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COVID-19 จากวิกฤตสู่เอกภาพความมือด้านสุขภาพ

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 ที่หลายประเทศก�าลงัเผชญิอยู่ในขณะนี้ ผู้คนต่าง
รอคอยความหวังว่าเมื่อใดจะมี “วัคซีน” ในการป้องกันและควบคุมการระบาดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้
ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว นักวิจัยทั่วโลกต่างเร่งรัดการวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ
และปลอดภยั ความเคลื่อนไหวในระดบัโลกในครั้งนี้ แสดงสญัญาณส�าคญัหลายประการให้เหน็ว่าประเทศ
ต่างๆ จ�าเป็นต้องมคีวามร่วมมอืและสามคัคกีนั การด�าเนนิงานในเรื่องที่ยาก จงึจะส�าเรจ็ได้ เช่น การพฒันา
วคัซนีหรอืการควบคมุการระบาดแต่ละประเทศไม่สามารถท�าได้โดยล�าพงั ดงัจะเหน็ได้ว่าวคัซนีหลายชนดิ
ที่มคีวามก้าวหน้า เป็นความร่วมมอืระหว่างประเทศ และ ในครั้งนี้ มคีวามเคลื่อนไหวส�าคญัในระดบัโลก
ที่แสดงความร่วมมือโดยมุ่งมั่นในหลักการที่จะให้ประชาคมโลกมีโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม
กนั (ACT accelerator, GAVI Covax AMC, COVID 19 Technology Access Pool (C-TAP) ซึ่งเราจะมาเล่าสู่
กนัฟังในฉบบัหน้า รอตดิตามนะคะ)

อย่างไรกต็าม แม้จะมสีญัญาณที่ดทีี่ประเทศต่างๆ พยายามจะแสดงความร่วมมอืกนั แต่ขณะเดยีวกนั 
กย็งัมคีวามเคลื่อนไหว ที่วคัซนีกลายเป็นเครื่องมอืที่น�ามาแข่งขนัในการเมอืงระหว่างประเทศ โดยการน�า
แนวคิดชาตินิยมเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดหาวัคซีนโควิดให้กับประชาชนในประเทศตน เช่น 
ความพยายามในการจองซื้อวคัซนีของอเมรกิา ยโุรป เป็นต้น

ส�าหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศขนาดกลางที่มีประชากร 70 ล้านคน เรามีความจ�าเป็น
ที่จะต้องด�าเนินยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมีกลยุทธ์ และมีแผนในการสร้างขีด 
ความสามารถของประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ด้วย ในการนี้ ประเทศไทยเลือกใช้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ  
การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตวัคซีนเอง การวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศ และการจองซื้อวัคซีน 
ล่วงหน้า ทั้งนี้ ทั้ง 3 ยทุธศาสตร์จะต้องด�าเนนิการไปคู่กนัและประเทศไทยจ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอื
ระหว่างประเทศจงึจะด�าเนนิการให้ส�าเรจ็ได้ 

การวจิยัพฒันาวคัซนีชนดิใหม่เป็นเรื่องที่มคีวามท้าทายมาก แต่นกัวจิยัไทยมขีดีความสามารถสูง 
และหากได้รบัการสนบัสนนุที่เพยีงพอ เชื่อว่าประเทศไทยมโีอกาสที่จะพฒันาวคัซนีได้ส�าเรจ็ ซึ่งอาจไม่ส�าเรจ็
ทนัใช้ในช่วง 1 ถงึ 2 ปีนี้ แต่ประเทศไทยจะได้เรยีนรูแ้ละสามารถต่อยอดขดีความสามารถเพื่อพฒันาวคัซนี 
อื่นๆ ได้ส�าเรจ็ในอนาคต จนถงึวนัหนึ่งที่ประเทศมคีวามมั่นคงด้านวคัซนีและสามารถพึ่งตนเองได้ 

แวดวงวัคซีนฉบับนี้ ยังคงอยู่ในกระแสของโควิด-19 โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนที่น่าสนใจมา
ฝากทกุท่านเช่นเคย อาท ิความก้าวหน้าในการวจิยัพฒันาวคัซนีโควดิ-19 ทั้งในระดบัโลกและระดบัประเทศ 
และคนไทยจะมีโอกาสได้ใช้วัคซีนนี้หรือไม่ รวมถึงหากเกิดภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
ด้านวคัซนี ประเทศไทยจะมแีนวทางในการด�าเนนิการอย่างไร นอกจากนี้ ยงัขอน�าท่านร่วมถอดบทเรยีนจาก
ประสบการณ์การรบัมอืกบั COVID-19 ของประเทศจนี ซึ่งเป็นประเทศแรกที่มกีารพบและสามารถควบคมุ
การระบาดได้แล้ว ไปพร้อมกนั ว่ามปัีจจยัใดบ้างที่ท�าให้จนีประสบความส�าเรจ็ในการควบคมุการระบาดใน
ครั้งนี้ ซึ่งทั้งหมดท่านสามารถตดิตามอ่านรายละเอยีดได้ภายในเล่ม ทั้งนี้ ทกุท่านสามารถตดิตามเรื่องราว
ความเคลื่อนไหวที่ส�าคญัในวงการวคัซนีได้ใน Facebook สถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิและหากมปีระเดน็ที่ท่าน
สนใจสามารถเสนอความเหน็เพิ่มเตมิแก่ทมีงานได้ที่อเีมล์ contact@nvi.go.th ค่ะ   
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04 คนไทยจะมีโอกาสใช้วัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือไม่
06 ความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ตอนนี้เราอยู่ตรงไหน?
08 ความมั่นคงด้านวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน 
10 ถอดบทเรียนจาก “จีน” กับความพยายาม
 ในการก้าวผ่านวิกฤต โควิด-19

