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ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้ามีความรุนแรง  
และบ่อยครั้งขึ้น การเตรียมความพร้อมของประเทศให้สามารถรองรับสถานการณ์
เหล่านี้ได้อย่างทนัท่วงทเีป็นสิ่งจ�าเป็นที่รฐัต้องเตรยีมพร้อม เพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกดิขึ้นต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะโรคที่ป้องกนัได้ด้วยวคัซนี การผลกัดนัให้
ประเทศมคีวามมั่นคงด้านวคัซนีทั้งในแง่ของการวจิยัพฒันา การผลติหรอืการบรหิาร
จดัการให้มวีคัซนีใช้อย่างเพยีงพอในประเทศทั้งในภาวะปกตแิละฉกุเฉนิ 

จดหมายข่าวฉบับนี้น�าสาระและความก้าวหน้าการด�าเนินงานและการวิจัย
พฒันางานด้านวคัซนีทั้งในและต่างประเทศมาฝากทกุท่านเช่นเคย ได้แก่ 1) แนวทาง
สนบัสนนุผูผ้ลติวคัซนีในประเทศให้สามารถ ขยายตลาดการส่งออกผลติภณัฑ์วคัซนี
จากในระดบัประเทศไปสูร่ะดบัภูมภิาค 2) แนวทางการสนบัสนนุการเข้าถงึวคัซนีใหม่
ส�าคญัแก่ประชาชนผ่านการร่วมจ่ายหรอืการสนบัสนนุค่าวคัซนีบางส่วนโดยภาครฐั 
ซึ่งจะท�าให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการวัคซีนแนะน�าได้มากขึ้น 
และช่วยสนบัสนนุภาครฐัให้มคีวามยั่งยนืในการบรหิารจดัการภาระทางงบประมาณ
ด้านวัคซีน 3) สถานการณ์การใช้วัคซีน HPV ทั่วโลก ความเสี่ยงของประเทศไทย 
และการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการใช้วัคซีนในประเทศให้เพียงพอ  
4) การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ Global Influenza Strategy 2019-2030 ขององค์การอนามัยโลก  
5) ความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนอีโบล่าและความหวังการน�าวัคซีนมาใช้
ป้องกันการระบาดของโรคในอนาคต 6) E-course training ระบบการเรียนรู้งาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยตนเอง และข่าวการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ 
สถาบนั ฯ ซึ่งท่านสามารถตดิตามอ่านรายละเอยีดได้ภายในเล่ม
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สถาบันวัคซีนแห่งชาติหนุน 
ยกระดับวัคซีนไทย 
เล็งส่งออก

ผู้เขียน - วรวิช บุณญาทิษฐาน
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อุตสาหกรรมวัคซีนเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
ใช้ระยะเวลายาวนานในการวิจัยพัฒนา  
โดยเฉลี่ยวคัซนี 1 ชนดิ ใช้ระยะเวลาไม่น้อย 
กว่า 10 ปี ในการพฒันาเป็นผลติภณัฑ์และ
บางชนิดอาจใช้เวลามากกว่า 50 ปี และ 
เนื่องจากวัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่น�ามาให้
บริการแก่ผู้ที่มีสุขภาพดี ท�าให้กระบวนการ
ผลิตต้องได้รับการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด 
กว ่าเวชภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงมีความเสี่ยง 
ต่อความล้มเหลวของการผลิตสูง เนื่องจาก 
เ ป ็ น ผ ลิ ต ภั ณฑ ์ ที่ ผ ลิ ต จ า ก สิ่ ง มี ชี วิ ต 
ประกอบกับต้องใช้เทคโนโลยีทางการผลิต 
ที่ต ้องลงทุนมากกว ่าอุตสาหกรรมอื่นๆ  
ส่งผลให้ใช้ระยะเวลานานในการคนืทนุ และ 
ที่ส�าคัญต้องอาศัยบุคลากรที่มีองค์ความรู้  
ทักษะ หลากหลายด ้าน ทั้ ง ในระดับ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไปจนถงึงานในระดบั 
เทคนิค (technician) และต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

จากตวัอย่างที่กล่าวข้างต้นจะเหน็ว่า  
อุตสาหกรรมวัคซีนมีลักษณะเฉพาะที่ 
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยา และมีความเสี่ยง
ต่อการขาดทุนสูง ท�าให้มีผู้สนใจลงทุนผลิต
วคัซนีในประเทศน้อยราย  กอปรกบัลกัษณะ
ตลาดบรโิภควคัซนีกว่าร้อยละ 80 เป็นรปูแบบ 
ของสวัสดิการภาครัฐ (social welfare)  

ที่ภาครัฐมีหน้าที่จัดหาให้ประชาชนในประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในแผนงานสร้างเสริม
ภูมคิุ้มกนัโรค (Expanded Program on Immunization: EPI) ซึ่งเป็นรูปแบบการจดัซื้อรายเดยีว 
(monopoly) ท�าให้ผู้ผลติในประเทศมคีวามเสี่ยงจากการเสนอราคาวคัซนีเพื่อแข่งขนักบับรษิทั
ข้ามชาตขินาดใหญ่ (Multinational manufacturer) ซึ่งมกัท�าการทุม่ตลาดวคัซนี (dumping price) 
รวมถงึไม่สามารถคาดการณ์ส่วนแบ่งการตลาดได้ล่วงหน้าจงึไม่สามารถประกนัจ�านวนวคัซนี
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ของภาครฐัได้อย่างเพยีงพอและต่อเนื่อง ส่งผลให้บรษิทัเกดิ
การขาดทนุ จนต้องถอยออกไปจากตลาดในที่สดุ อกีทั้ง ในปัจจบุนัการผลติและจดัจ�าหน่าย
เพื่อใช้ในประเทศแต่เพยีงอย่างเดยีวอาจไม่เพยีงพอต่อการอยูร่อดและเตบิโตของอตุสาหกรรม
วคัซนีในประเทศ

เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จึงพยายามหาแนวทางสนับสนุน 
ผูผ้ลติวคัซนีในประเทศให้สามารถขยายตลาดการส่งออกผลติภณัฑ์วคัซนีจากในระดบัประเทศ
ไปสู่ระดบัภูมภิาค ผ่านช่องทางหรอืความร่วมมอืต่างๆ อาท ิ

1) การสร้างความเข้มแขง็ด้านงานวจิยั โดยการกระตุน้การสร้างความร่วมมอืระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนงบประมาณการลงทุนด้านการ
วิจัยพัฒนา ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาศักยภาพผู้วิจัย และงานวิจัยด้าน
วคัซนีให้สามารถต่อยอดสู่การผลติในระดบัอตุสาหกรรม อาท ิส�านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวจิยั และส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

2) การส่งเสริมการส่งออกวัคซีน ผ่านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน เช่น ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน กรมศุลกากร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงอุตสาหกรรม และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านการจัด
กจิกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลติในประเทศ เช่น

•  การจัดอบรมผู้ประกอบการด้านวัคซีนในระดับภูมิภาค กระตุ้นให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างตลาดให้กับผู้ผลิตในประเทศ รวมถึงเป็นเวท ี
น�าเสนอผลติภณัฑ์วคัซนีที่คดิค้นโดยผู้ผลติในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จกั 

•  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้ประกอบการด้านวัคซีนรายใหม่ และให ้
ค�าปรึกษาในการด�าเนินการตลอดกระบวนการผลิต จนกระทั่งส่งออกไป
จ�าหน่ายยงัต่างประเทศได้ 

•  การจดัเวทเีสวนาเพื่อพฒันาความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

ความพยายามของภาครฐัในการส่งเสรมิผู้ประกอบการวคัซนีในประเทศ ให้สามารถ
แข่งขนัในตลาดต่างประเทศได้ ไม่ใช่แค่การพฒันาศกัยภาพและสร้างโอกาสผูผ้ลติให้สามารถ
ส่งออกผลติภณัฑ์ไปขายในต่างประเทศได้เท่านั้น แต่ความอยูร่อดของผูผ้ลติวคัซนีในประเทศ 
จะน�าไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านวคัซนีของประเทศด้วย 
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ผู้เขียน - ดร.ภญ. ตวงรัตน์ โพธะ

ปัจจุบันมีวัคซีนใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและจ�าหน่ายในประเทศไทยหลายชนิด  
ที่ประชมุคณะอนกุรรมการสร้างเสรมิภูมคิุ้มกนัโรคครั้งที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2560 
มมีตเิหน็ชอบการจดัล�าดบัความส�าคญัของวคัซนีใหม่ที่จะน�าเข้าสูแ่ผนงานสร้างเสรมิภมูคิุม้กนั
โรคในช่วงปี 2561-2570 ซึ่งเป็นวัคซีนที่ควรน�ามาใช้ในกลุ่มเป้าหมายทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ 
เพราะมีความส�าคัญในการป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของประเทศ แต่เนื่องจากวัคซีนเหล่านี้ 
ยังมีราคาค่อนข้างสูง รัฐบาลจึงยังไม่สามารถจัดให้บริการฟรีเช่นเดียวกับวัคซีนพื้นฐานได้ 
เพราะจะส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณสูงมาก 

การพัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการ 
วัคซีนใหม่ส�าคัญผ่านการร่วมจ่าย 
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รายงานการศกึษายทุธศาสตร์ hybrid 
funding ในระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า
ยกตัวอย่างประเทศที่มีระบบหลักประกัน
สขุภาพถ้วนหน้าที่ใช้กลไกผสมผสานระหว่าง
แหล่งทุนของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การ
เข้าถงึบรกิาร และป้องกนัปัญหาทางการเงนิ 
ได้แก่ ประเทศศรีลังกา จาไมก้า มาเลเซีย 
และฮ่องกง ประเทศเหล่านี้มีการจัดสิทธิ
ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยส่วนร่วมจ่าย 
ค่าบริการสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของสทิธปิระโยชน์ที่ก�าหนด
ขึ้นและอัตราของส่วนร่วมจ่ายมักถูกก�าหนด
โดยผู้บรหิารระบบประกนัสขุภาพ ประชาชน
ที่มีก�าลังซื้อไม่สูงมากนักจึงสามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มาก
ขึ้น ดงันั้นวตัถปุระสงค์หลกัของนโยบายส่วน
ร่วมจ่ายจงึไม่ได้เป็นไปเพยีงเพื่อป้องกนัไม่ให้
ผู้มีสิทธิใช้บริการมากเกินจ�าเป็นเท่านั้น แต่
หากมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จ�าเป็น โดย
เฉพาะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการวัคซีนใหม่
หรอืวคัซนีแนะน�า ที่มรีาคาค่อนข้างสูงท�าให้
รัฐบาลยังไม่สามารถน�าวัคซีนแนะน�านั้น
บรรจใุนแผนงานสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคหรอื
ยังไม่สามารถจัดให้บริการในกลุ่มเป้าหมาย 
อื่นๆ อกีด้วย ส�าหรบัประเทศที่มรีะบบร่วมจ่าย
เงนิ (Cost-sharing) เพื่อรบับรกิารวคัซนีใหม่ที่
ไม่ได้บรรจุเป็นวัคซีนพื้นฐานในแผนงาน 
สร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคของประเทศ (National 
Immunization Program; NIP or routine vaccines)  
เช่น 

• ประ เทศฮ ่องกง มีการจัดให ้
บริการวัคซีนแนะน�า ภายใต้ระบบร่วมจ่าย 
(Vaccines Subsidy Scheme) จ�านวน 2 ชนดิ 
ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และวัคซีน
นิวโมค็อคคัล ในกลุ่มประชากรเป้าหมายที่
ก�าหนด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ขยายกรอบ

จากแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าวัคซีนส่วนหนึ่ง ประชาชนที่
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระบบร่วมจ่ายที่รัฐบาลประกาศสามารถไปรับบริการวัคซีนได้ที่ 
โรงพยาบาลหรอืคลนิกิเอกชนที่ขึ้นทะเบยีนกบัรฐับาล โดยโรงพยาบาลหรอืคลนิกิเอกชนจะเป็น
ผู้บรหิารจดัการในการจดัหาวคัซนีมาให้บรกิารเอง และผู้รบับรกิารวคัซนีจะต้องจ่ายค่าวคัซนี
และค่าบรกิารที่เกนิจากค่าวคัซนีที่รฐับาลสนบัสนนุเอง ประชาชนที่มกี�าลงัซื้อไม่สงูมากนกัจงึ
สามารถเข้าถงึบรกิารวคัซนีแนะน�าได้มากขึ้น 

• ประเทศสิงคโปร์ รัฐบาลจะสนับสนุนค่าวัคซีนที่เป็นความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการ
ระบาดของโรคติดต่อในชุมชน (high community outbreak potential) ได้แก่ วัคซีนโรคหัด, 
วัคซีนโรคคอตีบ และวัคซีนโปลิโอ แก่พลเมืองสิงคโปร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และจ่ายให้ประชาชน
กลุ่มประชากรที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศอย่างถาวร (Permanent Residents)  
50 เปอร์เซน็ต์ (partially subsidizing) และผู้รบับรกิารร่วมจ่ายอกี 50% โดยรบับรกิารได้ที่คลนิกิ
ปฐมภูมขิองรฐั 

• ประเทศปากีสถาน มกีารน�าแบบจ�าลองการอดุหนนุระหว่างกลุม่ (cross-subsidization)  
มาใช้ในการให้บริการวัคซีนโรคไทฟอยด์ ซึ่งเป็นวัคซีนนอกแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ด�าเนินการโดยหน่วยงานภาคประชาชนที่ไม่แสวงหาก�าไร โดยเก็บค่าวัคซีนจากนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีฐานะครอบครัวค่อนข้างดี เพื่อมาช่วยจ่ายค่าวัคซีนให้
แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย เพื่อป้องกัน 
การตดิเชื้อโรคไทฟอยด์ที่พบปัญหาเชื้อดื้อยาปฏชิวีนะอย่างมาก

• ประเทศออสเตรเลีย ก�าหนดให้ประชาชนกลุม่เป้าหมายสามารถรบับรกิารวคัซนีที่
ประกาศภายใต้ชดุสทิธปิระโยชน์ด้านยา (Pharmaceutical benef its scheme) โดยร่วมจ่ายตาม
สดัส่วนที่ก�าหนด

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 63 ประเทศที่มรีายได้ปานกลางและไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รบัการ
ช่วยเหลอืด้านวคัซนีจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น GAVI รฐับาลต้องจดัสรรงบประมาณใน
การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเอง ท�าให้ประสบปัญหาในการน�าวัคซีนใหม่เข้าสู่แผน
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เนื่องจากวัคซีนใหม่มีราคาค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบต่อภาระ 
งบประมาณของประเทศ ดงันั้นจงึควรมยีทุธศาสตร์ที่ดใีนการจดัการระบบการเงนิให้สามารถ
จดับรกิารสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคให้ประชาชนเป้าหมายเข้าถงึวคัซนีได้อย่างยั่งยนื การพฒันา
ระบบการเงนิรูปแบบใหม่ (innovative f inancing platform) เช่น การให้ภาคเอกชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการจัดบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การเพิ่มบทบาทของประกันสุขภาพเอกชนใน
กองทนุสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค หรอืการเกบ็ส่วนร่วมจ่ายโดยรฐัเข้ามามส่ีวนร่วมจ่ายบางส่วน
ส�าหรบัวคัซนีที่ไม่อยู่ในแผนงานสร้างเสรมิภูมคิุ้มกนัโรค (cost-sharing) เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายได้รบับรกิารวคัซนีแนะน�าอื่นๆ หรอืวคัซนีใหม่เรว็ขึ้น หรอืการน�ารูปแบบอื่นๆ ที่เคย
ด�าเนนิการในต่างประเทศมาปรบัใช้ให้ตรงกบับรบิทของประเทศ การเริ่มต้นทางนโยบายใหม่ๆ 
เหล่านี้ หากได้ได้รับการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมได้จริง จะส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงบริการวัคซีนแนะน�าได้มากขึ้น และรัฐบาลมีความยั่งยืนในการบริหารจัดการ
ภาระทางงบประมาณด้านวคัซนีด้วย 

ที่มา: โครงการการศกึษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการร่วมจ่ายเงนิเพื่อรบับรกิารวคัซนีใหม่ สถาบนัวคัซนีแห่งชาติ
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ผู้เขียน - อณิกา อิสลาม และอภิชาติ ก้องเสียง

การขาดแคลนวัคซีนนับเป็น
ปัญหาส�าคัญที่ส ่งผลกระทบกับการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพราะอาจส่ง
ผลต่อความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค
ที่ป้องกนัได้ด้วยวคัซนี ซึ่งในอดตี พบว่า
ทั่วโลกมีวัคซีนหลายชนิดที่ขาดแคลน 
เช่น ปี 2545 วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิด
คอนจูเกต ปี 2547 วัคซีนรวม DTap-
IPV-Hib และปี 2552 วคัซนีไข้หวดัใหญ่ 
(H1N1) เป็นต้น

