การวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย:
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ และวัคซีนเอดส์
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คํานํา
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อด้วยมาตรการการใช้วัคซีนได้รับการยอมรับและแพร่หลายไปทั่วโลก
เนื่องจากวัคซีนเป็นเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและคุ้มทุนสูง นักวิจัยจึงไม่หยุดยั้ง
ที่จะพัฒนาวัคซีนใหม่หลายชนิดสําหรับโรคที่ยังไม่เคยมีวัคซีนมาก่อน และโรคที่มีวัคซีนอยู่แล้วแต่ต้องการให้มี
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สําหรับประเทศไทย ขณะนี้มีวัคซีนหลายชนิดที่อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาเพื่อตอบสนองในการป้องกัน
ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ที่สําคัญได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ และ
วัคซีนเอดส์ ซึ่งจากการทบทวนสถานการณ์การพัฒนาวัคซีนดังกล่าว ทําให้ทราบว่าการพัฒนาวัคซีนทั้งสามชนิด
มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่และวัคซีนเอดส์ที่ยังมีข้อจํากัดในด้าน
องค์ความรู้ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งมีความสําคัญต่อการพัฒนาวัคซีน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาและนํามาใช้กับประชาชนทั่วทุกภูมิภาค
ของโลกได้อย่างปลอดภัย สําหรับการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย มีวัคซีนตัวเลือกที่พัฒนาในหลาย
รู ป แบบและอยู่ ใ นระยะที่ มี ก ารพั ฒ นาต่ า งกั น ได้ แ ก่ วั ค ซี น ตั ว เลื อ กที่ ช นิ ด เชื้ อ ตายอยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นา
ในห้องปฏิบัติการและวัคซีนตัวเลือกชนิดเชื้อเป็นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีน
ในกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จากต่างประเทศโดยใช้ไข่ไก่ฟัก ส่วนวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่และวัคซีนเอดส์ แม้ว่าจะยังไม่มีวัคซีนที่สามารถขึ้น
ทะเบียนและจําหน่ายในท้องตลาดได้ แต่ประเทศไทยก็มีกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพและทํางานร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบรูปแบบต่าง ๆ และด้านการทดสอบวัคซีนทางคลินิกภาคสนาม เพื่อพัฒนา
วัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคในวงกว้างต่อไป
จากข้ อ มู ล การพั ฒ นาวั ค ซี น ทั้ ง สามชนิ ด เป็ น ตั ว อย่ า งแสดงให้ เ ห็ น โอกาสและความพยายามของ
นักวิจัยไทยที่ต้องการสร้างเครื่องมือสําหรับป้องกันควบคุมโรค ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง แม้กําลังอยู่ระหว่าง
การพั ฒ นาก็ ต าม การที่ ป ระเทศไทยมี ก ารดํ า เนิ น งานวิ จั ย พั ฒ นาวั ค ซี น ได้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ประโยชน์ ด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากการพัฒนาวัคซีนเป็นผลสําเร็จ เช่น การสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย การมีเครือข่ายนักวิจัย
ที่ เ ข้ม แข็ ง ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ และการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่สํ า คัญ ต่า ง ๆ รวมถึ ง การสร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถนํามาต่อยอดการศึกษาวิจัยวัคซีนในอนาคตได้ เป็นต้น
เอกสารทางวิชาการฉบับนี้ รวบรวมมาจากบทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในจดหมายข่าว เผยแพร่
ในเว็บไซต์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งจากการถอดเนื้อหา สรุป และเรียบเรียงบทบรรยายของวิทยากรจาก
การประชุ ม วิท ยาการวัค ซีน ของสถาบั นวัค ซีน แห่งชาติ จึงหวั งว่าจะมีประโยชน์ ต่อผู้ ที่เกี่ย วข้องและผู้ส นใจ
การพัฒนาวัคซีน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
ต่อไป
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วัคซีนไข้หวัดใหญ่
บทนํา
เวลาเกือบสี่ปีที่ผ่านมาคงไม่มีโรคใดที่สร้างความสนใจและตื่นตัวแก่ประชาชนมากเท่ากับโรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ระบาดต่อเนื่องข้ามปี จนกระทั่งองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ดังกล่าวเป็นการระบาดใหญ่ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก (pandemic) โดยปกติการระบาดของ
โรคไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดขึ้นอยู่ทุกปีในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เรียกว่าการระบาดประจําปีหรือตามฤดูกาล (annual
หรือ seasonal influenza) ซึ่งช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรคระหว่างซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะแตกต่างกัน
ถือว่าเป็นการระบาดในวงจํากัด (epidemic)
จากบันทึกทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส Influenza นั้นอาจเกิด
ขึ้นมานานกว่า 400 ปีก่อนคริสตกาลแล้ว ในช่วงเวลาศตวรรษที่ผ่านมาพบว่ามีการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่
เกิดขึ้นถึง 4 ครั้ง แต่ละครั้งก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมเป็นจํานวนมาก ครั้งที่ร้ายแรงที่สุด
