่งของประเทศสิงคโปร์ 
เพื่อจดัท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื เสนอ
การแลกเปลี่ยนนักวิจัย นักศึกษา และ 
ผูเ้ชี่ยวชาญต่อไป ส�าหรบัการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรในเครือข่ายของ สวช. ในด้าน
การวิจัยพัฒนา กระบวนการผลิต และ 
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้น สวช. 
จะสนับสนุนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห ่งชาติ 
มจธ. เป็นผู ้ด�าเนินการจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ในปี 2563 โดย สวช. จะให้การ
สนับสนุนการด�าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือระหว่าง สวช. กับ มจธ. และ 
การด�า เนินโครงการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งแผน
แม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2567 

เพื่อให้การจัดอบรมขยายวงกว้าง
ในภมูภิาคอาเซยีน ประเทศไทยและสงิคโปร์ 
ได้วางแผนการจดัอบรมระยะสั้นร่วมกนั และ
โครงการ ท�าโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ให ้แก ่บุคลากรในกลุ ่มอาเซียนได ้ ทั้งนี้  
จะมีการทบทวนหลักสูตรระยะสั้นเดิมที่ 
สวช. เคยจดัอบรมร่วมกบับริษัทเอกชน และ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ รวมทั้ง 
หลักสูตรของประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมจัด
อบรมให้แก่บุคลากรภายในเครือข่ายของ 
ทั้งสองประเทศ และประเทศอื่นๆ ในภูมภิาค
อาเซยีนได้ ตวัอย่างหลกัสูตร เช่น Filtration,  
Chromatography,Cell cultivation technique, 
Characterization methods,Quality Risk  
Management เป็นต้น   

ผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมหน่วยงานฝกึอบรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวเภสัชกรรม

Ngee Ann Polytechnic Singapore Institute of Technology
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ช่วงต้นปีที่ผ่านมาผูเ้ขยีนมโีอกาสได้ร่วมเดนิทางกบัผูบ้รหิารสถาบนัวคัซนีแห่งชาติ 
ไปเยี่ยมชมบริษัท Bio Farma ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (State-owned enterprise) 
ประเทศอนิโดนเีซยี มหีน้าที่ในการผลติวคัซนีและผลติภณัฑ์แอนตซิรีั่มชนดิต่างๆ ปัจจบุนั 
Bio Farma เป็นบรษิทัผูผ้ลติวคัซนีรายใหญ่ที่สดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ สามารถ
ผลิตวัคซีนตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกได้กว่า 13 ชนิด (ตารางที่ 1) ส่งออก
วคัซนีไปจ�าหน่ายยงัประเทศต่างๆ มากกว่า 136 ประเทศทั่วโลก วคัซนีที่ผลติโดยบรษิทั 
Bio Farma ถกูแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 1) เพื่อน�ามาใช้ในแผนงานสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค
ของประเทศ และ 2) เพื่อการส่งออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ โดยมคีู่ค้ารายใหญ่ คอื 
องค์การอนามยัโลก (World Health Organization; WHO) และองค์การอนามยัโลกภาคพื้น
อเมรกิา (Pan American Health Organization; PAHO) และยูนเิชฟ 

การมโีอกาสได้เหน็โรงงานผลติวคัซนีและได้รบัรูถ้งึความส�าเรจ็ของบรษิทั Bio Farma  
ท�าให้ผู้เขียนรู้สึกตื่นเต้น และแอบสงสัยว่าท�าไมอินโดนีเซียสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�า
การผลติวคัซนีในภมูภิาคเอเชยีได้ ทั้งๆ ที่บ้านเราเองกไ็ม่ได้มอีะไรด้อยกว่าอนิโดนเีซยีเลย

ตารางที่ 1 ชนิดวัคซีนที่ผลิตโดย 
 บริษัท Bio Farma ประเทศอินโดนีเซีย 

ปีที่ผลิต ชนิดวัคซีน

1997 OPV,measles 10 ds

2001 DTP,DT,TT (vial)

2003 TT (Uniject)

2004 Hep B (Uniject)

2006 DTP-HepB,measles 20 ds

2009 mOPV1

2010 bOPV 20 ds

2011 Td

2014 DTP/Hb/Hib (Pentabio) 5ds,10ds

2015 bOPV 10 ds

ผู้เขียน - กฤษณา นุราช

ความส�าเร็จ 
สู่ผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ ่
ในภูมิภาคเอเชีย