สถาบันวัคซีนคาดอีก 5 ปี  
ทั่วโลกใช้ HPV เพ่ิม 5 เท่า 

เหตุ..หลายประเทศน�าวัคซีนให้บริการแก่ประชาชน
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 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก หรือที่
เรียกกันว่า “วัคซีน HPV” เป็นวคัซนีอกีชนดิที่ก�าลงั
ขาดแคลนอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบัน 85 ประเทศ 
ทั่วโลกได้บรรจวุคัซนี HPV เข้ามาใช้ในแผนงานสร้างเสรมิ 
ภมูคิุม้กนัโรคของประเทศ (ภาพที่ 1) โดยปี 2561 พบว่า  
ทั่วโลกมคีวามต้องการใช้วคัซนีประมาณ 50 ล้านโด๊ส

ในขณะที่ทั่วโลกมผีลติภณัฑ์วคัซนี HPV ออก
จ�าหน่ายในตลาดเพยีง 3 ชนดิ ได้แก่ วคัซนี HPV ชนดิ 
2 สายพนัธุ ์(Cervarix) 4 สายพนัธุ ์(Gardasil) และ 9 สายพนัธุ์ 
(Gardasil 9) ซึ่งมกี�าลงัการผลติประมาณ 30 ล้านโด๊ส 
ซึ่งไม่เพยีงพอกบัความต้องการใช้วคัซนีทั่วโลก

และคาดว่าในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2563- 
2565) แนวโน้มของการใช้วัคซีน HPV เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ประมาณ 75-80 ล้านโด๊สต่อปี 1 (ภาพที่ 2) จากการน�า
วคัซนีเข้ามาใช้ในแผนงานสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค และ
การใช้วคัซนีในโครงการพเิศษของบางประเทศ อาทเิช่น 
การขยายการให้บรกิารวคัซนีในกลุ่มอายอุื่น และกลุ่ม
เพศชายเพิ่มขึ้น เป็นต้น ท�าให้คาดการณ์ว่า ทั่วโลกจะ
ขาดแคลนวคัซนีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32 

ส�าหรับประเทศไทยก�าหนดให้บริการวัคซีน 
HPV ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคส�าหรับเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยให้บริการ 2 เข็ม 
ห่างกัน 6 เดือน คือ เข็มแรกฉีดในช่วงภาคเรียนที่ 1 
และเขม็ที่สองฉดีในช่วงภาคเรยีนที่ 2

โดยในปี 2560-2561 ประเทศไทยมจี�านวนเดก็
นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ยประมาณ 
390,000 คน ต้องการใช้วัคซีนเฉลี่ย 790,000 โด๊ส 
ต่อปี และช่วงระหว่างปี 2562-2566 มีความต้องการ
เฉลี่ยประมาณ 775,000 โด๊สต่อปี (ภาพที่ 3)

1 ประมาณการจากกรณทีี่ให้บรกิารวคัซนี 1 โด๊สต่อคน

2 ปี 2561 ทั่วโลกขาดแคลนวคัซนี HPV เฉลี่ยร้อยละ 6
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อย่างไรก็ตาม จะมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในตลาดวัคซีนเพิ่มขึ้น3 ซึ่งท�าให้ 
ทั่วโลกมกี�าลงัการผลติวคัซนีเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี และมากกว่า 
5 เท่า ภายในระยะเวลา 10 ปี โดยคาดการณ์ว่า ทั่วโลกจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 
9 ปี วัคซีน HPV จึงจะเพียงพอกับความต้องการ (ภาพที่ 4) 

ส�าหรับประเทศไทย อาจจะต้องใช้
ระยะเวลามากกว่า 5 ปีขึ้นไป ถงึจะมวีคัซนี
เพียงพอกับความต้องการ จากกรณีที่ม ี
ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ และผู้น�าเข้าวัคซีน
รายใหม่เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 5)

ทั้งนี้ ประเทศจ�าเป็นต้องมกีารเตรยีม 
ความพร ้อมในการขึ้นทะเบียนส�าหรับ 
วคัซนีใหม่ รวมทั้งการหามาตรการอื่น ได้แก่  
การบริหารจัดการวัคซีนด้วยวิธีการจัดซื้อ
แบบหลายปี (Multi-year-tender) และจดัซื้อ
จากผู้ผลิตมากกว่า 1 ราย (Multi-supplier)
ตลอดจนการหาแนวทางจัดซื้อจัดหาวัคซีน
จากหน่วยงานระดับโลกอย่างองค์การ
ยูนิเซฟ (UNICEF) และแสวงหาความร่วม
มือในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน HPV 
ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าประเทศไทย 
จะมีวัคซีนให้บริการได้อย่างเพียงพอกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

3 มผีู้ผลติรายใหม่เพิ่มขึ้น 9 ราย โดยอยู่ขั้นตอนการผลติ 6 ราย ได้แก่

(1) ผลติวคัซนีเพื่อใช้ในประเทศ 2 รายคอื อาร์เจนตนิาและบลาซลิ 

(2) อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบยีน โดยคาดว่ามพีร้อมออกสู่ตลาดในช่วงปี 2563-2565 จ�านวน 3 ราย และ 

(3) อยู่ระหว่างการขอถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยคาดว่าพร้อมออกสู่ตลาดในช่วงปี 2565-2568 1 ราย และอยู่ระหว่างขั้นตอนการวจิยัพฒันา 4 ราย
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ผู้เขียน - ผาณิตา โกมลมาลย์ 

การระบาดของไข้หวัดใหญ่ทั่วโลก ในปี  
ค.ศ. 2009 เป็นการระบาดของเชื้อไวรสัไข้หวดัใหญ่ ชนดิ
เอ เอช 1 เอน็ 1 (H1N1) สายพนัธุใ์หม่ เริ่มพบการระบาด
ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยพบ 
ครั้งแรกในรัฐเวรากรูซ ประเทศเม็กซิโก หลังจากนั้น 
การระบาดเริ่มทวคีวามรนุแรงขึ้น และระบาดไปทั่วโลก 
อย่างรวดเร็ว ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า  
มีผู ้ป่วยจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 มากกว่า  
6 แสนราย และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 14,000 คนทั่ว
โลก แม้จะเป็นการระบาดที่ไม่รนุแรงนกั เมื่อเทยีบกบั  
ไข้หวดัใหญ่สเปน ไข้หวดัใหญ่เอเชยี หรอื ไข้หวดัใหญ่ 
ฮ่องกง ที่ท�าให้มีผู้เสียชีวิตนับล้านราย แต่ก็ท�าให ้
ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยพบกับความสูญเสีย 
มหาศาล ทั้งด้านสงัคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกจิ

ปี ค.ศ. 2019 ครบรอบ 1 ทศวรรษ การระบาด
ของไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1) ซึ่งจากอดีตพบว่า
จะเกิดการระบาดใหญ่ขึ้นทุกๆ 10–40 ปี ท�าให้ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดครั้งต่อไปจะเกิด
ขึ้นเมื่อใด และจะรนุแรงเพยีงใด องค์การอนามยัโลก
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ก�าลังคุกคามประชากรโลก  
จงึได้จดัท�า Global flInf luenza Strategy 2019-2030 เพื่อ
เป็นกลยุทธ์ส�าหรับนานาประเทศในการเตรียมความ
พร้อมรบัมอืกบัการระบาดใหญ่ไข้หวดัใหญ่ ประกอบ
ด้วย 4 กลยทุธ์ ได้แก่ 

กรมควบคุมโรค 
เตรียมความพร้อม
รับมือการระบาดไข้หวัดใหญ่

ของประเทศไทย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ 
สายพันธุ์ใหม่ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
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กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสรมิการวจิยัและนวตักรรมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสขุภาพของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความเข้มแขง็ของระบบการเฝ้าระวงัไข้หวดัใหญ่ทั่วโลก การก�ากบัตรวจสอบ และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 3  ขยายนโยบายการเข้าถงึการป้องกนัและควบคมุโรคไข้หวดัใหญ่ตามฤดูกาล ในประชากรกลุ่มเสี่ยง
กลยุทธ์ที่ 4  เสรมิสร้างระบบการเตรยีมความพร้อม และการตอบสนองต่อโรคไข้หวดัใหญ่ระบาดใหญ่

ส�าหรับประเทศไทย กรมควบคุมโรค ได้จัดตั้งคณะท�างานศูนย์ประสานงาน
เตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และได้จัดท�า  
“แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่  
พ.ศ. 2562-2564” ซึ่งเป็นแผนระดับ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกบัแผนระดบัที่ 2 ตามแผนแม่บท ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ 
20 ปี ประเดน็ 13 การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีขุภาวะที่ด ีด้านการพฒันาและสร้างระบบ
รับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ�้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
โดยแผนปฏิบัติการฯ นี้ เป็นการด�าเนินการ เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนและบริหาร
จัดการให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการเตรียมความพร้อมรับ
การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวดัใหญ่ 

กลยุทธ์หนึ่งที่ส�าคัญภายใต้แผน
ปฏบิตักิารฯ ดงักล่าวคอื การพฒันาศกัยภาพ
ระบบเวชภัณฑ์ วัคซีน ยา ในประเทศ และ
ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในการ
จดัหาหรอืผลติวคัซนี ยาต้านไวรสั เวชภณัฑ์ 
และวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็น ในการป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ในระยะยาว  
โดยเฉพาะวัคซีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เวลา
ในการพัฒนาและผลิตค่อนข้างนาน จ�าเป็น
ที่ประเทศต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ตั้งแต่
การคัดเลือกสายพันธุ์ การพัฒนาเทคโนโลยี
การผลติ การก�าหนดช่องทางการขึ้นทะเบยีน
แบบเร่งด่วน วางแผนการส�ารองวคัซนี ตลอด
จนการจดัสรรงบประมาณเพื่อการด�าเนนิงาน
ในส่วนต่างๆ ที่รัฐบาลต้องเข้าใจและให้การ
สนับสนุน ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยมีการ 
เตรยีมความพร้อมด้านวคัซนีอย่างเป็นระบบ 
สามารถผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ลด
การป่วย การตาย ภาวะแทรกซ้อน และลด 
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของโรค 
ไข้หวดัใหญ่ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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โรคอีโบลา ปรากฏขึ้นครั้งแรกในแถบประเทศแอฟรกิา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 - 2555 
พบมกีารระบาดของโรคเป็นระยะ มจี�านวนผู้ป่วย 2,387 คน เสยีชวีติ 1,590 คน แต่ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2557 - 2558 มรีายงานผู้ป่วยเกอืบ 30,000 คน เสยีชวีติถงึ 11,310 คน ถอืเป็นการ
ระบาดใหญ่ของโรคที่มผีลกระทบวงกว้างไปทั่วโลก สร้างความเสยีหายแก่ชวีติ ทรพัย์สนิ 
รวมถงึส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ และความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก องค์การ
อนามยัโลกเรยีกร้องให้มกีารพฒันาวคัซนีอโีบลาอย่างรวดเรว็ และต้องมกีารพฒันาวคัซนี
มากกว่า 1 ชนดิ การระบาดของอโีบล่าในเวลานั้น การวจิยัพฒันาวคัซนีอโีบล่าทั้งหมด
ยงัอยูใ่นระยะพรคีลนิกิเท่านั้น ท�าให้การพฒันาวคัซนีเป็นเรื่องส�าคญัเร่งด่วนอนัดบัต้นทาง
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ วัคซีนก�าพร้าที่ไร้คนเหลียวแลมาเกือบ 40 ปี เพราะ 
ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนส�าหรับการวิจัยพัฒนา และการผลิตในเชิงการค้า มีการระดมทุน
จากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเพื่อการวิจัยพัฒนาวัคซีน รวมถึงบริษัทผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่
หลายบริษัทต่างเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวัคซีนอย่างจริงจัง ส่งผลให้วัคซีน
ดงักล่าวถูกพฒันาขึ้นอย่างรวดเรว็