เกิดขึ้นในพ.ศ. 2461-2462 เรียกว่า Spanish flu มีสาเหตุจากไวรัส H1N1 การระบาดครั้งนั้นได้คร่าชีวิตผู้คน
จํานวนมากถึง 40 ล้านคนทั่วโลก ครั้งต่อมาเกิดขึ้นในพ.ศ. 2500-2501 เรียกว่า Asian flu เกิดจากไวรัส H2N2
มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ 1 แสนคน ครั้งที่สาม Hong Kong flu เกิดเมื่อพ.ศ. 2511-2512 ทําให้มีผู้เสียชีวิต
ทั่วโลกราว 7 แสนคน และครั้งล่าสุดคือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่มีผู้เสียชีวิตประมาณ 18,449 คนทั่วโลก
(ข้อมูลตั้งแต่ เดือนเมษายน 2552 – สิงหาคม 2553 จากองค์การอนามัยโลก)
วิวัฒนาการการพัฒนาวัคซีนจากอดีตถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันมียารักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งที่เป็นยารักษาตามอาการและยาต้านไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรค
แต่สําหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ “วัคซีน” ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและให้ผลดีที่สุด
มีบทบาทสําคัญในการควบคุมและลดความรุนแรงของการระบาด ลดอัตราป่วยและตาย รวมทั้งลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและสังคม วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีการพัฒนาและใช้แพร่หลายมานานกว่า 60 ปี และเป็นที่ยอมรับว่า
เป็ นวั ค ซีน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย การพัฒ นาวัค ซีน เริ่ ม ต้ น จากการค้นพบสํา คัญ ในพ.ศ. 2476
โดย Patrick Playfair Laidlaw และคณะ สามารถเพาะแยกเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้โดยใช้สัตว์ฟันแทะ ferret
และหนูขาว ต่อมาในพ.ศ. 2481 Jonas Salk ร่วมกับ Thomas Francis Jr. ได้ร่วมกันพัฒนาวัคซีนรุ่นแรก
ซึ่ ง ผลิ ต โดยใช้ เ ทคโนโลยี ก ารเพาะเลี้ ย งไวรั ส ด้ ว ยไข่ ไ ก่ ฟั ก และนํ า ไปใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในกองทั พ ระหว่ า ง
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัคซีนชนิดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัคซีนในยุคต่อมา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในยุคแรก เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการทําให้บริสุทธิ์ที่ใช้
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเช่นในปัจจุบัน ทําให้วัคซีนในยุคนั้นก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ทั้งชนิดเฉพาะที่และ
ทั้งระบบในอัตราสูง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ช่วงเวลานั้น นักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว
เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีการผลิตมีความก้าวหน้าขึ้น มีการนําเทคนิคการทําให้บริสุทธิ์ที่ดี
มาใช้ ทําให้สามารถพัฒนาวัคซีนที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น อาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ที่เกิดภายหลังได้รับวัคซีน
ลดลงมาก ทําให้ทราบว่า แท้ที่จริงแล้วอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนในยุคก่อนเกิดจากการปนเปื้อนของโปรตีน
และสารต่าง ๆ ที่ไม่ได้ถูกแยกออกไปด้วยกระบวนการทําให้บริสุทธิ์ที่ดีพอ เมื่อกระบวนการพัฒนาวัคซีนก้าวหน้า
ขึ้ น เป็ น ลํ า ดั บ มี ก ารใช้ เ ทคนิ ค การแยกไวรั ส ทั้ ง ตั ว เป็ น ส่ ว นเล็ ก ๆ (splitting) ด้ ว ยสารเคมี ห ลายชนิ ด
ผ่านกระบวนการแยกส่วน จนเหลือแต่ haemagglutinin (H) และ neuraminidase (N) ซึ่งเป็นแอนติเจนสําคัญ
และมี external antigen เหลือตกค้างอยู่บ้างแต่เป็นส่วนน้อย ทําให้อาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนลดลง วัคซีน
ชนิดนี้เรียกว่า split virion vaccine และอีกชนิดหนึ่งคือ วัคซีนที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น แยกเอาแอนติเจนส่วน
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ภายในออกไป เหลือไว้เพียง surface antigen ทําให้อาการไม่พึงประสงค์ต่ํากว่า split vaccine แม้ว่า
ประสิทธิภาพด้านการกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันอาจด้อยไปบ้าง ได้แก่ purified surface-antigen vaccine และ
virosomal vaccine
ชนิดของวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จากการพัฒนาวัคซีนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ทั่วไป แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่
1. วัคซีนเชื้อตาย (inactivated influenza vaccine) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด คือ
- whole-cell virus vaccine เป็นวัคซีนที่นําเอาไวรัสทั้งตัวไปทําให้หมดสภาพในการติดเชื้อ
วัคซีนรูปแบบนี้ถูกยกเลิกไปในพ.ศ. 2544 เนื่องจากมีผลข้างเคียงมาก
- subvirion (split virion) เป็นวัคซีนที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ของไวรัส เกิดจากการนําเชื้อไวรัส
มาแยกออกจากอนุภาคเดิม
- purified surface-antigen vaccine เกิดจากไวรัสที่ถูกแยกเอาเฉพาะ surface antigen ซึ่งเป็น
ตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ได้แก่ haemagglutinin (H) และ neuraminidase (N) มาใช้เป็นวัคซีน