รูปที่ 1  บริษัท Bio Farma  
ประเทศอินโดนีเซีย
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ตารางที่ 1 ชนิดวัคซีนที่ผลิตโดย 
 บริษัท Bio Farma ประเทศอินโดนีเซีย 

ปีที่ผลิต ชนิดวัคซีน

1997 OPV,measles 10 ds

2001 DTP,DT,TT (vial)

2003 TT (Uniject)

2004 Hep B (Uniject)

2006 DTP-HepB,measles 20 ds

2009 mOPV1

2010 bOPV 20 ds

2011 Td

2014 DTP/Hb/Hib (Pentabio) 5ds,10ds

2015 bOPV 10 ds

รูปที่ 2 Dr.Juliman ผู้อ�านวยการฝา่ยผลิตวัคซีน บริษัท Bio Farma (คนที่ 2 จากริมซ้ายมือ)

ระหว่างพักเบรกผู ้ เขียนมีโอกาส 
พูดคยุกบั Dr.Juliman ผู้อ�านวยการฝ่ายผลติ
วัคซีน บริษัท Bio Farma ในประเด็นต่างๆ 
เกี่ยวข้องกบัการวจิยัพฒันาวคัซนี และความ
ส�าเร็จของ Bio Farma รวมไปถึงทิศทางการ
พัฒนางานในอนาคต ท�าให้รู้ว่าความส�าเร็จ 
ของ Bio Farma เกดิจาก “การที่บรษิทัได้รบั
ความร่วมมือที่ดีจากองค์กรชั้นน�าด้านวัคซีน
ระหว่างประเทศ ในการสร้างความเข้มแข็ง
แก่ Bio Farma รวมถึงการมีบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ มีความสามารถ และมีความ
ภักดีต่อองค์กร” โดย Dr.Juliman กล่าว
เพิ่มเติมว่า การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้องอาศัย
บุคลากรที่มีประสบการณ์ ดังนั้นการท�าให้
บุคลากรสามารถท�างานอยู ่กับองค์กรได้
นาน ถือเป็นส่วนส�าคัญของความส�าเร็จการ
พฒันาวคัซนีของบรษิทั Bio Farma นอกจาก
นี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนให้ได้มาตรฐาน
องค์การอนามัยโลก สามารถส่งผลิตภัณฑ์
ออกไปจ�าหน่ายยังตลาดต่างประเทศก็เป็น
ส่วนส�าคัญที่ท�าให้บริษัทเป็นที่ยอมรับใน
ระดบันานาชาต ิ

“ความส�า เร็จของการพัฒนาวัคซีน 
ของบริษัท Bio Farma คือ การได้รับ 
ความร่วมมือที่ดีจากองค์กรช้ันน�าด้านวัคซีน
ระหว่างประเทศ ในการสร้างความเข้มแข็ง
แก่ Bio Farma รวมถึงการมีบุคลากร 
ที่มีประสบการณ์ มีความสามารถ และมี
ความภักดีต่อองค์กร” 

และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คอื ภาครฐั ซึ่งมี
ส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนของประเทศผ่านแนวคิด Quadruple 
Helix หรือการสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ได้แก่ 
สถาบนัการศกึษา ภาคธรุกจิ หน่วยงานภาค
รฐั และ ภาคประชาชน โดยสถาบนัการศกึษา
หรอืมหาวทิยาลยัในประเทศมส่ีวนร่วมส�าคญั
ในการวิจัยพัฒนาวัคซีน โดยมีหน่วยงาน 

ภาครัฐ เช่น กระทรวงการวิจัยและการอุดมศึกษา กระทรวงสาธารณสุขท�าหน้าที่ในการ
สนบัสนนุทนุแก่โครงการวจิยัพฒันาวคัซนีต่างๆ แก่มหาวทิยาลยั ส�าหรบั Bio Farma จะเป็น
ส่วนของภาคธุรกิจท�าหน้าที่ในการผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในแผนงานสร้างเสริมฯ ของประเทศและ
ส่งออกจ�าหน่ายในตลาดต่างประเทศ (รูปที่ 3) 