นับตั้งแต่การระบาดใหญ่ในปี 2014 
ถึงปัจจุบัน ตามรายงานขององค์การอนามัย
โลกมกีารพฒันาวคัซนีตวัเลอืกส�าหรบัป้องกนั
อโีบลาแล้วมากกว่า 60 ตวั ส่วนใหญ่เป็นการ
พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Recombinant viral 
vector และ DNA-Based vaccine ถึงขณะนี้ 
มวีคัซนีตวัเลอืก 13 ชนดิ ทั้งแบบ 1 สายพนัธุ์  
(Monovalent) 2 สายพันธุ์ (Bivalent) และ
แบบผสมหลายสายพันธุ ์  (Mult ivalent)  
อยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิคในระยะที่ 
1-3 มวีคัซนี 2 ตวั ได้รบัอนญุาตให้ใช้ภายใน
ประเทศที่ขึ้นทะเบียนในกรณีเกิดการระบาด
ของโรค คอื 1) Ad5-EBOV ที่อยู่ระหว่างการ
ทดสอบทางคลินิกระยะที่ 2 และได้รับการ
ขึ้นทะบยีนในประเทศจนี และ 2) GamEvac- 
Combi and GamEvac-Lyo ได้รับการขึ้น
ทะเบยีนในประเทศรสัเซยี ปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง
การทดสอบทางคลินิกระยะที่ 1 และ 2 ใน
ประเทศรัสเซีย และการทดสอบทางคลินิก
ระยะที่ 3 ในประเทศกนิ ี(ตารางที่ 1) 

ผู้เขียน - ณัฐญา อนุรัฐพันธุ์

อีโบลา 
40 ปี วัคซีนก�าพร้าสู่ผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 1 วคัซนีตวัเลอืกที่มรีายงานการทดสอบทางคลนิกิและการขึ้นทะเบยีน

วัคซีนตัวเลือก

จ�านวนสายพันธุ์ การทดสอบทางคลินิก

การขึ้นทะเบียน
1  

สายพันธุ์
2  

สายพันธุ์
ผสมหลาย
สายพันธุ์ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

Ad5-EBOV Zaire 
(Makona)


เสรจ็สิ้นแล้ว
ในประเทศจนี


เสรจ็สิ้นการทดสอบใน
ประเทศเซยีร์ราลโีอน

- ได้รบัการขึ้น
ทะบยีนใน
ประเทศจนี  
ใช้ในกรณเีกดิการ
ระบาดของโรคใน
ประเทศเท่านั้น

Ad26.ZEBOV& 
MVA-BN-Filo

Zaire  
(Mayinga), 
Sudan,Tai 
Forest, 
Marburg


อยู่ระหว่าง
ท�าการทดสอบ
ในหลาย
ประเทศ


เสรจ็สิ้นการทดสอบแล้ว
ในยโุรป สหรฐัอเมรกิา  
อฟัรกิาและอยู่ระหว่าง
ด�าเนนิการทดสอบใน
หลายประเทศ


ก�าลงัด�าเนนิการ
ทดสอบใน 
ประเทศ 
เซยีร์ราลโีอน

-

ChAd3 Zaire 
(Mayinga)



GamEvac-Combi 
and  
GamEvac-Lyo

Zaire 
(Makona)


อยู่ระหว่าง
การทดสอบ
ในประเทศ
รสัเซยี


อยู่ระหว่างการทดสอบใน
ประเทศรสัเซยี


อยู่ระหว่าง
การทดสอบใน
ประเทศกนิี

ได้รบัการขึ้น
ทะบยีนใน
ประเทศรสัเซยี  
ใช้ในกรณเีกดิการ
ระบาดของโรคใน
ประเทศเท่านั้น

rVSV∆G- 
ZEBOV-GP

Zaire 
(Kikwit 
1995)


อยู่ระหว่างท�าการทดสอบ
ในแคนาดาและอฟัรกิา


เสรจ็สิ้นแล้วในอฟั
รกิา สหรฐัอเมรกิา 
แคนาดา ยโุรป 
*ก�าลงัขยายการ
ทดสอบเพิ่มใน
ประเทศกนิิ

หมายเหตุ วคัซนีตวัเลอืกอื่นๆ อกี 8 ตวั ที่อยู่ระหว่างท�าการทอสอบทางคลนิกิระยะที่ 1 ได้แก่ (1) DNA vaccine (INO-4212) (2) Ad5 (3) chAd3-EB-
OZ&MV-BN-Filo (4) ChAd3 (5) rV N4CT1 EBOVGP1 (6) Nanoparticle recombinant Ebola GP (7) DNA plasmid และ (8) HPIV13-EbovZ GP
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ถึงปัจจุบันจะเห็นว่ามีวัคซีนเพียง 1 ชนิดเท่านั้น ที่เสร็จสิ้น 
การทดสอบทางคลนิกิระยะที่ 3 แล้ว คอื rVSV∆G-ZEBOV-G/ rVSV-ZE-
BOV ซึ่งเป็นวคัซนีชนดิ vector-based vaccine ที่ใช้ vesicular stomatitis 
virus (VSV) เป็นพาหะ (รูปที่ 1) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันการติด
เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ Ebola-Zaire ที่เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
มากที่สุด จากผลการศึกษาทางคลินิก ทั้งในแอฟริกา ยุโรป และ
สหรฐัอเมรกิา ในช่วงปี พ.ศ. 2558 โดยให้วคัซนีแก่อาสาสมคัรมากกว่า 
16,000 คน พบว่า วคัซนีสามารถกระตุ้นภูมคิุ้มกนัและป้องกนัโรคตดิ
เชื้อไวรสัอโีบลาได้อย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั 

