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ในยุคโลกาภิวัตน์ โลกมีการเชื่อมต่อไร้พรมแดน การเดินทางเชื่อมถึงกันทั่วโลก การสื่อสารที่
ไร้รอยต่อและอิสระที่ท�าให้ผู้คนทั่วโลกติดต่อถึงกันแค่เพียงปลายนิ้วคลิกสัมผัส การที่มนุษย์ก้าวล่วง
รุกล�้าป่าและมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับสัตว์และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ ท�าให้เกิดโรคอุบัติใหม่ที่มี
อานภุาพในการแพร่กระจายอย่างรวดเรว็ เกดิผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมไปทั่วโลก เหมอืนเช่น 
การระบาดที่ท�าให้โลกตื่นตระหนกในวนันี้ ของ Corona Virus Disease 19 (COVID-19) หรอืที่เรารูจ้กักนัด ี
ในนาม โควดิ ไนน์ทนี 

ในภาวะตื่นตระหนกของสงัคมโลก ณ เวลานี้ “วคัซนี” จงึเป็นความหวงัของประชาคมโลกที่จะ
เป็นเครื่องมอืส�าคญัท�าให้มนษุย์รอดพ้นจากความเจบ็ป่วยและความตาย องค์การอนามยัโลก ร่วมกบั 
Bill and Melinda Gates Foundation, The Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) ได้ร่วมกนั 
น�า R&D blueprint ซึ่งเป็นแผนระดบัโลกส�าหรบัเตรยีมความพร้อมการวจิยัเพื่อให้สามารถด�าเนนิการวจิยั
ได้ทนัทเีมื่อมกีารระบาด และการพฒันาวคัซนีเป็นหนึ่งในยทุธศาสตร์ส�าคญัภายใต้ R&D blueprint นี้  
ซึ่งในปัจจบุนัมวีคัซนีต้นแบบที่ก�าลงัพฒันาประมาณ 30 ตวั ทั่วโลก โดยทศิทางมุง่ไปในเทคโนโลยกีลุม่ 
DNA, mRNA, VLP vaccine

 ส�าหรับประเทศไทย ก็ไม่ได้น้อยหน้าประเทศอื่นๆ ประชาคมวัคซีนมีขีดความสามารถและ 
ความมุ่งมั่นสูงที่จะพัฒนาวัคซีนโควิดในประเทศไทย สถาบันวัคซีนแห่งชาติและภาคีด้านวัคซีนได ้
ลงนามในข้อตกลงความร่วมมอืในการพฒันาวคัซนีป้องกนั COVID-19 เมื่อวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
โดยมคีวามมุ่งมั่นร่วมกนัที่จะการตอบสนองต่อการระบาดในคราวนี้ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามภาวะ
วกิฤตนิี้อย่างราบรื่นและประชาชนทกุคนปลอดภยั 

จนถึงวันนี้ คงจะไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่า วัคซีนเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะ
เรื่องของเดก็ๆ เท่านั้น แวดวงวคัซนีฉบบันี้ สถาบนัจงึขอน�าเสนอเรื่องราวของวคัซนี โดยรวบรวมเรื่อง
วคัซนีพื้นฐานส�าหรบัเดก็และตารางวคัซนีล่าสดุส�าหรบัเดก็ไทย รวมทั้งยงัมเีรื่องที่น่าสนใจ อาท ิวคัซนี 
HPV ที่ไม่ได้จ�ากดัแค่การป้องกนัโรคมะเรง็ปากมดลูกในเพศหญงิแต่มปีระโยชน์ในการป้องกนัโรคอื่นๆ 
ด้วย การพฒันาวคัซนีไข้ทรพษิ เพื่อเป็นมาตรการป้องกนัตอบโต้ภยัคกุคามรปูแบบใหม่ที่อาจจะเกดิขึ้น 
และปิดท้ายด้วยข่าวในวงการการแพทย์และสาธารณสุขกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล รางวัลเชิดช ู
ผูท้�าคณุประโยชน์ต่อมวลมนษุยชาตด้ิานการแพทย์ ซึ่งทั้งหมดท่านสามารถตดิตามอ่านรายละเอยีดได้
ภายในเล่ม ฉบบัหน้ารอตดิตามเรื่องโควดิ แบบเตม็ๆ ให้จใุจ ทั้งเรื่องราวของไวรสั บทเรยีนจากประเทศ
จนี และมมุมองในด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ

นอกจากนี้ ทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่ส�าคัญในวงการวัคซีนได้ใน 
Facebook สถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิและหากมปีระเดน็ที่ท่านสนใจสามารถเสนอความเหน็เพิ่มเตมิแก่ทมี
งานได้ที่อเีมล์ contact@nvi.go.th ค่ะ   

พญ.อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง
บรรณาธิการ

Editor’s Talk
บทบรรณาธิการ

จดหมายข่าว “แวดวงวัคซีน”  
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

ที่ปรึกษา  
นพ.นคร เปรมศรี

บรรณาธิการ 
พญ.อรรถยา ลิม้วฒันายิง่ยง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
1. นางสาวณัฐญา อนุรัฐพันธุ์ 
2. นางสาวกมลวรรณ โชติพฤฒิพงศ์
3. ทนพญ.ผาณิตา โกมลมาลย์
4. ดร.ทนพญ.มนัสนันท์ ขันใส
5. ดร.กานต์ชนิต บุญมาลีรัตน์
6. นายวรวิช บุณยทิษฐาน
7. นางสาวอุทุมพร ทีลาศ
8. นายณัฐ จินดาประชา

ออกแบบรูปเล่ม
บริษัท ดีเซมเบอร่ี จ�ากัด

แวดวงวัคซีน2



04 ผนึกก�าลังร่วมพัฒนาวัคซีน COVID-19
06 เมื่อวัคซีน HPV เป็นมากกว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
08 ไข้ทรพิษ ยุคภายหลังการกวาดล้างโรค
10 ปกป้องลูกให้ห่างโรค ด้วยวัคซีน
11 รางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มหิดล

เรื่องในเล่ม

04

08

06

11

10

แวดวงวัคซีน 3



เพราะเชื่อว่าทกุวกิฤตทิี่เข้ามามกัมโีอกาสตามมาเสมอ ท่ามกลางสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควดิ-ไนน์ทนี (COVID-19) ในปัจจบุนั หลายประเทศทั่วโลกต่างตระหนกั
และพยายามหาแนวทางที่ป้องกันควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ซึ่งจากการระบาดในครั้งนี้ 
ท�าให้เราได้เห็นถึงความร่วมมือกันทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ในการแบ่งปัน
ข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อน�าไปสู่การวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์ในการป้องกนัควบคมุโรคต่อไป  
แต่อย่างไรกต็าม พบว่ายงัมขี้อมูลอกีหลายด้านที่จ�าเป็นต้องศกึษาเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 

ผู้เขียน - นางสาวณัฐญา อนุรัฐพันธุ์

ประชาคมวิทยาศาสตร์และวัคซีนไทย
ผนึกก�ำลังร่วมพัฒนำวัคซีน
COVID-19
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ส�าหรบัประเทศไทยโดยกระทรวง
สาธารณสขุ ได้ด�าเนนิการตามมาตรการ
คดักรอง เฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุ
โรคอย่างเข้มข้น ขณะเดียวกัน ประชาคม
วิทยาศาสตร์และวัคซีนไทยก็มีความพยายาม
ร่วมกันที่จะพัฒนาเครื่องมือส�าคัญอย่าง “วัคซีน” เพื่อ 
ตอบสนองต่อการระบาดในครั้งนี้ โดยเมื่อวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 
2563 ที่ผ่านมา ได้มกีารลงนามความร่วมมอืเพื่อการพฒันา
วคัซนีป้องกนั COVID-19 และการวจิยัอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วม
กัน โดยผู้แทนหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวม 
11 แห่ง ประกอบด้วย มหาวทิยาลยัมหดิล จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส�านักงานการวิจัยแห ่งชาติ บริษัท  
ไบโอเนท-เอเชยี จ�ากดั ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การ
เภสชักรรม และสถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ

ความร่วมมอืในครั้งนี้ วตัถปุระสงค์ส�าคญัไม่จ�ากดั
เฉพาะเพยีงการพฒันาวคัซนี COVID-19 ให้ส�าเรจ็เท่านั้น  
แต่ความมุ่งหวังสูงสุด คือ การที่ประเทศไทยได้พัฒนา 
ขดีความสามารถด้านต่างๆ ที่มอียู ่เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย

ประเทศมคีวามมั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองด้านวคัซนี
ได้ แม้การพฒันาวคัซนีในครั้งนี้อาจต้องผ่านความท้าทาย
อีกมากกว่าที่จะส�าเร็จ แต่ถือได้ว่าการเริ่มรับมือกับ 
โรคอบุตัใิหม่ในครั้งนี้ จะเป็นการก้าวข้ามความเป็นองค์กร
และออกมาร่วมมือเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ในนามของ 
“ทีมประเทศไทย”  
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ผู้เขียน - ดร.ทนพญ.มนัสนันท์ ขันใส

วคัซนี HPV เป็นหนึ่งในสองวคัซนีที่สามารถป้องกนัการเกดิมะเรง็
ได้ โดยการฉีดวัคซีน HPV สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกที่มี
สาเหตจุากการตดิเชื้อไวรสั HPV ได้มากกว่า 90% เทยีบกบัคนที่ไม่ได้รบั
วคัซนี โดยสายพนัธุ์ที่พบวา่เป็นสาเหตหุลกัของการเกดิมะเรง็ปากมดลกู
คอื HPV สายพนัธุ์ 16 และ 18 ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลกัของวคัซนี HPV 
ทกุชนดิที่มขีายอยู่ในปัจจบุนั

เชื้อไวรัส HPV สามารถติดต่อกันกับผู้อื่นที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยา
ของตน อันหมายรวมไปถึงการร่วมเพศทางทวารหนัก ปาก และการใช้
อุปกรณ์เพื่อสนองความต้องการทางเพศร่วมกันกับผู้ที่มีความเสี่ยงข้าง
ต้น โดยเชื้อไวรัสสามารถแพร่ผ่านรอยแผลหรือรอยขีดข่วนตามผิวหนัง  
หากมกีารสมัผสัผวิหนงัหรอืสิ่งของที่ปนเป้ือนเชื้อจากผูต้ดิเชื้อซึ่งสามารถ
แพร่เชื้อได้แม้ว่าจะยงัไม่แสดงอาการกต็าม ดงันั้น การฉดีวคัซนี HPV ให้
เกดิประสทิธภิาพการป้องกนัสงูสดุจงึควรฉดีวคัซนีก่อนการมเีพศสมัพนัธ์
ครั้งแรกหรือฉีดตั้งแต่ในวัยเด็ก 
นอกจากนี้ จากการศกึษาพบว่า
เชื้อไวรัส HPV ไม่ได้เป็นสาเหตุ
ของการเกดิโรคมะเรง็ปากมดลกู
เท่านั้น ยงัเป็นสาเหตสุ�าคญัของ
การเกิดมะเร็งช่องคลอด มะเร็ง
ปากช่องคลอด มะเร็งองคชาต ิ
มะเร็งทวารหนัก มะเร็งช่องปาก
และล�าคออกีด้วย

เป็นมากกว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

เมื่อวัคซีน

การฉีดวัคซีน  HPV 
ในเพศชาย นอกจาก
จะช่วยลดการแพร่

กระจายของเชื้อ HPV 
ในเพศหญิง แล้ว  

ยังช่วยลดโอกาสเกิด
มะเร็งองคชาต และ
มะเร็งทวารหนัก ที ่
พบมากในเพศชาย  

อีกด้วย
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มีการศึกษาเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีน HPV ในเพศชายจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรสั HPV ได้ นอกจากนี้ วคัซนี HPV ยงัมปีระสทิธภิาพดใีนการป้องกนัการเกดิมะเรง็องคชาต ิ
มะเร็งช่องปากและล�าคอ และมะเร็งทวารหนักซึ่งพบมากในเพศชายได้ อีกทั้งมีข้อมูล
ว่ากลุ่มชายรักชายยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ HPV ซึ่งสัมพันธ์กับ 
โรคมะเรง็ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เนื่องจากปัจจบุนัมกีารรณรงค์ให้ฉดีวคัซนี 
HPV ในผู้หญิงเท่านั้น ไม่มีการป้องกันการติดเชื้อในเพศชาย จากผล 
การศึกษานี้ องค์การอนามัยโลกจึงได้มีการสนับสนุนให้มีการฉีด
วัคซีน HPV ในเด็กชายด้วยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
และลดความเสี่ยงในการเกดิมะเรง็ต่างๆ ดงักล่าว