นอกจากแนวคดิการสนบัสนนุการพฒันาวคัซนีผ่านความร่วมมอืของหน่วยงานภายใน
ประเทศแล้ว การด�าเนินงานโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศก็ยังคงสนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ กล่าวคือ การพิจารณาน�าวัคซีนชนิดใหม่เข้ามาบรรจุใน 
แผนงานสร้างเสริมของประเทศ จะต้องพิจารณาด้วยว่า วัคซีนชนิดนั้นๆ มีผู้ผลิตภายใน
ประเทศหรือไม่ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตในอินโดนีเซียมีเพียงรายเดียว คือ Bio Farma ดังนั้นหาก  
Bio Farma ยังผลิตไม่ได้รัฐจะต้องสนับสนุนให้สามารถผลิตวัคซีนชนิดนั้นๆ ได้เองภายใน
ประเทศ และน�าวคัซนีมาบรรจใุนแผนงานสร้างเสรมิฯ เพื่อให้บรกิารแก่ประชาชนต่อไป 

จากข้อมูลผู้เขียนมองว่าความส�าเร็จของการวิจัยพัฒนาวัคซีนของอินโดนีเซียไม่ได้มี
รูปแบบอะไรพสิดารแตกต่างจากแนวคดิของประเทศไทย คอื การเน้นการสร้างความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ในการร่วมผลักดันการวิจัยพัฒนา ผลิตวัคซีน 
เพื่อน�ามาใช้เองในประเทศ แต่ปัจจยัส�าคญัที่สร้างความแตกต่างอาจเป็นมมุมองด้านนโยบาย
จากภาครัฐที่สอดแทรกอยู่ในทุกองค์ประกอบของการท�างานอย่างสอดประสานกัน รวมถึง 
การให้ความส�าคญักบัการสนบัสนนุและพฒันาอตุสาหกรรมวคัซนีในประเทศ ก่อนการน�าเข้า 
เพื่อมุ่งให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ด้านวคัซนีในอนาคต   
ที่มาข้อมูล  1.) การเยี่ยมชมบริษัท Bio Farma คณะกรรมการสถาบันฯ วันที่ 11 มกราคม 2562
  2.) การสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท Bio Farma

รูปที่ 3 รูปแบบการวิจัยพัฒนาวัคซีนวัคซีนของประเทศอินโดนีเซียผ่านแนวคิด Quadruple Helix

สถาบันการศึกษา
Academia

ภาคธุรกิจ
Business

หน่วยงานภาครัฐ
Government 

ภาคประชาชน

Community

มหาวิทยาลัย
นักวิชาการและ

มหาวิทยาลัยในประเทศ 
ร่วมมือกันในการวิจัย

พัฒนาวัคซีน 

หน่วยงาน NGO
แหล่งข้อมูล

ความต้องการใช้วัคซีน
จากภาคประชาชน 

บริษัท Bio Farma
ท�าหน้าที่ในการผลิตวัคซีน

ส�าหรับใช้ในแผนงน 
สร้างเสริมฯ ของประเทศ

และส่งออกจ�าหน่าย  
ในตลาดต่างประเทศ 

* อาจมีการสนับสนุนทุนเพ่ือท�าการ
ทดสอบทางคลินิกแก่มหาวิทยาลัย

และหน่วยงานวิจัยในประเทศ 

กระทรวงการวิจัย 
และการอุดมศึกษา/
กระทรวงสาธารณสุข

สนับสนุนทุนแก่
มหาวิทยาลัยและ 

สถาบันวิจัยในประเทศ  
ในการวิจัยพัฒนาวัคซีน

แวดวงวัคซีน 17



ผู้เขียน - กองบรรณาธิการ

ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมการประชุมวิชาการ 
วัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
• สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท 

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
กมุาร ี และเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาต ิ 
ครั้งที่ 9 ระหว่างวนัที่ 20 – 22 สงิหาคม 2562 ณ โรงแรม  
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า กรุงเทพมหานคร ภายใต้
แนวคิดหลัก “วัคซีนไทยสู ่สากล กับการสร้างความ
มั่นคงด้านสุขภาพท่ียั่งยืน” 

• ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมจะได้รับฟังการถ่ายทอดความรู ้
เชิงวิชาการจากผู ้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ 
ครอบคลุมทั้งวัคซีนคน วัคซีนสัตว์ และชีววัตถุ รวมถึง 
การน�าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (oral 
presentation) โปสเตอร์ (poster presentation) การแสดง
นิทรรศการ และการออกบูธของหน่วยงานด้านวัคซีน 
ทั้งภาครฐัและเอกชน 