เรื่องในเล่ม
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ผู้เขียน - พญ.อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง

เพ่ือให้มั่นใจว่าคนไทยจะได้ใช้วัคซีน
พร้อมประเทศอื่นๆ ประเทศไทยวางแผนไว้ 

3 ด้าน คือ การวิจัยพัฒนาวัคซีนเอง  
การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก 

ประเทศที่ท�าส�าเร็จเพ่ือลดระยะเวลาในการ
พัฒนา และการส่ังจองซื้อวัคซีนล่วงหน้า

จากการระบาดใหญ่ของ COVID 19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก  
สถานการณ์ปัจจุบันในหลายประเทศมีแนวโน้มการระบาดรุนแรง
และก่อให้เกดิการสญูเสยีชวีติจ�านวนมากซึ่งกระทบต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกจิสงัคมในระดบัโลก ส�าหรบัประเทศไทย ณ เวลานี้อยู่
ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส�าคัญและมีความจ�าเป็นที่ทุกคนในสังคมจะ
ต้องร่วมมอืกนัช่วยประเทศฝ่าฟันวกิฤตครั้งนี้ไปให้ได้ 

ในวนันี้ หลายคนสนใจและถามหา “วคัซนี” ซึ่งเป็นเครื่องมอื 
ส�าคญัและเป็นความหวงั ในการช่วยควบคมุโรคและลดการสญูเสยี
ของมวลมนษุยชาต ิและจะเป็นเครื่องมอืหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชน
สามารถกลบัมาด�าเนนิชวีติได้เป็นปกตโิดยเรว็

อีกนานมั้ย กว่าจะมีวัคซีนมาใช้ในระดับโลก ?
โดยทั่วไป การพฒันาวคัซนี 1 ชนดิให้ส�าเรจ็ใช้เวลาประมาณ 

10 ถึง 15 ปี เนื่องจากต้องผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนเพื่อให้
มั่นใจว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพดีและมีความปลอดภัยสูง โดยต้อง
ผ่านการทดสอบในสตัว์ทดลอง และเมื่อแน่ใจในความปลอดภยัแล้ว 
จงึเข้าสูก่ารทดสอบในคน ซึ่งจะมกีารทดสอบ 3 ระยะ คอืระยะที่ 1 
จะทดสอบในคนจ�านวนไม่มากเพื่อพิจารณาความปลอดภัยเป็น
หลักและตรวจระดับภูมิคุ้มกันด้วย ระยะที่ 2 ทดสอบดูการตอบ
สนองต่อภูมิคุ้มกันและความปลอดภัย ระยะที่ 3 ดูประสิทธิภาพ
ของวคัซนีและตดิตามความปลอดภยัในคนจ�านวนมาก เมื่อแน่ใจว่า
วคัซนีมปีระสทิธภิาพดแีละมคีวามปลอดภยั จงึสามารถที่จะน�าไป 
ผลติและขึ้นทะเบยีนเพื่อน�ามาใช้ได้

อย่างไรกต็าม หลงัจากมกีารระบาดของอโีบลาในแอฟรกิา
ตะวันตก ท�าให้มีการเร่งรัดพัฒนาวัคซีนป้องกันอีโบลาจนเป็น 
ผลส�าเรจ็ภายในระยะเวลา 2 ปี และสามารถน�าวคัซนีมาใช้ในการ
ควบคมุโรคได้ผลดเีป็นที่ยอมรบั จากกรณนีี้ ท�าให้มคีวามหวงัใหม่
ว่าเมื่อมกีารระบาดของโรคอบุตัใิหม่ หากมคีวามร่วมมอืร่วมใจกนั
จะสามารถพฒันาวคัซนีได้รวดเรว็และน�ามาใช้ได้ทนัการณ์

จะมีโอกาสใช้ วัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือไม่
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ส�าหรบัการระบาดของ COVID 19 ครั้งนี้ องค์การอนามยัโลก
คาดการว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปีจงึจะมวีคัซนีออกสู่ตลาด 
ซึ่งขณะนี้ในระดบัโลก ประเทศต่างๆ มคีวามกระตอืรอืร้นเป็นอย่าง
สูงที่จะพัฒนาวัคซีนให้ส�าเร็จ โดยมีวัคซีนที่มีความก้าวหน้าที่สุด  
21 ชนิดที่ได้มีการทดสอบในคนแล้ว จาก 7 ประเทศ ได้แก่ จีน 
องักฤษ เยอรมน ีสหรฐัอเมรกิา อนิเดยี เกาหลใีต้ และญี่ปุน่ (ข้อมลู 
ณ วนัที่ 7 ก.ค. 2563)