อย่างไรก็ตาม วัคซีนเป็นเพียงเครื่องมือ 
หนึ่งที่ช่วยป้องกนัการเกดิโรคและลดการแพร่ 
กระจายของเชื้อเท่านั้น การสร้างสขุนสิยั 
ที่ดี ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการใช้ถุงยางอนามัย 
ไม ่มี เพศสัมพันธ ์
กับผู้ที่มิใช่สามีหรือ

ภรรยาตน รวมทั้งควรเข้ารบั
การตรวจคัดกรองมะเร็งที่
เหมาะสมตามช่วงอายุ จะ
ช่วยให้อัตราการเกิดมะเร็ง
ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อทาง
เพศสมัพนัธ์ลดลงได้  
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ผู้เขียน - นายอภิชาติ ก้องเสียง 

โรคไข้ทรพิษหรือฝดีาษ เป็นโรคที่มคีวามรนุแรงและคร่า
ชวีติมนษุย์จ�านวนมาก สร้างความหวาดกลวัต่อประชาคมโลกอย่างสงู  
ในอดตีไข้ทรพษิเป็นสาเหตขุองการเสยีชวีติในเอเชยีและยโุรปมากถงึ
ร้อยละ 10 ทกุปี จนเมื่อ Edward Jenner ค้นพบวธิกีารปลกูฝีจากฝีดาษววั  
ท�าให้องค์การอนามัยโลกใช้การปลูกฝีเป็นเครื่องมือส�าคัญร่วมกับ
ประเทศต่างๆ กวาดล้างโรคได้ส�าเร็จ โดยมีการรับรองความส�าเร็จ 
ในการกวาดล้างโรคไข้ทรพิษในระดับโลก ในการประชุมสมัชชา
อนามยัโลก (World Health Assembly: WHA) ครั้งที่ 33 เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2523 โดยพบผู้ป่วยรายสุดท้ายในประเทศโซมาเลีย (Somalia) 
ในปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) (1) ซึ่งนบัว่าเป็นการปิดฉากภยัคกุคาม
ของไข้ทรพษิที่เกดิจากการตดิเชื้อตามธรรมชาติ

หลงัจากการกวาดล้างส�าเรจ็ ประเทศสมาชกิองค์การอนามยั
โลก ได้ตกลงร่วมกนัที่จะเกบ็เชื้อไวรสัไว้ท�าการศกึษา โดยเกบ็ไว้ใน  
2 ประเทศ คอื สหรฐัอเมรกิา และรสัเซยี พร้อมทั้งก�าหนดเงื่อนไขว่า
เมื่อท�าการศกึษาจนได้องค์ความรูท้ี่เพยีงพอแล้ว จะท�าลายเชื้อไวรสั
ที่เก็บไว้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคณะกรรมการที่องค์การอนามัยโลก 
แต่งตั้งขึ้น เพื่อมาประเมินความก้าวหน้าของการวิจัยได้สรุปว่า  
องค์ความรูท้ี่ได้ศกึษามเีพยีงพอแล้ว แต่ประเทศสมาชกิกย็งัไม่สามารถ

ไข้ทรพิษ
ยุคภายหลังการกวาดล้างโรค

สรุปร่วมกันได้ว่าควรจะท�าลายเชื้อไวรัสเมื่อใดและมีการถกเถียงกัน
อย่างต่อเนื่อง เป็นประเด็นขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่าง
ประเทศ

จากประเด็นขัดแย้งเรื่องการท�าลายไวรัส ท�าให้ทั่วโลกมี
ความกงัวลต่อภยัคกุคามของไข้ทรพษิในรปูแบบใหม่ นั่นคอื “การน�า
เชือ้โรคหรอืจลุชพีก่อโรคมาใช้ท�าเป็นอาวธุชวีภาพ (Biological 
weapon)” เพื่อก่อวนิาศกรรมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศทั้งด้านสงัคม การเมอืง และเศรษฐกจิ 