สถาบนัวคัซนีแห่งชาตขิอเชญิทกุท่านเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ของสถาบนัฯ ผ่านกจิกรรมต่างๆ ดงันี้ 

หัวข้อที่น่าสนใจ เช่น
• พระราชบญัญตัคิวามมั่นคงด้านวคัซนีกบัการพฒันางานวคัซนีในประเทศ 
• ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยกีบัความท้าทายในการวจิยัพฒันาวคัซนีใหม่ 
• มาตรฐานการประกนัและควบคมุคณุภาพวคัซนีคน วคัซนีสตัว์ และชวีวตัถ ุ
• ศกัภาพด้านการผลติ และการใช้วคัซนีสตัว์ในประเทศไทย 
• การบรหิารจดัการวคัซนีคน และวคัซนีสตัว์ในภาวะวกิฤต ิ
• พฒันาการ ความก้าวหน้า และความท้าทาย การสร้างเสรมิภูมคิุ้มกนัโรคไทยในศตวรรษที่ 21
• แนวทางการให้บรกิารวคัซนีตลอดช่วงวยั 
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เชิญชวนเข้าร่วม 
น�าเสนอผลงานวิชาการ 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญชวน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิชาการ ใน
การประชมุวชิาการวคัซนีแห่งชาต ิครั้งที่ 9 

ลักษณะผลงานวิชาการ 
•  เป็นผลงานวจิยัที่ด�าเนนิการเสรจ็สิ้นแล้ว

หรอือยู่ระหว่างการด�าเนนิการ 

• เป็นผลงานวจิยัที่อยูใ่นขอบเขตดงัต่อไปนี้ 
1) กลุม่การวจิยัพฒันาวคัซนี 2) กลุม่การ
สร้างเสรมิภูมคิุ้มกนัโรค 3) กลุ่มการวจิยั
ทางเศรษศาสตร์สาธารณสุข 4) สาขา
อื่นๆ ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านวคัซนีและชวีวตัถไุด้ 

รูปแบบการน�าเสนอผลงาน
1)  แบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
2)  แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

• สามารถส่งผลงานวชิาการเพื่อเข้ารบั
การคดัเลอืกได้ตั้งแต่บดันี้ จนถงึวนัที่ 
31 พฤษภาคม 2562 สอบถามหรอืดู 
รายละเอยีดข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่  
โทร 02 580 9729 - 31 ต่อ 508 หรอื  
www.conference.nvi.go.th/vaccon9

ผูผ่้านการพจิารณาจะได้รบัการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดการประชุม 

เชิญชวนร่วมเสนอ 
รายชื่อบุคคล คณะบุคคล 
หรือหน่วยงาน ผู้ท�า 
คุณประโยชน์ในการ
พัฒนางานด้านวัคซีน
• สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จึงขอเชิญชวน

ท่านร่วมเสนอรายชื่อบุคคล คณะบุคคล
หรอืหน่วยงาน ผู้ท�าคณุประโยชน์ในการ
พัฒนางานด้านวัคซีนที่อุทิศและปฏิบัติ
งานเกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีนมาอย่าง
ต่อเนื่อง มผีลการด�าเนนิงานในการสร้าง
องค์ความรู ้ด้านวัคซีนเป็นที่ประจักษ์  
มีคุณค่า ส่งผลกระทบที่มีประโยชน์ต่อ
การพฒันางานด้านวคัซนีในระดบัองค์กร/
พื้นที่/ประเทศ/นานาชาต ิ

• สามารถร่วมเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารบัการคดัเลอืกได้ตั้งแต่
บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
สอบถามหรอืดูรายละเอยีดข้อมลูเพิ่มเตมิ
ได้ที่ โทร 02 580 9729 - 31 ต่อ 404 หรอื 
www.conference.nvi.go.th/vaccon9

• ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณและเงินรางวัล รางวัลละ 
50,000.- บาท จ�านวน 2 รางวลั 
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ผู้เขียน - ดร. ชนนิกานต์ ขวัญช่วย 

ไขปัญหาวัคซีน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร 38 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-580-9729 ถึง 31 โทรสาร 02-580-9732
Website: www.nvi.go.th E-mail: contact@nvi.go.th
Facebook: http://www.facebook.com/nvikm nvikm vacciknowlogo.org

Q: วัคซีน HPV ดีจริงหรือ ใครควรฉีด?