ประเทศไทยท�าอะไรไปแล้วบ้าง  
เพ่ือให้คนไทยมีวัคซีนใช้

ประเทศไทยวางแผนไว้ 3 ด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าคนไทย
จะได้ใช้วัคซีนพร้อมประเทศอื่นๆ คือ การวิจัยพัฒนาวัคซีนเอง  
การรบัถ่ายทอดเทคโนโลยจีากประเทศที่ท�าส�าเรจ็เพื่อลดระยะเวลา
ในการพัฒนา และการสั่งจองซื้อวัคซีนล่วงหน้า โดยทั้ง 3 ด้าน  
ต้องด�าเนินการคู ่ขนานกันไป และประเทศไทยจะด�าเนินการ 
โดยล�าพังไม่ได้ต้องท�าความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ซึ่งในขณะนี้ 
ได้มกีารเจรจาเพื่อท�าความร่วมมอืกบัหลายประเทศไปแล้ว เช่น จนี 
สหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมน ีฝรั่งเศส ซึ่งได้รบัผลตอบรบัที่ด ีและ
จะต้องมกีารประสานให้เกดิความร่วมมอืในขั้นต่อไป

ส�าหรบัการพฒันาวคัซนีเองในประเทศ ซึ่งมนีกัวจิยัจากหลาย
สถาบัน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท 
ไบโอเนท-เอเชีย จ�ากัด และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ) ที่มีขีดความสามารถสูงในการท�าวิจัย ทั้งนี้
ประเทศไทยมีการพัฒนาวัคซีนหลายชนิด ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มด�าเนิน
การวจิยัไปแล้ว โดยรบัทนุสนบัสนนุจากส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ
สถาบนัวคัซนีแห่งชาตแิละองค์การเภสชักรรม ซึ่งคาดว่าในไม่ช้าจะ
ทราบผลการทดสอบในสตัว์ทดลอง

จากการระบาดครั้งนี้ เป็นการเน้นย�้าที่ส�าคญัว่าประเทศไทย
ควรพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ เพราะในช่วงที่มีการระบาด คงมีความเป็นไปได้
ยากที่จะสามารถซื้อวัคซีนมาใช้ เนื่องจากแต่ละประเทศต่างมี
ความจ�าเป็นที่จะต้องเก็บวัคซีนไว้ส�าหรับคนในประเทศของตน  
อย่างไรก็ตาม วัคซีนที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ “การป้องกันตนเอง” 
โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ไม่เอามือสัมผัสหน้า และ
การรักษาระยะห่างทางสังคม ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันตัวท่าน
และครอบครัวแล้ว จะยังเป็นการช่วยสังคมโดยรวมให้ปลอดภัย
และท�าให้ประเทศไทยไปต่อได้   
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ผู้เขียน - วรวิช บุณยาทิษฐาน

เป็นอันรู้กันดีว่าการระบาดใหญ่ของ COVID-19 นั้นส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต
และก่อให้เกดิปญัหาทางสขุภาพของประชากรโลกมาอย่างต่อเนื่องจนถงึขณะนี้ แน่นอนว่า
เรื่องที่ก�าลงัถกูพดูถงึอยูเ่สมอคงหนไีม่พ้น เราจะป้องกนัตวัเองอย่างไร? การระบาดแบบนี้ไป
ถงึเมื่อไหร่? ท�าอย่างไรเราถงึจะหยดุเรื่องนี้ได้? และท้ายที่สดุคอื เราจะมวีคัซนีใช้ตอนไหน? 
เพราะทุกคนทราบกันดีว่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่สามารถใช้ในการควบคุมและป้องกัน 
การระบาดได้ดีที่สุดย่อมหนีไม่พ้นการใช้วัคซีน และต้องยอมรับว่าการใช้วัคซีนถือเป็น 
เครื่องมอืส�าคญัประการหนึ่งในเวลานี้ 

จากฐานข้อมูลการวจิยัและพฒันาวคัซนี COVID-19 จากสถาบนัวจิยัระบบสุขภาพ
แห่งชาตสิหรฐั (National Institute of Health: NIH) ระบวุ่า ขณะนี้มหีลายประเทศทั่วโลกที่
ก�าลังเร่งด�าเนินการพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อกรกับ COVID-19 อย่างเร่งด่วนที่สุด และมีวัคซีน
ต้นแบบเข้าสู่การทดสอบในคนแล้วมากกว่า 10 ชนดิ

1. สถานการณ์ในประเทศจีน
การระบาดของ COVID-19 ถูกพบเป็นครั้งแรกที่เมอืงอู่ฮั่น ประเทศจนี ตั้งแต่ปลาย