ศูนย์ป้องกนัและควบคมุโรคของสหรฐัอเมรกิา (The Centers 
for Disease Control and Prevention : US-CDC) ได้แบ่งระดับของ
จลุชพีที่มผีลต่อการก่อการร้ายทางชวีภาพ (Bioterrorism) จากปัจจยั
ส�าคญั ได้แก่ เชื้อโรคแพร่จากคนสู่คนได้รวดเรว็ มอีตัราการตายสูง 
ท�าให้เกดิความตื่นตระหนก และจะต้องมมีาตรการพเิศษเพื่อเตรยีม
ความพร้อมด้านสาธารณสขุ ซึ่งไข้ทรพษิ (Smallpox) ถูกจดัให้อยู่ใน
กลุ่ม Class A คอื เป็นเชื้อโรคที่มแีนวโน้มน�ามาเป็นอาวธุชวีภาพได้
มากที่สดุ และในอดตีเคยใช้ท�าเป็นอาวธุชวีภาพมาแล้ว เช่น ในช่วง
ค.ศ. 1500 นักส�ารวจชาวสเปนน�าเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนเชื้อมอบให้กับ 
ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันส่งผลให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่จนเป็นเหตุ

อาวุธชีวภาพ vs วัคซีน
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ให้จกัรวรรดแิอซเทก็และอนิคาล่มสลาย ในราว ค.ศ.1760 สงคราม
ฝรั่งเศสและอเมริกันอินเดียน (French and Indian War) - กองทัพ
องักฤษมอบผ้าห่มที่ปนเปื้อนเชื้อให้ชนเผ่าอนิเดยีน ซึ่งเป็นพนัธมติร
กบัฝรั่งเศส ท�าให้มอีตัราการเสยีชวีติสงูถงึ 50% ทั้งนี้มหีลายประเทศ
มกีารทดลองอาวธุชวีภาพอย่างต่อเนื่อง(2,3,4,5) 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในการพัฒนายาและ
วคัซนีเป็นอย่างมาก ส�าหรบัวคัซนีรุ่นแรก (First generation vaccine) 
เป็นวคัซนีที่ใช้ในช่วงที่มกีารกวาดล้างโรค เป็นวคัซนีชนดิผงแห้งและ
วัคซีนชนิดน�้าแช่แข็ง ต่อมามีการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 โดยปรับปรุง
กระบวนการผลติให้สามารถผลติวคัซนีได้จ�านวนมากขึ้น และท�าให้
วัคซีนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น ACAM2000 ซึ่งได้รับการ 
จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2550 ซึ่งวัคซีนชนิดนี้  
ได้ถกูจดัเกบ็ไว้ในคลงัส�ารองวคัซนีของประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื่อใช้ใน 

เอกสารอ้างอิง:
1. Shchelkunova GA, Shchelkunov SN. 40 Years without Smallpox. Acta Naturae. 2017;9(4):4–12.
2. Whitley RJ. Smallpox: a potential agent of bioterrorism. Antiviral Res. 2003;57(1-2):7–12.
3. Adalja AA, Toner E, Inglesby TV. Clinical management of potential bioterrorism-related conditions. N Engl J Med. 2015;372(10):954–962.
4. Das S, Kataria VK. Bioterrorism : A Public Health Perspective. Med J Armed Forces India. 2010;66(3):255–260.
5. Kennedy RB, Ovsyannikova I, Poland GA. Smallpox vaccines for biodefense. Vaccine. 2009;27 Suppl 4:D73–D79.
6. Voigt EA, Kennedy RB, Poland GA. Defending against smallpox: a focus on vaccines. Expert Rev Vaccines. 2016;15(9):1197–1211.

กรณฉีกุเฉนิด้วย ส�าหรบัวคัซนีรุน่ที่สามเป็นวคัซนีที่อยูร่ะหว่างการวจิยั 
พัฒนา มีทั้งชนิดซับยูนิต (Subunit vaccine) และเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ 
(Attenuated vaccine) ที่มกีารใช้เทคโนโลยแีละวทิยาการสมยัใหม่ใน
การพฒันา เพื่อปรบัปรงุให้วคัซนีมปีระสทิธภิาพและมคีวามปลอดภยั
มากยิ่งขึ้น (ตารางที่ 1) (5,6) 