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงโครงสร้าง rVSV-ZEBOV

แม้วัคซีนทดสอบนี้จะยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้วางจ�าหน่าย
ทางการค้า แต่ในการระบาดของไวรสัอโีบลาครั้งล่าสดุในสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยคองโก (DRC) ช่วงกลางปี 2018 ที่ผ่านมา rVSV-ZEBOV 
เป็นวคัซนีชนดิเดยีวที่ได้รบัการแนะน�าโดย Strategic Advisory Group 
of Experts on Immunization (SAGE) ให้น�ามาใช้ในการควบคมุป้องกนั
โรคในพื้นที่ดังกล่าว (expanded access/compassionate use) เพื่อ
ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาด
ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสอีโบลา โดยการให้วัคซีนแบบวงแหวนรอบ
จดุเกดิเหต ุ(ring vaccination) (รูปที่ 2) ซึ่งเป็นการใช้วคัซนีควบคมุโรค 
(damping down vaccination) หรือการให้วัคซีนเมื่อเกิดอุบัติการโรค
แล้ว (post–outbreak vaccination) วิธีนี้เหมาะส�าหรับการยับยั้งโรคที่

“โครงการการให้วัคซีนอีโบลา
ทดสอบครัง้แรกในปีทีผ่่านมา

ช่วยปกป้องประชาชนกว่า 
เจ็ดหมืน่คนจากการติดเชือ้ 
และยังสามารถลดอัตราการ
เสียชีวิตได้อีกหลายพันคน”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข DRC
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แพร่กระจายทางอากาศหรือการสัมผัสโดยตรง  
โดย SAGE มีข ้อแนะน�าว่าควรให้วัคซีนแบบ
วงแหวนรอบจุดเกิดเหตุแก่กลุ ่มเป้าหมายดังนี้  
1) ผู้ใกล้ชดิหรอืผู้สมัผสักบัผู้ป่วย 2) ผู้ใกล้ชดิหรอื 
ผูส้มัผสักบับคุคลในข้อ 1 และ 3) บคุลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสขุ เพื่อควบคมุพื้นที่การระบาด
และลดอตัราการแพร่กระจายของไวรสั ซึ่งโครงการ
การให้วัคซีนอีโบลาทดสอบแก่กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่นี้ 
กระทรวงสาธารณสุข DRC ได้รายงานว่า วัคซีน
นี้สามารถช่วยให้ประชาชนกว่าเจ็ดหมื่นคนไม่ติด
เชื้อ และยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้
อกีหลายพนัคน

การพัฒนาวัคซีนส�าหรับโรคที่ท ้าทาย
อย่างอโีบลายงัคงเป็นงานที่ยาก แต่อย่างไรกต็าม
จากการทดสอบทางคลินิกที่ผ่านมา ก็ถือเป็น
ก้าวส�าคัญในการพัฒนาวัคซีน rVSV-ZEBOV ให้
มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับ
มุ่งสู่การผลติ ซึ่งคาดว่าในอกี 1-2 ปีนี้ จะได้รบัใบ
อนญุาต และสามารถน�าออกจ�าหน่าย เพื่อเตรยีม
พร้อมรับมือกับการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ต่อไป 

เอกสารอ้างอิง :
Ebola vaccines –Blackground paper for SAGE deliberation
https://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/
https://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
WHO Vaccine Pipeline Tracker

รูปที่ 2 การให้วคัซนีแบบวงแหวน (Ring vaccination)
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ผู้เขียน - ศิรินันท์ สุวรรณน้อย

สถาบันวัคซีนแห่งชาติด�าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 ภายใต้การท�า
ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อให้บุคลากรด้านสร้างเสริมฯ สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับมาตรฐานการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข แต่ด้วยข้อจ�ากัดในเรื่องจ�านวนบุคลากรด้านการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศมีจ�านวนมาก อัตราการย้ายงานของบุคลากรในสายงานสูง  
รวมทั้งต้นทุนของการจัดอบรมที่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ท�าให้การอบรมในรูปแบบ 
เชงิปฏบิตักิารฯ ยากที่ครอบคลมุและทั่วถงึกบับคุลากรทั้งประเทศ (ภาพที่ 1)

จากข้อจ�ากัดดังกล่าว สถาบันจึงร่วมกับกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 
และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบ E-course training (ภาพที่ 2) เพื่อให้บคุลากรด้านสร้างเสรมิภูมคิุ้มกนัโรคทั่วประเทศ
ได้มโีอกาสเข้าถงึการอบรมและประเมนิความรู้ของตนเอง โดยระบบที่พฒันาขึ้นองิเนื้อหาจาก
หนงัสอืหลกัสตูรเชงิปฏบิตักิารส�าหรบัเจ้าหน้าที่สร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค ปี 2561 แต่มกีารพฒันา
รูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ช่วยท�าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็ว จดจ�า
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น เช่น 

• การดงึเนื้อหาที่ส�าคญัมาจดัท�า Infographic 
• การท�ามเีดยีบรรยายเนื้อหาในรูปแบบ Clip VDO หรอื MP4 
• การสอดแทรกเกมเพื่อให้การเรยีนมคีวามสนกุยิ่งขึ้น 

ระบบการเรยีนรูง้านสรา้งเสรมิภมูคิุม้กันโรคดว้ยตนเอง

ภาพที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

E-course training 
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ภาพที่ 2 หมวดเนื้อหาในการเรียนรู ้
ด้วยตนเองผ่านระบบ 
E-course training

QR code เข้าใช้งานระบบ E-course training (http://www.guruvaccine.com)

นอกจากนี้ระบบยังได้รวบรวมประเด็นค�าถาม ค�าตอบ จากข้อผิด
พลาดที่พบได้บ่อยจากการนิเทศงานในระดับพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัต ิ
ที่ถูกต้องในการท�างานด้วย ในส่วนผู้เข้าใช้งานระบบจะได้รบัการประเมนิผล
การอบรมด้วยการท�าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ถ้ามีผลคะแนนตั้งแต่ 
80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศนียบัตรฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็น
เครื่องหมายยืนยันว่าได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีศักยภาพตามเกณฑ ์
การประเมิน ระบบ E-course training จะน�าร่องทดลองใช้งานระบบภายใน
เดือนมิถุนายนนี้ และจะเปิดให้บุคลากรด้านสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค 
ทั่วประเทศได้ใช้งานจรงิในปีงบประมาณ 2563 
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ผู้เขียน - กองบรรณาธิการ

• สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญฝ้าทูลละอองพระบาท 
รบัเสดจ็ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา  
สยามบรมราชกมุาร ีและเข้าร่วมการประชมุวชิาการประชมุวชิาการ
วัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 20–22 สิงหาคม 2562  
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า กรุงเทพมหานคร ภายใต้ 
แนวคิดหลัก “วัคซีนไทยสู ่สากล กับการสร ้ างความมั่นคง 
ด้านสุขภาพที่ยั่งยืน” 

• ผูเ้ข้าร่วมประชมุจะได้รบัฟังการถ่ายทอดความรู้
เชงิวชิาการจากผูท้รงคณุวฒุทิั้งในและต่างประเทศ ครอบคลมุ
ทั้งวคัซนีคน วคัซนีสตัว์ และชวีวตัถ ุรวมถงึการน�าเสนอผล
งานทางวชิาการแบบบรรยาย (oral presentation) โปสเตอร์ 
(poster presentation) การแสดงนทิรรศการ และการออกบธู
ของหน่วยงานด้านวคัซนีทั้งภาครฐัและเอกชน 

หัวข้อที่น่าสนใจ เช่น 
• พระราชบญัญตัคิวามมั่นคงด้านวคัซนี 

กบัการพฒันางานวคัซนีในประเทศ 
• ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยกีบัความท้าทาย 

ในการวจิยัพฒันาวคัซนีใหม่ 
• มาตรฐานการประกนัและควบคมุคณุภาพวคัซนี 

คน วคัซสีตัว์ และชวีวตัถ ุ
• ศกัภาพด้านการผลติ และการใช้วคัซนีสตัว์ 

ในประเทศไทย 
• การบรหิารจดัการวคัซนีคน และวคัซนีสตัว์ 

ในภาวะวกิฤต ิ
• พฒันาการ ความก้าวหน้า และความท้าทาย  

การสร้างเสรมิภูมคิุ้มกนัโรคไทยในศตวรรษที่ 21
• แนวทางการให้บรกิารวคัซนีตลอดช่วงวยั  

ประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ 
ครั้งที่ 9
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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

วัคซีนไข้หวัดใหญ่จ�าเป็นต้องฉีดทุกปีหรือไม่ ? 

ที่มา: 
1. องค์การอนามัยโลกประกาศการคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัด

ใหญ่ส�าหรับผลิตวัคซีน ประจ�าปี 2562 ส�าหรับประเทศทางซีก
โลกใต้. ศูนย์ไข้หวดัใหญ่แห่งชาต,ิ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์,  
9 ตลุาคม 2561 

2. http://www.cmp.ubu.ac.th/files/FluProtection. เอกสารแนะน�าความ
รู้เกี่ยวกับวัคซีนส�าหรับประชาชน: ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ด้วย 
“วคัซนี”

3. การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ตลอดทั้งปี.  
กองโรคป้องกนัด้วยวคัซนี กรมควบคมุโรค

4. A Strong Defense Against Flu: Get Vaccinated! U.S. Department 
of Health and Human Services, Centers for Disease Control and 
Prevention.

Q
A วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรเข้ารับบริการทุกปี เนื่องจากสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงทุกปี และเมื่อเวลาผ่านไป 

ความสามารถในการป้องกันโรคของวัคซีนที่เคยได้รับจะลดลง ดังนั้นจึงควรรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีเพื่อเป็นการป้องกันและ 
ลดความรนุแรงของโรค โดยช่วงเวลาที่เหมาะสม และแนะน�าในการรบัวคัซนี คอื ก่อนฤดูฝน (พฤษภาคม) และก่อนฤดูหนาว (ตลุาคม) 
เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมกีารระบาดของโรค 

ส�าหรับประเทศไทยผู้ที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถ
เข้ารับบริการวัคซีนฟรีในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในระบบ
ประกนัสขุภาพถ้วนหน้าทั่วประเทศ 

• หญงิตั้งครรภ์อายคุรรภ์ 4 เดอืนขึ้นไป
• เดก็อาย ุ6 เดอืน - 2 ปี
• ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด  

ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่าง
การได้รบัเคมบี�าบดั และเบาหวาน

• บคุคลที่มอีาย ุ65 ปีขึ้นไป
• ผู้พกิารทางสมองที่ช่วยเหลอืตนเองไม่ได้
• ผู ้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ ้มกันบกพร่อง  

รวมผู้ตดิเชื้อ HIV ที่มอีาการ 
• ผู้ที่มีน�้าหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย

ตั้งแต่ 35 กโิลกรมัต่อตารางเมตร 

ส�าหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงและมีความต้องการ
รบัวคัซนีสามารถเข้ารบับรกิารฉดีวคัซนีได้ที่สถานพยาบาลทั้งภาค
รฐัและเอกชนที่มกีารให้บรกิาร โดยมีค่าใช้จ่าย ซึ่งราคาวคัซนีจะ
แตกต่างกันตามชนิดวัคซีน (วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ 
และชนดิ 3 สายพนัธุ์) และสถานพยาบาลนั้นๆ

อย่างไรก็ตามการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกัน
การเกิดโรคได้ร้อยละ 60-70 จึงยังมีโอกาสที่จะเกิดการเจ็บ
ป่วยได้ แต่อาการป่วยจะไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับการไม่รับวัคซีน  
การดูแลร่างกายให้แขง็แรง ล้างมอืให้สะอาด กนิอาหารที่ปรงุสกุ
ใหม่ๆ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสม ยังคงมีความจ�าเป็นที่ควร
ด�าเนนิการควบคู่กนัไปด้วย  
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