เดอืนธนัวาคม เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา และยงัได้แพร่กระจายออกไปยงัเมอืงข้างเคยีงอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งลกุลามไปทั่วโลก ส�าหรบัรฐับาลจนีเอง กไ็ด้ทุม่สรรพก�าลงัทั้งหมดที่มเีพื่อ
ต่อสูก้บัเชื้อไวรสันี้ อาท ิการอดัฉดีเงนิทนุ การระดมนกัวจิยัจากทั่วประเทศมาไว้ที่หน่วยงาน
ส่วนกลาง อย่างศูนย์ควบคมุและป้องกนัโรคตดิต่อแห่งชาต ิหรอื China CDC ซึ่งท�าหน้าที่
ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ระงบั ควบคมุการระบาดของ COVID-19 โดยตรง และได้กระจาย
เงินทุนบางส่วนลงไปในหน่วยงานภายใต้สังกัดมากมาย อีกทั้งยังมีการส่งต่อเทคโนโลยี
ด้านการวจิยัวคัซนี COVID-19 ไปยงับรษิทัเอกชน และเครอืข่ายรฐัวสิาหกจิ อาท ิเครือข่าย

ความก้าวหน้าของการพัฒนา 

วัคซีน 
COVID-19  
ตอนนี้เราอยู่ตรงไหน?

ความร่วมมอืของผูผ้ลติเวชภณัฑ์ทางยาและ
ชวีวตัถแุห่งชาต ิหรอื Sinopharm เพื่อเร่งรดั
กระบวนการวจิยัจนน�าไปสูก่ระบวนการผลติ
วัคซีนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ 

นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังให้การ
สนับสนุนหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
หลายแห่ง รวมทั้งสถาบันวิจัยต่างๆ และ
ผู้ผลิตวัคซีน โดยขณะนี้มีวัคซีนที่เข้าสู่การ
ทดสอบในคนหลายชนิด ทั้งชนิดเชื้อตาย 
Adenoviral vector 
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ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง  
ได้ประกาศต่อประชาคมโลกว่า จีนจะท�าให้วัคซีน COVID-19 เป็นสินค้า
สาธารณะของโลก (Global public goods) หลังการวิจัยและการทดลองทาง
คลินิกประสบผลส�าเร็จพร้อมใช้งานได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และทันการณ์ 
โดยต้องมคีวามปลอดภยัควบคู่กนัไปด้วย

2. สถานการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ส�าหรบัหน่วยงานวจิยัของอเมรกิา อย่าง NIH หรอื NIAID (National 

Institute of Allergy and Infectious Diseases) ซึ่งด�าเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง 
โรคตดิต่ออบุตัใิหม่และโรคตดิเชื้อร้ายแรงมาอย่างยาวนาน ได้ค้นพบเทคโนโลยี
การพัฒนาวัคซีนรูปแบบใหม่ เป็นครั้งแรกในโลก คือ การใช้เทคโนโลยีทาง
พนัธศุาสตร์ในการประยกุต์ใช้กบังานชวีวตัถอุย่าง messenger RNA ที่สกดัจาก
เชื้อไวรสัโดยตรงมาใช้ในการท�าวคัซนีที่ปราศจาก antigen หรอืสารก่อโรคของ
ไวรสั ซึ่งก�าลงัอยูร่ะหว่างการทดสอบประสทิธภิาพการกระตุน้ภมูคิุม้กนัในคน 

รัฐบาลสหรัฐได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อการเข้าถึงวัคซีน 
COVID-19 ของชาวอเมริกัน ภายใต้ชื่อ Operation Warp Speed โดยจะ
สนบัสนนุกลุม่บรษิทัผลติวคัซนีรายใหญ่ 4 บรษิทัและบรษิทัน้องใหม่ 1 บรษิทั  
คือ Pf izer, Merck, AstraZeneca, Johnson & Johnson และ Moderna ที่มี
ผลการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ที่ก้าวหน้ามาก บริษัทเหล่านี้ได้รับคัดเลือก
จากส�านักงานเลขาประธานาธิบดีสหรัฐ ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปฏิบัติการ 
ที่สามารถด�าเนินการผลิตวัคซีน COVID-19 ที่มีความปลอดภัยและได้
คุณภาพสูง ให้กับประชากรสหรัฐได้ภายในสิ้นปี 2563 นี้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท
ผู้ผลิตวัคซีนข้างต้นจะได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐบาลคือ 1.สามารถท�าเรื่องขอ 
งบประมาณจากรฐับาลเพื่อใช้ในการวจิยัพฒันาและผลติวคัซนี COVID-19 ได้
โดยตรง 2.สามารถขอความร่วมมือจากรัฐบาลได้ในทุกขั้นตอน สามารถขอ 
ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐมาช่วยประสานงานในระหว่างการด�าเนินการได้อีก
ด้วย ถือเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าและมีความเสี่ยงสูงมาก แต่รัฐบาลก็มองว่า
มนัคุ้มค่าเสี่ยงยิ่งกว่าการไม่ท�าอะไรเลย

3. สถานการณ์ในยุโรป
ส�าหรบัยโุรปเองกไ็ด้รบัทนุสนบัสนนุการวจิยัพฒันาวคัซนี COVID-19 

จาก Biomedical Advanced Research and Development Authority หรอื BARDA  
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยุโรปที่ถือเป็นแหล่งการระบาดของ COVID-19  
แห่งหนึ่งของโลก ท�าให้กลุ่มประเทศในยุโรปด�าเนินการจัดท�าแผนความร่วม
มอืกบับรษิทัผู้ผลติวคัซนีเอกชน เพื่อการเข้าถงึวคัซนีที่รวดเรว็ (early access) 
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ผู้เขียน - ทนพญ. ผาณิตา โกมลมาลย์