กรณีศึกษาจากการระบาดของไข้ทรพิษและอาวุธชีวภาพ 
เน้นย�้าให้เราตระหนักถึงความส�าคัญของการที่ประเทศต้องมีขีด
ความสามารถในการพัฒนาวัคซีน เพราะในปัจจุบัน องค์ความรู้
ทั้งหมดจากการศึกษาไข้ทรพิษและการคิดค้นยาและวัคซีนล้วนอยู่
ในมือสองประเทศหลักคือสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ประเทศไทยจะ
ต้องเร่งรัดความร่วมมือในการด�าเนินงานเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีน
อย่างจริงจัง เพราะในยุคโลกาภิวัฒน์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงและม ี
ภยัคกุคามในหลายรปูแบบ ซึ่งเราต้องปรบัตวัอย่างรวดเรว็และเท่าทนั 
การเปลี่ยนแปลง  

ตารางที่ 1 วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ รุ่นที่สามที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา

ชื่อวัคซีน สายพันธุ์ รายละเอียด

วคัซนีชนดิอ่อนฤทธิ์ (Attenuated vaccines) ที่ใช้เทคโนลยกีารตดัต่อพนัธกุรรม

MVA Ankara Passaged through chick embryo fibroblasts. Lost 15% of genome and cannot replicate in human cells. 
Used at end of eradication with few adverse events 

LC16m8 Lister ปรบัปรงุความปลอดภยัของวคัซนีชนดิอ่อนฤทธิ์ที่เคยใช้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงปิดฉากการกวาดล้างโรค

NYVAC Copenhagen วคัซนีชนดิอ่อนฤทธิ์ที่ตดัส่วนของ 18 ORFs ออก เพื่อปรบัปรงุความปลอดภยั แต่ไม่ได้ใช้กนัอย่างแพร่หลาย

dVV-L Lister ปรบัปรงุความปลอดภยั โดยการตดัยนี UDG ออกไปแต่ยงัไม่ได้ใช้กนัอย่างแพร่หลาย

IMVAMUNE MVA บรษิทั Bavarian Nordic ได้ปรบัปรงุสูตรของวคัซนี MVA 

TBC-MVA MVA บรษิทั Therion Biologics ได้ปรบัปรงุสูตรของวคัซนี MVA

วคัซนีชนดิซบัยูนติ (Subunit vaccines)

Protein VACV H3L based ; A33R, B5R, L1R, based ; Polyvalent w/D8 protein 

DNA VACV A27L, A33R, L1R, B5R based ; A27L, A33R and B5R based 

DNA VARV โปรตนีชนดิ A30, B7 และ F8 
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ผู้เขียน - นางสาวศิรินันท์ สุวรรณน้อย

ปกป้อง ลูก ให้ห่าง โรค ด้วย วัคซีน
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ผู้เขียน - นางสาวกฤษณา นุราช

ประเทศไทย ตระหนกัถงึความส�าคญัของการสร้างเสรมิสขุภาพและ
การป้องกนัโรค โดยเฉพาะการใช้ “วคัซนี” ซึ่งถอืเป็นเครื่องมอืการป้องกนั
โรคที่มีประสิทธิภาพสูง ประเทศไทยจึงเริ่มให้วัคซีนพื้นฐานในเด็กมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2520 ก่อนที่องค์การอนามยัโลกจะเริ่มสนบัสนนุประเทศต่างๆ ให้ใช้
วคัซนีแก่เดก็ในวงกว้าง การให้วคัซนีพื้นฐานฟรแีก่คนไทยก้าวหน้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง มกีารเพิ่มความครอบคลมุและเพิ่มชนดิวคัซนีใหม่ๆ เสมอ เพื่อช่วย
ป้องกนัโรคได้กว้างขวางมากขึ้น จนปัจจบุนัเดก็ไทยมอีตัราการป่วยจากโรค
ที่ป้องกนัได้ด้วยวคัซนีลดลงจ�านวนมาก 

ดังนั้น เพื่อให้เด็กๆ มีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคที่ป้องกันได้ด้วย
วัคซีน ผู้ปกครองควรให้ความส�าคัญในการพาบุตรหลานของท่านไปรับ
วัคซีนตามก�าหนด เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันบุตรหลานไม่ให้ป่วยแล้ว 
หากคนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบถ้วนจะท�าให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่” ที่เป็น
เหมอืนเกราะป้องกนัชมุชนไม่ให้มกีารแพร่ระบาดของโรคอกีด้วย โดยเดก็ๆ 
ทกุคนสามารถขอรบับรกิารวคัซนีพื้นฐานเหล่านี้ได้ฟรใีนสถานพยาบาลของ
รฐัทกุแห่ง 