A:  วคัซนี HPV สามารถป้องกนัการเกดิมะเรง็ในทกุเพศ และทกุกลุม่อาย ุแต่ให้ประสทิธภิาพ
ในการป้องกันโรคไม่เท่ากัน โดยวัคซีนช่วยป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่เป็นสาเหตุหลัก  
(สายพนัธุ ์16 และ 18) ได้ร้อยละ 35 ของการเกดิมะเรง็ปากมดลกู และช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การเกดิโรคมะเรง็ปากมดลกูได้ร้อยละ 31.5 ทั้งนี้ สามารถช่วยป้องกนัมะเรง็ปากมดลกูเฉพาะ
สายพนัธุ์ที่บรรจใุนวคัซนี (ชนดิ 2 สายพนัธุ์: 16 และ 18 ชนดิ 4 สายพนัธุ์: 6,11,16,18) 
และบางสายพนัธุ์เท่านั้น (สายพนัธุ์ 31,33,45,52 และ58) ดงันั้นการตรวจคดักรองมะเรง็
ปากมดลูกอย่างสม�่าเสมอยังคงเป็นสิ่งจ�าเป็น เพราะการฉีดวัคซีนไม่สามารถทดแทน 
การตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลูกและใช้รกัษาผู้ป่วยที่มผีล Pap smear ที่ผดิปกตไิด้ 
• ช่วงวัยรุ่นตอนต้น (อาย ุ11-15 ปี) เป็นช่วงอายทุี่เหมาะสม และได้ประโยชน์ในการ

ป้องกนัสูงสดุจากวคัซนี เนื่องจากเป็นอายกุ่อนเริ่มมเีพศสมัพนัธ์ครั้งแรก ยงัไม่มกีาร
ตดิเชื้อ HPV นอกจากนั้นยงัพบว่าเดก็ในช่วงนี้สามารถสร้างภูมคิุ้มกนัที่ระดบัสูงกว่า
ผู้ใหญ่ (16-26 ปี) ถงึ 2 เท่า 

• วัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ ่การฉดีวคัซนีในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ใหญ่  
และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนวัคซีนยังสามารถป้องกันโรคเช่นเดิม เพียงแต่
ประสทิธภิาพในการสร้างภูมคิุ้มกนัอาจน้อยกว่า แต่หากเคยผ่านการมเีพศสมัพนัธ์ก็
จะมคีวามเสี่ยงในการตดิเชื้อประสทิธภิาพในการป้องกนัของวคัซนีจะลดลงตามล�าดบั 

• กลุ่มรักร่วมเพศ แนะน�าให้ฉีดวัคซีนชนิดนี้ด้วย เพราะนอกจากจะเป็นการป้องกัน
โรคหูดหงอนไก่ที่พบได้ในผู้ชายแล้วยังเป็นการลดโอกาสในการถ่ายทอดเชื้อไปยังคู่
สมรส/คู่นอน 

ข้อควรระวัง 
 วัคซีนชนิดนี้ไม่แนะน�าให้ฉีดในหญิงตั้งครรภ์ แต่หากเกิดตั้งครรภ์ในช่วงที่ยังฉีดวัคซีน 

ไม่ครบแนะน�าให้ฉดีเขม็ที่เหลอืจนครบ ในช่วงหลงัคลอด    

อ้างอิง: 
• ความรู้เรื่องวคัซนีเอชพวี ีกองโรคป้องกนัด้วยวคัซนี กรมควบคมุโรค 
• ค�าแนะน�าการให้วัคซีนป้องกันโรคส�าหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Recommended Adult and Elderly Immunization 

Schedule) สมาคมโรคตดิเชื้อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
• FT Cutts a,S Franceschi b,S Goldie c,X Castellsague d,S de Sanjose d,G Garnett e,WJ Edmunds f,P Claeys g,KL 

Goldenthal h,DM Harper i,L Markowitz j. Human papillomavirus and HPV vaccines: a review. Bulletin of the World 
Health Organization. 2007; 85. 649-732.
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