ประเทศไทยมีบทเรียนจากการระบาดของโรคติดต่อ
มาหลายครั้ง รวมถงึประสบการณ์ส�าคญัจากการระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยมีขีดความ
สามารถในการผลิตวัคซีนอย่างจ�ากัด ท�าให้ต้องซื้อวัคซีน
จากต่างประเทศและต้องไปต่อคิวจองวัคซีนซึ่งมีการแข่งขัน
สูง และในที่สุดประเทศไทยสามารถซื้อวัคซีนได้จ�านวน 
ไม่มากและไม่เพียงพอต่อการใช้แม้ในประชากรกลุ่มเสี่ยง  
บทเรยีนครั้งนั้นมคีวามส�าคญัและตอกย�้าว่าหากประเทศไทย
ต้องการความมั่นคงและยั่งยืนด้านวัคซีน ประเทศไทยต้อง
พฒันาขดีความสามารถในการผลติวคัซนีได้เอง ประเทศไทย
จึงขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืส�าคญัที่จะช่วยขบัเคลื่อนให้ประเทศไทย
ก้าวสูป่ระเทศที่มคีวามมั่นคงด้านวคัซนี และภายใต้ พ.ร.บ.นี้ 
ได้บญัญตัมิาตรา 18 ส�าหรบัเป็นมาตรการที่ใช้ในยามฉกุเฉนิ

ทั้งนี้ ในการประชุมสหภาพยุโรปครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้
ขอให้ประเทศสมาชิกร่วมกันด�าเนินการต่อรองการเข้าถึงวัคซีนจาก
บรษิทัผูผ้ลติโดยตรง และมปีระเดน็ที่น่าสนใจคอื บรษิทั AstraZeneca  
ซึ่งเป็นบริษัทวัคซีนรายใหญ่แห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ได้ผ่าน
การคัดเลือกและได้มีการท�าความตกลงกับ BARDA เป็นมูลค่า
กว่าหนึ่งหมื่นสองพันล้านดอลลาห์สหรัฐ เพื่อใช้ในการสนับสนุน 
การเข้าถงึวคัซนี COVID-19 ตั้งแต่ขั้นตอนการวจิยัพฒันา จนกระทั่ง
ถงึการผลติวคัซนี COVID-19 ได้ ทั้งนี้ บรษิทัได้ตกลงซื้อวคัซนีต้นแบบ 
(prototype) จาก Oxford University แห่งสหราชอาณาจกัรมาใช้ส�าหรบั
การพฒันาดงักล่าว ในขณะเดยีวกนั บางประเทศในสหภาพยโุรปกม็ี
ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเช่นเดยีวกนั คอื มกีารจดัตั้งกลุม่พนัธมติร
เพื่อการผลติวคัซนี COVID-19 ให้ส�าเรจ็ได้ในภาคพื้นยโุรป (Inclusive 
Vaccine Alliance for producing a vaccine on European soil) ประกอบ
ไปด้วย ประเทศอติาล ีเยอรมน ีเนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส 

ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หลายประเทศมีความเคลื่อนไหว
อย่างรวดเร็ว ท�าให้ประชาคมโลกมองเห็นแสงสว่างของการมีวัคซีน 
COVID-19 เพื่อหยดุยั้งการระบาดได้อย่างยั่งยนื   

หากการวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID 19 
ของจีนประสบความส�าเร็จ  

จีนจะท�าให้วัคซีนนี้เป็นผลิตภัณฑ์
สาธารณะของโลก (Global public 
goods) เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึง

ได้อย่างเท่าเทียมและทันการณ์

ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง 
8 มิถุนายน 2563

ความมั่นคง
ด้านวัคซีนใน
ภาวะฉุกเฉิน 
การเตรียมความพร้อม
ตามมาตรา 18  
แห่งพระราชบัญญัติ
ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 
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พระราชบญัญตัคิวามมัน่คงดา้นวคัซนีแหง่ชาต ิพ.ศ. 2561
มาตรา 18 ในกรณทีี่มเีหตฉุกุเฉนิหรอืมเีหตจุ�าเป็น เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

เพื่อป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค หรือเพื่อความมั่นคงของ
ประเทศ ให้รฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการมอี�านาจประกาศก�าหนด
เรื่องหนึ่งเรื่องใด ดงัต่อไปนี้

(1) การผลติวคัซนีตามชนดิและปรมิาณที่ก�าหนด
(2) สดัส่วนการส่งออกวคัซนีไปนอกราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราว 
 ซึ่งต้องเหมาะสมกบัสดัส่วนการใช้วคัซนีภายในประเทศ
(3)  การประกนัหรอืการควบคมุคณุภาพวคัซนี
(4)  การจดัหา การบรหิารจดัการ การกระจาย การให้บรกิารวคัซนี 
 หรอืการสร้างเสรมิภูมคิุ้มกนัโรคที่เหมาะสม
(5)  เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกบัเหตฉุุกเฉนิหรอืเหตจุ�าเป็น