แม้ว่าปัจจุบันทุกคนจะทราบกันดีว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัโรคและมคีวามปลอดภยัสูง เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการทดสอบ
และควบคุมคุณภาพหลายขั้นตอนกว่าจะสามารถน�ามาใช้ได้ แต่อย่างไร
ก็ตามก็ยังอาจพบอาการข้างเคียงได้ ผู้ปกครองจึงควรสังเกตอาการของ
เดก็หลงัฉดีวคัซนีอย่างน้อย 30 นาทใีนสถานพยาบาลทกุครั้ง เพราะวคัซนี
ทุกชนิดมีโอกาสท�าให้เกิดอาการแพ้ได้ โดยอาการหลังฉีดวัคซีนส่วนใหญ่
มกัไม่รนุแรง เช่น ปวด บวมแดง ร้อน คนั บรเิวณต�าแหน่งที่ฉดีวคัซนี หรอื
มีอาการไข้ ตัวร้อน งอแง ซึ่งผู้ปกครองสามารถเช็ดตัวและให้ยาลดไข้ได้
ตามอาการ ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายได้เอง ไม่จ�าเป็นต้องพาเด็กมาที่สถาน
บริการหรือโรงพยาบาล แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น หน้าบวม  
ตาบวม หายใจตดิขดั ซมึ มผีื่นลมพษิขึ้นทั่วไป ควรรบีพาไปพบแพทย์โดยเรว็ 

ส�าหรับกรณีผู้ปกครองไม่ว่างพาบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ตามนัด 
ควรรีบพามารับทันทีที่ท�าได้ โดยทั่วไปการรับวัคซีนช้ากว่าก�าหนดสามารถ
ท�าได้ ไม่มผีลเสยีรนุแรง แต่กไ็ม่ควรทิ้งช่วงให้ล่าช้าจนเกนิไป และผูป้กครอง
ควรเก็บสมุดบันทึกวัคซีนและศึกษาท�าความเข้าใจเนื้อหาภายใน เพื่อ
ประโยชน์ต่อบตุรหลานในการใช้เป็นหลกัฐานยนืยนัการได้รบัวคัซนีและการ
ดูแลสขุภาพในระยะยาว ลดโอกาสในการเกดิโรค และลดความรนุแรงของ
โรคที่จะเกิดขึ้นกับบุตรหลานของท่าน ผู้ปกครองจึงควรใส่ใจและพาบุตร
หลานไปฉีดวัคซีนให้ครบตามก�าหนด โดยภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากวัคซีนจะ
ท�าให้เขาสามารถออกไปใช้ชีวิตประจ�าวันได้อย่างเต็มที่ ปราศจากความ
กังวลกับโรคที่มองไม่เห็น และภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะสามารถอยู่กับเขาไปได้
ตลอดชวีติ  

เชิดชูผู้ท�าคุณประโยชน ์
ต่อมวลมนุษยชาต ิ
ด้านการแพทย์

รำงวัล 
สมเด็จเจ้ำฟำ้
มหิดล

รางวัลสมเด็จเจ ้าฟ ้ามหิดล เป ็นรางวัลที่
พระบาทสมเดจ็พระชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช บรมนารถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งรางวัลนี้ขึ้น  
เพ่ือถวายเป็นพระราชานสุรณ์แด่สมเด็จพระมหติลาธเิบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสจัดงาน
เฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการพระราชสมภพ 1 มกราคม 
2535 ด�าเนินการโดยมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ซ่ึงจะ 
มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่น
เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเป็นประจ�าทุกปี 
ประกอบด้วย สาขาการแพทย์ 1 รางวัล และสาขา 
การสาธารณสุข 1 รางวัล 

 ส�าหรับปีนี้ มีผู ้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ
พระราชทานรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล ประจ�าปี 2562 
ทัง้สิน้ 66 ราย จาก 35 ประเทศ และผูท้ีไ่ด้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2562 สาขา 
การแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ราล์ฟ เอฟ ดบัเบิล้ยู  
บาร์เทนชลากเกอร์ จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี 
และสาขาการสาธารณสขุ ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์  
เดวิด เมบี จากสหราชอาณาจักร 
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สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ 
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
เว็บไซต์ www.nvi.go.th อีเมล contact@nvi.go.th 
เฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/nvikm