- virosomal vaccine เป็นวัคซีนที่นําเชื้อไวรัสไปผ่านกระบวนการเอาสารพันธุกรรมที่อยู่ข้างใน
ออก เหลือเพียงแต่ส่วนที่เป็นเปลือกหุ้มไวรัส
2. วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (live-attenuated vaccine) เป็นวัคซีนที่ถูกทําให้อ่อนฤทธิ์ในการก่อโรค
แต่ยังสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยไม่เพิ่มจํานวนในร่างกายของผู้ที่ได้รับวัคซีน และนําเข้าสู่ร่างกายโดยการพ่น
เข้าทางจมูก
สําหรับวัคซีนเชื้อตายทั้ง 4 ชนิด ได้มีการทดสอบภาคสนามในอาสาสมัครจํานวนมากและใช้เพื่อ
การป้องกันโรคในประชากรทั่วไป โดยวัคซีนชนิด split virion มีประสิทธิภาพสูงกว่าวัคซีนเชื้อตายชนิดอื่น
อย่างไรก็ตาม ในด้านอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนมีข้อมูลบ่งชี้ว่าวัคซีนเชื้อตายชนิดที่มีแต่ surface
antigen ก่อปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์น้อยกว่าวัคซีนเชื้อตายแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะใช้ในประชากรกลุ่มใด ส่วนวัคซีน
เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ให้โดยการพ่นจมูกเลียนแบบการติดเชื้อในธรรมชาติ มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคในระดับ
ที่น่าพอใจ
ความก้าวหน้าในการผลิตวัคซีนในเชิงอุตสาหกรรม
การพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หากเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจําเป็นต้องผลิตวัคซีนใหม่ทุกปี
เพื่อให้สอดคล้องกับสายพันธุ์ของไวรัสที่เปลี่ยนไปเนื่องจากเชื้อสามารถกลายพันธุ์ได้ง่าย และคาดว่าจะเป็น
สายพันธุ์ที่ระบาดของปีนั้นและปีถัดไปทั้งของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ โดยวัคซีนที่ผลิตและใช้ในปัจจุบันมีทั้ง
แบบ 3 สายพันธุ์ (trivalent) ประกอบไปด้วยไวรัสชนิด A 2 สายพันธุ์ และชนิด B 1 สายพันธุ์ และแบบ 4 สายพันธุ์
(quadrivalent) ประกอบไปด้วยไวรัสชนิด A และชนิด B อย่างละ 2 สายพันธุ์ ซึ่งกําหนดโดยองค์การอนามัยโลก
แต่หากเป็นกรณีระบาดใหญ่ อาจใช้สายพันธุ์ที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนั้นสายพันธุ์เดียวเรียกว่า monovalent
ทั้งนี้ผู้ผลิตวัคซีนสามารถติดต่อเพื่อรับวัคซีนต้นแบบที่ใช้สําหรับผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ที่ WHO Global
Influenza Programme, National Institute for Biological Standards and Control ประเทศอังกฤษ,
US-CDC และ St.Jude Children’s Research Hospital ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นชนิดเชื้อตายหรือเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ต่างก็ผลิต
จากเทคโนโลยีไข่ไก่ฟัก (egg-based technology) ทั้งสิ้น ทําโดยเพาะเชื้อในไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อแล้วเอาเฉพาะส่วน
ที่เป็นของเหลวในรกหรือแอลแลนโตอิก (allantoic fluid) มาผลิตเป็นวัคซีน เทคโนโลยีนี้ใช้ในการผลิตวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่มากว่า 50 ปี จึงมีคุณภาพและปลอดภัย แต่มีข้อจํากัดด้านกําลังการผลิตไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อ และ
2

ไม่ ส ามารถใช้ วัค ซี น นี้ ได้ ใ นคนที่แ พ้ ไ ข่ นอกจากเทคโนโลยี ดั งกล่ า วแล้ ว ยั งมี เ ทคโนโลยี อื่ นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แต่ต้องการการพัฒนาให้สมบูรณ์และมีข้อมูลด้านเทคนิคการเพาะเลี้ยงและความปลอดภัยมากเพียงพอ ได้แก่
เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง (cell-based technology) เป็นการเพิ่มจํานวนไวรัสในเซลล์ชนิดต่าง ๆ เช่น MDCK
และ Vero cell ซึ่งเป็นเซลล์จากไตของสุนัขและลิง ตามลําดับ และสุดท้ายเป็นเทคโนโลยีการใช้ Baculovirus
เป็นการนํายีนของไวรัสไข้หวัดใหญ่ในส่วนที่แสดงออกเป็นโปรตีนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย มาตัดต่อเข้ากับ
พันธุกรรมของแบคิวโลไวรัส แล้วนําแบคิวโลไวรัสที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมแล้วใส่เข้าไปในเซลล์แมลงที่เป็น
เจ้าบ้าน (host) ของแบคูโลไวรัส ผลคือทําให้เซลล์ของแมลงผลิตโปรตีนของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เป็นส่วนที่กระตุ้น
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย แล้วนํามาใช้เป็นวัคซีน
โรคไข้หวัดใหญ่ได้สร้างปัญหาให้กับสังคม แต่จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสายพันธุ์
ไวรัสที่ก่อโรค และความกว้างของพื้นที่ที่ไวรัสแพร่กระจาย ดังนั้นแต่ละประเทศจึงต้องเตรียมการรับมือกับ
โรคไข้หวัดใหญ่ทั้งที่ระบาดตามฤดูกาลและเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการเฝ้าระวังโรค การเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น เตรียมความพร้อม
ในการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการและเป็นระบบด้วย
การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ H1N1 2009 ในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุ ข ของไทย ได้ ม องเห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศมี ศั ก ยภาพ
ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้กับประชาชนในประเทศ จึงได้มีการดําเนินการอย่างเป็นลําดับขั้นตอน เริ่มจาก
การหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงมารองรับการผลิต เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่สามารถผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ทั้งสําหรับระบาดตามฤดูกาลและระบาดใหญ่ทั่วโลก โดยได้ดําเนินการติดต่อขอการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวจาก
องค์การอนามัยโลก (WHO) และจากสาธารณรัฐประชาชนจีนควบคู่กันไป เหตุผลที่ไทยขอการสนับสนุนจากจีน
เนื่องจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ และที่สําคัญจีนมีโรงงานไข้หวัดใหญ่หลายแห่ง แต่ผลิตเพื่อใช้ใน
ประเทศและไม่ได้ส่งออกเป็นการค้า จึงมีความน่าจะเป็นที่จีนจะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ไทย แต่การเจรจา
ในช่วงแรกนั้นไม่ประสบความสําเร็จ จนกระทั่งได้มีการเจรจาอีกครั้งในสมัยของนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับอธิบดีกรมการสาธารณสุขต่างประเทศของจีน และกลุ่มบริษัท China
National Biological Group (CNBG) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผลิตชีววัตถุที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นในเวลาต่อมา
สาธารณรัฐประชาชนจีนยินดีที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรมแก่ไทย โดยมี
องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้รับผิดชอบการเจรจารายละเอียดในครั้งต่อ ๆ มา
ในส่วนของการขอการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ไทยได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและ
การจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยก่อนหน้านั้นไทยซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ชาวไทย และผู้เชี่ยวชาญชาวเบลเยี่ยม (ดร.อิริค ดองต์) ซึ่งองค์การอนามัยโลกเป็นผู้จัดหาให้ ได้เขียนโครงการ
ขอการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก จนในที่สุดได้รับอนุมัติพร้อมกับเงินสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก
จํ า นวน 2 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ (คิ ด เป็ น เงิ น ไทยประมาณ 68 ล้ า นบาท) และมี ก ารลงนามในสั ญ ญาระหว่ า ง
การประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่กรุงเจนีวา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 โดยเป้าหมายสําคัญของโครงการคือ
การจัดตั้งโรงงานนําร่อง (pilot plant)
การจัดตั้งโรงงานนําร่องสําหรับการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้รับความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในการสนับสนุนอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมปรับปรุง
เป็นโรงงานนําร่อง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ขององค์การเภสัชกรรมได้ทําการพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน โดยเริ่มจาก
เลี้ยงเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดียวในไข่ไก่ฟัก และพัฒนาเรื่อยมาจนในที่สุดสามารถผลิตเป็นวัค ซีนที่รวมเชื้อไวรั ส
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ทั้ง 3 สายพันธุ์ได้เหมือนกับที่ทั่วโลกผลิต ถึงแม้ว่าการผลิตจะมีประสิทธิภาพดี แต่โรงงานนําร่องอาจไม่สามารถ
รองรับการผลิตได้เพียงถ้าเกิดการระบาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากข้อจํากัดด้านวัตถุดิบ (ไข่ไก่ฟัก) และกําลังการผลิต
นอกจากการตั้งโรงงานนําร่องสําหรับการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว องค์การอนามัยโลกยังได้เป็น
ตัวกลางให้ไทย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live-attenuated
Influenza Vaccine: LAIV) แบบพ่นเข้าทางจมูกจากประเทศรัสเซีย ทั้งนี้ รัสเซียสามารถผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ด้วยวิธีดังกล่าวได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 โดยได้ผ่านการศึกษาวิจัยในด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลในการป้องกันโรค
ในคนเป็นจํานวนมากและใช้ในคนมาแล้วจํานวนหลักล้านคน การใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์แบบ
พ่นเข้าทางจมูกนี้ มีข้อดีคือ สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีในกระแสเลือด ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
เฉพาะที่ได้ ในที่นี้คือเยื่อบุจมูก นอกจากนี้การผลิตวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ยังผลิตได้เร็วกว่าเชื้อตายมากถึง
30-100 เท่า ขึ้นกับความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เนื่องจากมีขั้นตอนการผลิตและความซับซ้อน
น้อยกว่า ซึ่งเป็นวิธีผลิตที่เหมาะที่สุดที่จะใช้เพื่อรองรับการระบาดใหญ่ทั่วโลก
การเจรจาขอถ่ายทอดเทคโนโลยีจากรัสเซีย ไทยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลกเป็นอย่างมาก
มีการประชุมหารือทางไกลร่วมกับองค์การอนามัยโลก บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรัสเซีย
Institute for Experiential Medicine (IEM) และไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้รับผิดชอบจากองค์การเภสัชกรรม
ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข และภาคมหาวิทยาลัย ผลของที่ประชุมครั้งนั้นคือ ไทยมีความสนใจที่จะรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และยังต้องการความช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลกในการตรวจสอบและเจรจารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่อมาองค์การอนามัยโลกได้ตกลงที่จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุน จํานวน 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐให้กับองค์การเภสัชกรรมที่ได้เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนงวดที่ 2 และได้ลงนามในสัญญาไปเมื่อวันที่
1 เมษายน 2552 ภายใต้โครงการ Global Action Plan on Influenza Vaccines
หลังจากที่องค์การเภสัชกรรมได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และปรับปรุงโรงงาน
ต้นแบบให้ได้มาตรฐาน GMP ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งได้ทําพิธีเปิดโรงงานไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2552 โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลก
ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกได้มาตรวจประเมิน GMP เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 แล้วนั้น เมื่อเกิดการระบาดใหญ่
ไปทั่วโลก ไทยก็จะสามารถผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้ได้เอง ถึงแม้ว่าจะได้จํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ
แต่ยังดีกว่าการไม่มีวัคซีนใช้ หรือต้องเสียเงินเป็นจํานวนมากในการจัดหาวัคซีน และหาซื้อได้ยาก ซึ่งการระบาด
ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว
ความปลอดภัยของวัคซีน และการวิจัยเพือ่ ทดสอบวัคซีนในคนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ในไทย
ในการผลิตวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดใดก็ตาม ต้องคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัย และความสามารถ
ในการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคเป็นสําคัญ หากเป็นเรื่องของความปลอดภัยจะต้องพิจารณาใน 3 เรื่องใหญ่ ๆ
ได้แก่ หัวเชื้อที่จะนํามาผลิต กระบวนการผลิต และวัคซีนที่ผลิตได้
ในส่วนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009
ขององค์การเภสัชกรรม มีการพิจารณาถึงความปลอดภัยเหล่านี้เช่นเดียวกัน
หัวเชื้อ (master donor seed) ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่องค์การเภสัชกรรมได้รับมาจาก
รัสเซีย คือ เชื้อไวรัสสายพันธุ์เลนินการ์ด 17 (Leningard 17) ซึ่งกําเนิดมาจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่รัสเซียที่ระบาดใหญ่
ไปทั่วโลกเมื่อปี พ.ศ. 2500 แล้วนําไปเลี้ยงให้ลดความแรงของเชื้อถึง 17 passages จนกลายเป็นเชื้ออ่อนฤทธิ์
ที่มีความปลอดภัยสูง ใช้ในรัสเซียมากว่า 20 ปี และขึ้นทะเบียนวัคซีนที่ได้จากเชื้อสายพันธุ์นี้ในสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 รวมทั้งองค์การอนามัยโลกยังให้การยอมรับว่ามีความปลอดภัยสูงสุดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ดังนั้นเชื้อไวรัสสายพันธุ์เลนินการ์ด 17 จึงถูกนํามาใช้เป็น backbone ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ที่มีสารพันธุกรรม (RNA) ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1) ในส่วนที่เป็นตัวกําหนดลักษณะสําคัญของเปลือกหุ้ม
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คือ hemagglutinin (H) และเอนไซม์ neuraminidase (N) มาแทนสารพันธุกรรมที่กําหนดการสร้าง H และ N
ในแกนกลางของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เลนินการ์ด 17
หัวเชื้อวัคซีนที่สร้างขึ้น จะต้องมีการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลองก่อน สําหรับหัวเชื้อวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ที่มาจากรัสเซียได้ทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง 2 ชนิด คือ หนูตะเภา (guinea pig) และเฟอร์เร็ต
ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายพังพอน มีคุณสมบัติพิเศษคือมีอุณหภูมิที่จมูก 25 องศาเซลเซียส และที่ปอดประมาณ
37 องศาเซลเซียสเหมือนมนุษย์ และเมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะมีอาการคล้ายมนุษย์
ในด้ า นการผลิ ต ต้ อ งมี ค วามปลอดภั ย ทั้ ง สถานที่ ผ ลิ ต ไข่ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต และกระบวนการผลิ ต
ทุกขั้นตอน สําหรับสถานที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรม องค์การเภสัชกรรมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องได้มาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ขององค์การอนามัยโลกและของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศไทย ส่วนการผลิตในระดับโรงงานนําร่องเพื่อใช้ทดสอบทางคลินิกในคนนั้น จะต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์
จีเอ็มพีปัจจุบัน (current GMP หรือ cGMP) โดยสํานักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลกได้มอบหมายให้สํานักงาน
ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกหรือ SEARO ที่กรุงนิวเดลี สาธาณรัฐอินเดีย เป็นผู้ประเมิน cGMP ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้มาประเมินเช่นกัน สําหรับไข่ที่นํามาใช้ผลิตจะเป็นไข่ไก่ที่ปลอดเชื้อโรค
(specific pathogen free egg: SPF egg) นําเข้าจากประเทศเยอรมัน
ขั้นตอนการผลิตไวรัส ไข้ หวัดใหญ่ 2009 เริ่ม ต้นจากการขยายหัวเชื้อไวรัสให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
โดยฉีดเข้าไปในไข่ SPF จากนั้นจะขยายเพิ่มเป็นหัวเชื้อสําหรับใช้งาน (working seed) เพื่อให้ได้ปริมาณที่มาก
พอที่จะผลิตเป็นวัคซีน ที่ผ่านมาในการทดลองครั้งแรก องค์การเภสัชกรรมได้ผลผลิตของเชื้อไวรัสต่ํา จึงปรับปรุง
จนมีผลผลิตเพิ่มขึ้นในรุ่นที่สอง โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญจากสถาบัน IEM มาช่วยสอนวิธีการผลิตและ
ให้คําแนะนําแก่นักวิทยาศาสตร์ขององค์การเภสัชกรรม
จะเห็นว่า ทั้งหัวเชื้อไวรัส ไข่ SPF สถานที่ผลิต และผู้เชี่ยวชาญที่มาทําการผลิต ล้วนประกันมาตรฐาน
ของวัคซีน แต่การที่จะนําวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 มาใช้ในวงกว้างได้นั้น จะต้องผ่านการวิจัยเพื่อทดสอบวัคซีน
ในคน เรียกว่าการทดสอบทางคลินิก (clinical trial) หรือการวิจัยทางคลินิก (clinical research) เสียก่อน
การทดสอบวัคซีนทางคลินิก มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 2 ประการ คือ เพื่อทดสอบความปลอดภัยและ
ประสิทธิผล (efficacy) ของวัคซีน ประสิทธิผลของวัคซีนมีได้หลายระดับ ที่สูงที่สุดคือป้องกันการติดเชื้อได้
รองลงมาคือป้องกันการติดเชื้อไม่ได้แต่ติดเชื้อแล้วไม่เกิดโรค ถัดมาคือป้องกันการเกิดโรคไม่ได้แต่สามารถชะลอ
การเกิดโรคได้ และสุดท้ายคือป้องกันการเกิดโรคหรือชะลอการเกิดโรคไม่ได้แต่สามารถลดความรุนแรงของโรคได้
การทดสอบวัคซีนทางคลินิก แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการทดสอบวัคซีนในเบื้องต้นกับคน
จํ า นวนน้ อ ยอยู่ ใ นหลั ก สิ บ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ดู ค วามปลอดภั ย ของวั ค ซี น และความสามารถของวั ค ซี น ใน
การกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อมนุษย์ ถ้าสร้างภูมิคุ้มกันได้ แล้วจะเกิดกับระบบภูมิคุ้มกันใด เป็นภูมิคุ้มกัน
เฉพาะที่หรือในกระแสเลือดส่วนใดบ้าง การทดสอบระยะนี้จะมีการตรวจร่างกาย เลือด และอื่น ๆ ในอาสาสมัคร
อย่างละเอียดใกล้ชิด โดยทั่วไปต้องให้อาสาสมัครพักอยู่ในศูนย์ทดสอบวัคซีนตามระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนี้
การทดสอบระยะนี้ มักมีการหาขนาดที่เหมาะสมของวัคซีนสําหรับการทดสอบในระยะต่อไปด้วย หากได้ข้อสรุปว่า
วัคซีนมีความปลอดภัยเพียงพอ และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เป็นที่พอใจ จึงดําเนินการทดสอบในระยะที่ 2
ระยะที่ 2 เป็นการทดสอบกับอาสาสมัครจํานวนหลักร้อย มีวัตถุประสงค์คล้ายกับระยะที่ 1 แต่ทําใน
อาสาสมัครจํานวนมากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น การทดสอบระยะนี้มักเลือกขนาดของวัคซีนเพียงขนาดเดียว
และถ้าข้อสรุปของการทดสอบได้ผลดีพอ จึงจะเดินหน้าสู่การทดสอบทางคลินิกในระยะที่ 3
ระยะที่ 3 วัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่อทดสอบประสิทธิผลของวัคซีน ว่าสามารถป้องกันโรคได้หรือไม่
ในอาสาสมัครจํานวนมาก เป็นหลักพัน หมื่น หรือแสน ขึ้นอยู่กับอัตราการเกิดโรคนั้นในชุมชนสูงหรือต่ําเพียงใด
ถ้าอัตราการเกิดโรคสูงก็ใช้อาสาสมัครในหลักพัน ถ้าต่ําก็ใช้อาสาสมัครหลักหมื่นหรือแสน การทดสอบระยะที่ 3
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แม้จะมีผลการทดสอบระยะที่ 2 พิสูจน์ว่าวัคซีนสามารถกระตุ้นร่างกายให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ แต่ผลของ
การทดสอบระยะนี้อาจพบว่าภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นนั้นไม่สามารถป้องกันโรคได้ เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ร่างกาย
สร้างไม่ใช่ภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันโรคได้ (ไม่ใช่ protective immunity) นอกจากนี้การทดสอบระยะที่ 3 ยังดู
ความปลอดภัยของวัคซีนควบคู่ไปด้วย ซึ่งหากผลของการทดสอบได้ผลดี ก็สามารถนําไปขอขึ้นทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อจําหน่ายต่อไปได้
หลังจากที่ขึ้นทะเบียนจําหน่ายได้แล้ว จะมีการทดสอบในระยะที่ 4 เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น
การทดสอบและขึ้นทะเบียนครั้งแรกอาจมุ่งเฉพาะในผู้ใหญ่ หลังจากนั้นจึงเริ่มทดสอบความปลอดภัยในเด็กโต
แล้วจึงเป็นเด็กเล็ก เพื่อนําข้อมูลไปขอต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขยายขอบเขตการใช้วัคซีนให้
ครอบคลุมขึ้น ตามผลการศึกษาวิจัยที่ได้
ในกรณีของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้งชนิดเชื้อตายและเชื้อเป็นนั้น ได้ผ่านการทดสอบเพื่อพิสูจน์เรื่องความปลอดภัย
และประสิทธิผลอย่างกว้างขวาง และเป็นระยะเวลานาน โดยผ่านทั้งการทดสอบระยะที่ 3 และ 4 มาแล้วจํานวนมาก
จนถือว่าเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูง
ข้อจํากัดสําคัญของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้งชนิดเชื้อตายและเชื้อเป็นคือ จะมีอายุการใช้งานสั้นเพียงปีเดียว