ดังนั้น เพื่อให้สามารถด�าเนินงานตาม
มาตรา 18 ให้ประเทศมผีลติภณัฑ์วคัซนีที่มคีณุภาพ 
มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และมีปริมาณเพียงพอส�าหรับการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือ
เหตุจ�าเป็น สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องจึงได้หารือและจัดท�าแนวทางใน
การออกประกาศก�าหนด เพื่อเป็นการเตรยีมความ
พร้อมให้สามารถประกาศเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้อย่าง
รวดเรว็ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ โดยสาระส�าคญัของ
ประกาศ ประกอบด้วย การเร่งจัดหาวัคซีนโดย
การจัดซื้อ น�าเข้า ผลิต หรือรับบริจาคจากต่าง
ประเทศ การก�าหนดให้ผู้ผลิตวัคซีนทั้งภาครัฐและ
เอกชนเร่งด�าเนินการผลิต หรือแบ่งบรรจุวัคซีน
ชนิดที่ประเทศต้องการและห้ามส่งวัคซีนออกไป
นอกราชอาณาจักร ให้หน่วยประกันและควบคุม
คุณภาพด�าเนินการอนุมัติทะเบียนวัคซีนด้วยช่อง
ทางพิเศษที่กระชับรวดเร็วขึ้น ควบคุมการบริหาร
จัดการวัคซีนในภาวะฉุกเฉินเป็นไปตามมาตรฐาน 
สามารถให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมถึงส่งเสริมให้มี
การวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อให้ประเทศสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ในกรณทีี่การระบาดยาวนานซึ่งอาจ
ท�าให้ไม่สามารถจดัหาวคัซนีได้หรอืจดัหาได้ไม่เพยีง
พอ ซึ่งคณะกรรมการบรหิารสถาบนัฯ มมีตใิห้ความ
เหน็ชอบต่อแนวทางการออกประกาศ และมคีวาม
เห็นให้สถาบันฯ น�ามาใช้ในการออกประกาศเพื่อ
ตอบโต้ต่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
ที่ก�าลงัเผชญิอยู่ในขณะนี้ต่อไป

การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนของ
ประเทศในการเผชญิเหตฉุกุเฉนิ จะท�าให้การบรหิาร
จัดการเป็นไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้อง เชื่อมโยง
กัน และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ลดความ
ตื่นตระหนกของมวลชน เพราะนอกจากวัคซีน
จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายแล้ว ความพร้อม
ของประเทศ จะสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับจิตใจของ
ประชาชนด้วย   
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นับตั้งแต่มีการพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ครั้งแรก จนเกิดการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า
ครึ่งปีแล้วที่มวลมนุษยชาติต้องเผชิญกับภัยสุขภาพ
ร้ายแรงในครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างมีความเห็น 
ตรงกันว ่าเราอาจต้องอยู ่ ในสภาวะเช ่นนี้ไปอีก 
อย่างน้อยหนึ่งปีหรือจนกว่าจะมีวัคซีนในการป้องกัน
โรคออกจ�าหน่าย ดังนั้นรัฐบาลแต่ละประเทศจึง
มีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการระบาด
ของโรค อาทิ การปิดเมือง (lockdown) การรักษา
ระยะห่างทางสังคม (social distancing) การกักตัว 
(isolation) การท�างานจากบ้าน (work from home) 
หรือแม้แต ่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อ
จ�ากัดช่วงเวลานอกเคหสถาน แต่กลับพบว่ายังมีอีก
หลายประเทศที่มีแนวโน้มการระบาดที่เพิ่มสูงขึ้น  
และไม่สามารถควบคมุการระบาดของโรคได้ ในขณะที่
จนี ซึ่งเป็นประเทศแรกที่มกีารรายงานเคสโควดิ-19 นั้น
กลับมีผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมาก และสามารถควบคุม
การระบาดได้ในที่สุด ท�าให้ในปัจจุบันได้มีการผ่อน
คลายมาตรการต่างๆ ลง จนสถานการณ์ใกล้กลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ ผู้คนสามารถออกไปท�างาน และใช้
ชีวิตนอกบ้านได้บ้างแล้ว แต่ก็ยังคงมีการบังคับใช้
มาตรการเฝ้าระวงัอยู ่เช่น การสวมหน้ากาก และตรวจ
วดัไข้ก่อนเข้าร้านค้าหรอืบรกิารสาธารณะ เป็นต้น 

จดหมายข่าวฉบบันี้ จงึขอยกประเดน็ที่น่าสนใจจากประสบการณ์การรบัมอื
กบัโควดิ-19 ของจนีมาให้ผู้อ่านร่วมถอดบทเรยีนไปกบัพร้อมกบัเรา ว่ามปีัจจยัใดที่
ท�าให้จนีประสบความส�าเรจ็ในการควบคมุโรคในครั้งนี้ 