ที่มาข้อมูล  
1. ส�านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ http://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG191121163317149
2. มูลนิธิรางวัลมหิดล: https://www.princemahidolaward.org/th/

Professor Dr. Ralf 
F.W. Bartenschlager

Professor David Mabey

ผลงานโดดเด่น คอื การศกึษาเกีย่วกบัวงจรชวิีตไวรสัตบัอกัเสบ (Hepatitis C Virus หรอื HCV) 
จนน�าไปสู่องค์ความรู้ในการพัฒนายาต้านไวรัสตับอักเสบซีรุ่นใหม่ ท่ีเรียกว่า ดีเอเอ (DAA: direct 
acting antiviral) เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูง มีความจ�าเพาะ ปลอดภัย มีผลข้างเคียงน้อย สามารถ
รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังให้หายได้ถึงร้อยละ 95 

 โดยปัจจบุนัมผีูต้ดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซเีรือ้รงัมากกว่า 71 ล้านคนทัว่โลกซึง่น�าไปสูภ่าวะตบั
แข็งและมะเร็งตับ ท�าให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวประมาณ 4 แสนคนในแต่ละปี ยาดีเอเอจึงเป็น
ความหวังท่ีจะช่วยผู้ป่วยจ�านวนมากให้หายจากโรค ซ่ึงขณะนี้หน่วยงานต่างๆ มีความพยายามร่วม
มือกันเพื่อให้ผู้ป่วยทั่วโลก ได้มีโอกาสเข้าถึงยาอย่างเท่าเทียม ส�าหรับประเทศไทยได้บรรจุยานี้ใช้
ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว ท�าให้คนไทยที่มีสิทธิประกันสุขภาพและประกันสังคมสามารถใช้สิทธิ
ในการรักษาได้

ผลงานโดดเด่น คือ การศึกษาวิจัยเก่ียวกับโรคริดสีดวงตามากว่า 30 ปี ในพื้นที่ประเทศ

แกมเบียและแทนซาเนีย และค้นพบว่าตาบอดจากโรคริดสีดวงตาเกิดจากการตอบสนองของ

ภมูคิุม้กนัร่างกายต่อการตดิเชือ้แบคทเีรยี ในปี พ.ศ.2536 ได้แสดงให้เหน็ว่าการให้ยาแอซโิทรมยัซนิ  

(azithromycin) เพียง 1 ครั้ง สามารถรักษาโรคริดสีดวงตาอย่างได้ผล ข้อความรู้นี้น�าไปสู่การศึกษา

แบบพหุสถาบันโดยการให้ยาในชุมชนประจ�าปี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การให้ยาแอซิโทรมัยซินแบบ

ครอบคลุมประชากรจ�านวนมาก สามารถช่วยก�าจัดโรคนี้ให้หมดไปได้ในถิ่นที่มีการระบาด 

ผลงานวจัิยนีน้�าไปสู่การก�าหนดนโยบายขององค์การอนามยัโลก ทีจ่ะก�าจดัโรคริดสดีวงตาให้

หมดไปด้วยโปรแกรม SAFE ประกอบด้วย 1. Surgery: การควบคุมโรคโดยการผ่าตัด 2. Antibiotic: การ

รกัษาแบบครอบคลมุด้วยยาปฏชิวีนะ 3. Face washing: การส่งเสริมการล้างหน้า และ 4. Environment:  

การปรับปรุงส่ิงแวดล้อมและสุขอนามัย โปรแกรมนี้ด�าเนินการระหว่างปีพ.ศ. 2540-2560 ใน  

40 ประเทศ โดยให้ยาแอซิโทรมัยซินถึง 700 ล้านโด๊ส ในปัจจุบันมี 13 ประเทศ ท่ีสามารถก�าจัด 

โรคริดสีดวงตาให้หมดไปได้ส�าเร็จแล้ว องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าจะก�าจัดโรคริดสีดวงตาให้หมดไป

จากปัญหาทางสาธารณสขุ และไม่เป็นสาเหตุของตาบอด ในทุกประเทศท่ัวโลกภายในปี พ.ศ. 2568  

ศาสตราจารย์ ดร.ราล์ฟ เอฟ ดับเบิ้ลยู บาร์เทนชลากเกอร์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ เดวิด เมบี

รางวัลสาขาการแพทย์

รางวัลสาขาการสาธารณสุข 