เนื่องจากธรรมชาติของเชื้อนี้จะมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการผลิตใหม่ทุกปีจากเชื้อสายพันธุ์ใหม่
ที่กําลังแพร่ระบาดในขณะนั้น
ปัจจุบันมาตรฐานทั่วโลกสําหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ผลิตใหม่ทุกปี จะต้องมีการทดสอบซ้ําเพื่อพิสูจน์
ด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลโดยให้ทดสอบทางคลินิกในระยะที่ 1 และ 2 เท่านั้น ไม่ต้องทดสอบในระยะที่ 3
ด้วยเหตุผลสําคัญ 2 ประการ คือ วัคซีนนี้ได้ผ่านการทดสอบระยะที่ 3 มาแล้วและพิสูจน์ว่าได้ผล ดังนั้นวัคซีน
ที่ผลิตใหม่โดยกระบวนการเดียวกันทั้งหมด จึงไม่จําเป็นต้องทดสอบระยะที่ 3 ซ้ําอีก อีกประการคือ ถ้าทดสอบ
ระยะที่ 3 วัคซีนนั้นก็จะใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือได้น้อยกว่าที่ควร เพราะไม่สามารถป้องกันโรคได้ เนื่องจากเชื้อ
มีการกลายพั นธุ์ ไปแล้ ว นอกจากนี้การทดสอบระยะที่ 3 กับวัค ซีนไข้หวัดใหญ่ยังเป็นการผิ ดหลักจริ ยธรรม
การวิจัยด้วย เพราะเป็นการนําคนมาทดสอบ โดยรู้อยู่แล้วว่าการทดสอบนั้นจะไม่เกิดประโยชน์
หลักเกณฑ์และมาตรฐานดังกล่าว ใช้กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้งที่ระบาดตามฤดูกาลและเชื้อที่ทําให้ระบาดไป
ทั่วโลก เพราะต่างก็เป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่กลายพันธุ์ไปจากเดิมไม่มากก็น้อย
การทดสอบและการนําวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 มาใช้ในประเทศไทย
การศึกษาวิจัยวัคซีนในคนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลา ต้องมีการเตรียมการเป็นอย่างดีในเรื่อง
1) หัวหน้าทีมวิจัย (principal Investigator) และทีมงาน 2) สถานที่วิจัย 3) การเขียนโครงการวิจัยให้ได้
มาตรฐานสากล 4) ผู้สนับสนุนหรือผู้ให้ทุนวิจัย (sponsor) และ 5) การเสนอโครงการให้คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนพิจารณา
การทดสอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ในคนในประเทศไทย มีหัวหน้าทีมวิจัยคือ ศ.แพทย์หญิงพรรณี
ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์เขตร้อนคลินิก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีทีมงาน
เป็นแพทย์และนักวิทยาศาตร์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน ไวรัสวิทยา ชีววิทยา กุมารเวชศาสตร์
และชีวสถิติ ส่วนสถานที่วิจัยทดสอบวัคซีนในระยะที่ 1 ทําการทดสอบที่ภาควิชาเวชศาสตร์เขตร้อนคลินิก
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบวัคซีนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
สําหรับการเขียนโครงการวิจัยได้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดโดย European
Medicine
Evaluation Agency (EMEA) ของสหภาพยุโรป ซึ่งใช้มาตรฐานระดับเดียวกับองค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา โครงการดังกล่าวมีชื่อว่า “โครงการศึกษาวิจัยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ระยะที่ 1/2 โดยให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่
แบบอ่อนฤทธิ์ สายพันธุ์ A/17/CA/2009/38 (H1N1) ในชาวไทยที่มีสุขภาพดี (Phase I/II safety and immunogenicity
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of pandemic live attenuated influenza vaccine (PLAIV) candidate strain A/17/CA/2009/38 (H1N1) in
healthy Thais)” โดยผู้สนับสนุนทุนวิจัยคือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในการพิ จ ารณาตรวจสอบด้ า นจริ ย ธรรมการวิ จั ย ได้ ดํ า เนิ น ไปตามมาตรฐานสากล ต้ อ งเคารพ
ในศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัคร โดยเป็นความยินยอมจากความเข้าใจ
ถ่ อ งแท้ ข องอาสาสมั ค ร ต้ อ งมี ก ารชั่ ง น้ํ า หนั ก ระหว่ า งความเสี่ ย งทุ ก ประการที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผลประโยชน์
ที่อาสาสมัคร ชุมชน สังคม ประเทศ และมนุษยชาติจะได้รับ และต้องปฏิบัติต่ออาสาสมัครด้วยความเป็นธรรม
อย่างแท้จริง โครงการศึกษาวิจัยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวได้มีการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบด้านจริยธรรม
การวิจัยที่กระทรวงสาธารณสุขและที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้พิจารณา
โครงการศึกษาวิจัยวัคซีนฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ในระยะที่ 1 ใช้อาสาสมัครจํานวน 24 คน ที่มีสุขภาพดี
สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-49 ปี สามารถอ่านออกเขียนได้ ไม่เคยป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 2009 มาก่อน
เพราะจะไม่สามารถวั ดระดับภูมิคุ้ มกันที่เกิดจากวั คซีนได้ ไม่ แพ้โปรตีนจากไข่ไก่ (เพราะวัค ซีนทําจากไข่ไก่)
ต้องไม่เป็นโรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง เยื่อบุจมูกอักเสบเรื้อรัง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซี
ป่วยเฉียบพลันจากโรคทั้งติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ได้รับเลือดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ไม่อยู่ใน
ระยะตั้งครรภ์และให้นมบุตร ต้องไม่เป็นอาสาสมัครโครงการวิจัยอื่นอยู่แล้ว และที่สําคัญต้องเป็นผู้สมัครใจเข้าร่วม
โครงการวิจัย