“การควบคุมสถานการณ์” ในภาวะวิกฤติ 
ย้อนกลับไปในเดือนธันวาคม 2562 ที่จีนได้รู้จักกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เป็นครั้งแรก ณ เวลานั้น โควิด-19 ยังเป็นเพียงโรคปริศนาที่มีการรายงานกลุ่ม 
ผู้ป่วยที่มอีาการของโรคปอดบวม (pneumonia) ก่อนที่ต่อมาจะพบว่าเป็นโรคตดิต่อ
ที่สามารถแพร่จากคนสู่คน ในช่วงแรกของการระบาดทางการจีนเองก็คาดไม่ถึง 
ว่าการแพร่ระบาดจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและกระจายเป็นวงกว้างจนไม่สามารถ 
หยุดยั้งได้ แต่ท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นรัฐบาลจีนเลือกที่จะใช้มาตรการ
ขั้นสูงสุดอย่างการปิดเมืองทันที เพื่อจ�ากัดพื้นที่การระบาด ยุติการแพร่เชื้อ และ
ลดจ�านวนผู้เสียชีวิตให้มากที่สุด ทั้งในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ของการระบาดในขณะนั้น และพื้นที่ส�าคัญอื่นๆ นอกจากความเด็ดขาดในการ
ออกมาตรการแล้ว จากรายงานการสอบสวนโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 ในจีนขององค์การอนามัยโลก (WHO) ยังพบว่า จีนได้ท�าการศึกษา
และวางแผนเพื่อรับมือกับโควิด-19 อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยแบ่งการด�าเนินการ 
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก เพื่อควบคุมแหล่งเริ่มต้นและตัดการแพร่เชื้อ  
ระยะที่สอง เพื่อชะลอความรุนแรงและความเร็วของการระบาด และระยะที่สาม  
เพื่อฟื้นฟูและเตรียมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งการมีแผนการด�าเนินการที่ชัดเจนนี้ 
จะเป็นตวัช่วยก�าหนดทศิทางและควบคมุสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียน - ณัฐญา อนุรัฐพันธุ์

รูปที่ 1 การก่อสร้างโรงพยาบาลหั่วเสินซาน (Huoshenshan  
Hospital) หนึ่งในสองโรงพยาบาลสนามชั่วคราวของประเทศจีน

กับความพยายามในการ 
ก้าวผ่านวิกฤต โควิด-19
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“ระบบบริการสุขภาพ” กับความท้าทายที่ต้องเผชิญ
เมื่อสิ่งแรกที่คนเรามกัจะนกึถงึเวลาเจบ็ป่วย คอื โรงพยาบาล ดงันั้นการม ี

สถานพยาบาล อปุกรณ์ และบคุลากรทางการแพทย์ที่เพยีงพอ จงึเป็นปัจจยัที่รฐับาล
จีนให้ความส�าคัญเป็นล�าดับต้นๆ ดังจะเห็นได้จากในช่วงแรกที่มีการระบาดของ
โควิด-19 แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคในตอนนั้นจะไม่สูงเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้
ติดเชื้อทั้งหมด แต่จ�านวนผู้ป่วยกลับมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเป็นเหตุให้อาจเกิด
ความไม่เพียงพอในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ของประชาชนได้ รัฐบาล
จนีไม่ได้ละเลยปัญหานี้ อาจเป็นเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมา จากการระบาดของ 
SARS เมื่อปี 2546 ท�าให้จนีน�าบทเรยีนในครั้งนั้นมาใช้รบัมอืกบัปัญหานี้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยทางการจนีได้ระดมสรรพก�าลงั ทั้งบคุลากรและอปุกรณ์ทางการ
แพทย์อย่างเร่งด่วนส่งตรงไปยงัพื้นที่ และเร่งรดัการสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นสอง
แหง่เพื่อใช้เป็นการชั่วคราว (รปูที่ 1) โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณเพยีง 
10 วนักส็ามารถน�ามาเปิดใช้ได้อย่างทนัท่วงท ี

ขณะเดียวกัน ก็มีมาตรการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้ออย่างเข้มงวด  
รวมถึงการให้ข้อมูลความรู ้แก่ประชาชนถึงสถานการปัจจุบันและแนวทางใน
การปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค โดยขอความร่วมมือ
ประชาชนลดกจิกรรมที่มคีวามเสี่ยงในการตดิเชื้อ ซึ่งวตัถปุระสงค์หลกัของมาตรการ
นี้ไม่ใช่เพยีงเพื่อการลดจ�านวนผู้ตดิเชื้อเท่านั้น แต่เป็นยดืระยะเวลาการตดิเชื้อของ 
ผู้มีโอกาสติดเชื้อออกไป (Flattening the curve) ในระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนอีกด้วย 
ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสเสยีชวีติของผู้ป่วยวกิฤตจิากการบรกิารทางการแพทย์ที่ไม่เพยีง
พอ และเป็นการรบัมอืในระยะยาวต่อไป (รูปที่ 2) “เทคโนโลยีและนวัตกรรม”  

ตัวช่วยส�าคัญในยุคนี้
การระบาดของโควิด-19 อาจเป็นการเริ่มต้น

ทศวรรษใหม่ที่ไม่ค่อยดนีกั แต่กย็งัมข้ีอดอียูบ้่าง นั่นคอื 
การที่ได้เหน็หน่วยงานต่างๆ ช่วยกนัหาวธิกีารหรอืแนว
ทางใหม่ๆ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในแวดวงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีการคิดค้น 
สิ่งใหม่ๆ ทั้งเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อ
อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินชีวิตที่ผู ้คนต้อง 
ปรบัตวัให้เข้ากบัชวีติวถิใีหม่ (new normal) 

ส�าหรบัวกิฤตใินครั้งนี้ อาจเป็นโอกาสที่ท�าให้
วงการเทคโนโลยีของจีนเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ เพราะหลายเทคโนโลยีเพิ่งได้มีโอกาสน�ามาใช้
งานจริงในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะการพัฒนาหุ่นยนต์
เพื่อใช้ในอตุสาหกรรมการแพทย์ เช่น หุน่ยนต์ช่วยเหลอื
ผู้ป่วย และหุ่นยนต์เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง (รูปที่ 3) 
ที่ถกูน�ามาใช้ท�างานร่วมกบัเจ้าหน้าที่เพื่อรบัมอืกบัผูป่้วย 
จ�านวนมาก เพื่อลดอัตราการติดเชื้อของบุคลากร

รูปที่ 2 กราฟแสดง Flattening the curve มาตรการควบคุมเพ่ือลดโอกาสเสียชีวิต
จากระบบบริการทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอ  

รูปที่ 3 หุ่นยนต์เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง 
เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19
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ทางการแพทย์ ตลอดจนเพ่ือแก้ปัญหาการใช้เวชภัณฑ์และชุด
ป้องกันซึ่งอยู่ในช่วงภาวะขาดตลาด ส่วนอีกหนึ่งเทคโนโลยีอยู่
ในกระแสขณะน้ีอย่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็มีการ
กล่าวถงึไม่น้อย เนือ่งจากปัจจบุนัจนีมกีารพฒันาเครือ่งมอืสร้าง
ภาพสามมิติด้วยระบบ AI เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคเร็วยิ่งขึ้น 
พร้อมทั้งสามารถแสดงภาพผลกระทบของโรคท่ีมีต่อปอดของ 
ผู้ป่วยได้อย่างชดัเจน ท�าให้การสือ่สารระหว่างผูป่้วยและแพทย์
สะดวกมากขึ้น (รูปที่ 4)

“ความสามัคคี” คือพลัง
อีกหนึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อแนวโน้มการระบาดที่ลดลง

อย่างมากของจีน ที่เห็นได้ชัดคือ “ความสามัคคี” ของคนใน
ประเทศ การให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของประชาชนในการ
ที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้มาตรการต่างๆ ทุกคนต่างรับผิด
ชอบท�าหน้าที่ในส่วนของตนเองอย่างเต็มที่ และปฎิบัติตามค�า
แนะน�าอย่างเคร่งครดั เเม้ว่ากฏข้อบงัคบัหลายๆ อย่างจะท�าให้
ชวีติล�าบากมากขึน้กต็าม ทัง้น้ี พบว่า key point ท่ีส�าคญัทีท่�าให้
การด�าเนินการนี้ของจีนประสบความส�าเร็จได้ คือการเป็นทีม
เดียวกันกับประชาชน รัฐบาลจีนได้มีการชี้แจงสถานการณ์
ความเป็นจริงที่ประเทศก�าลังเผชิญอยู่ ร่วมกับการก�าหนด
มาตรการและแนวทางในการควบคุมการระบาดที่มีการปรับ
ให้เข้ากับบริบทของประเทศอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างความ
เชือ่มัน่ให้กบัประชาชน ท�าให้ตระหนกัถงึการมส่ีวนร่วมภายใต้
ทีมเดียวกัน และเมื่อนั้นประชาชนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 
ในทุกมาตรการ 

บทสรุป
วิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้ เป็นเสมือนบททดสอบที่ท�าให้

เราเหน็ศกัยภาพของระบบสาธารณสขุในประเทศต่างๆ ทัว่โลก  
..ทั้งน้ี หาก focus ไปยัง “จีน” ซึ่งเป็นประเทศแรกท่ีมีการ
รายงานพบผู ้ป่วย และสามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว
นั้น พบว่า การท่ีจะประสบความส�าเร็จได้ไม่ใช่เพียงการมี
ระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัย
ปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบ
รอบคอบ การก�าหนดล�าดับความส�าคัญในการด�าเนินการ  
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี/นวัตกรรม การบูรณาการ 
ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และที่ส�าคัญคือ
ความร่วมมอืร่วมใจจากประชาชน ซึง่ทัง้หมดล้วนเป็นสิง่ทีเ่ราได้
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในการรบัมอืกบัโควดิ-19 ของจนี ดงันัน้  
นอกจากการเตรียมความพร้อมในการควบคุมการระบาดและ
การวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือป้องกันการระบาดในอนาคตแล้ว  
สิ่งที่ประเทศไทยควรท�า คือการน�าบทเรียนต่างๆ ท่ีได ้
มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศต่อไป เพราะวิกฤต ิ
โควิด-19 นี้ คงจะไม่ใช่วิกฤติโรคระบาดสุดท้ายที่เราต้องเผชิญ
อย่างแน่นอน   

 

ที่มา:
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