อาสาสมัครที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 24 คน จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน แต่ละกลุ่มจะมีคนได้รับวัคซีน
9 คน และได้รับวัคซีนหลอก (placebo) 3 คน กลุ่มหนึ่งจะได้รับวัคซีนขนาด 6.5 log 10 EID 50 ส่วนอีกกลุ่ม
จะได้รับวัคซีนขนาด 7.5 log 10 EID 50 การทดลองนี้ใช้วิธีสุ่มเลือก (randomization) แบบปกปิดสองทาง
(double-blinded) เพื่อไม่ให้เกิดอคติ โดยเป็นไปตามหลักทางวิทยาศาสตร์
หลังจากที่อาสาสมัครได้รับวัคซีนโดยการพ่นทางจมูก 2 ครั้ง ห่างกัน 3 สัปดาห์และหลังได้รับวัคซีนใน
แต่ละครั้ง อาสาสมัครจะต้องอยู่ในศูนย์ทดสอบวัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อตรวจดู
อาการและตรวจเลือดเป็นระยะ ๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งบันทึกในรายงานตามหลักเกณฑ์วิธีการศึกษาวิจัยที่ดี
(Good Clinical Practice: GCP) เมื่ออาสาสมัครรับวัคซีนครั้งที่ 2 แล้ว จะมีการนัดให้มาพบผู้วิจัยอีก 3 ครั้ง
พร้อมกับนําบันทึกอาการต่าง ๆ มาส่งให้ผู้วิจัย และรับการตรวจร่างกายและตรวจเลือด ในระหว่างการทดลอง
หากอาสาสมัครคนใดมีอาการผิดปกติที่พิจารณาว่าเป็นอันตราย ก็จะให้ออกจากโครงการและได้รับการดูแลรักษา
ตามมาตรฐาน ส่วนอาสาสมัครคนใดไม่ประสงค์จะร่วมโครงการต่อไปก็สามารถถอนตัวออกจากโครงการได้ทุกเมื่อ
การทดสอบวัคซีนเป็นการศึกษาวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการล้วนเป็นอาสาสมัคร ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายค่าจ้างใด ๆ
แต่ จ ะจ่า ยค่ า ตอบแทนและค่า ชดเชย การนั ดแต่ ล ะครั้ งจะได้รั บคนละ 500 บาท ส่ ว นช่ว งที่ อยู่ ศูน ย์ท ดสอบ
1 สัปดาห์จะได้รับ 5,000 บาท
ตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัยได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการกํากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย”
หรือ Data and Safety Monitoring Board (DSMB) ซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระในการดูแลความปลอดภัยของ
อาสาสมัคร เพื่อพิจารณาว่าจะให้ทําการศึกษาวิจัยต่อไปหรือไม่ รวมถึงตัดสินใจว่าจะผ่านเข้าสู่การวิจัยระยะที่ 2
หรื อ ไม่ เ มื่ อ ใด และยั ง มี “ผู้ กํ า กั บ ดู แ ลการวิ จั ย ” ที่ เ ป็ น อิ ส ระคอยกํ า กั บ ดู แ ลการวิ จั ย อย่ า งใกล้ ชิ ด 3 ท่ า น
ทั้งนี้ โครงการวิจัยดังกล่าว มีคณะกรรมการ DSMB ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของคณะแพทยศาสตร์ จากศิริราชพยาบาล
2 ท่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ท่ าน กระทรวงสาธารณสุข 1 ท่าน และคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากฟิลิปปินส์มาร่วมเป็นผู้กํากับดูแลการวิจัยแบบ
เต็มเวลาอีกด้วย
หากผลการศึกษาระยะที่ 1 ได้ข้อสรุปว่าวัคซีนปลอดภัยและกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี ก็จะเลือกใช้วัคซีน
ขนาดใดขนาดหนึ่งทดสอบในระยะที่ 2 กับอาสาสมัครจํานวน 400 คน แบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 12-18 ปี
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จํานวน 100 คน 18-49 ปี จํานวน 200 คน และมากกว่า 49 ปี จํานวน 100 คน โดยกลุ่มอายุ 12-18 ปี จะต้อง
ขอความยินยอมจากผู้ปกครองเด็กด้วย ทั้งหมดจะมีการนัดรวมทั้งสิ้น 7 ครั้งโดยไม่ต้องพักที่ศูนย์ทดสอบ ทั้งนี้
คณะกรรมการ DSMB (Data Safety Monitoring Board) และผู้กํากับดูแลการวิจัยจะกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดจน
เสร็จสิ้นโครงการทั้ง 2 ระยะ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 90-120 วัน
นอกเหนือจากการดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการ DSMB
และผู้กํากับดูแลการวิจั ยแล้ว
การจะนําวัคซีนมาใช้ในประเทศ ตามหลักการแล้วยังต้องผ่านความเห็นชอบและขึ้นทะเบียนยาจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก่อน ซึ่งองค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานผลิตยาของรัฐ จึงได้รับสิทธิพิเศษตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ย า สามารถผลิ ต ยาหรื อ วั ค ซี น จํ า หน่ า ยได้ โ ดยไม่ ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย น แต่ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรมได้
สละสิทธิ์โดยขอขึ้นทะเบียนยาทุกตํารับกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มหลักประกันให้กับ
ผู้บริโภค และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพขององค์การเภสัชกรรมให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ
สําหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ก็เช่นกัน องค์การเภสัชกรรมได้วางเป้าหมายที่จะขึ้นทะเบียนวัคซีนกับ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีน รวมทั้งยังแสดง
ศักยภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นผู้ให้ทุน
สนับสนุนยอมรับได้ ทั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและองค์การเภสัชกรรมเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์
กับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ยังไม่มีประสบการณ์แบบครบวงจรที่ผลิตตั้งแต่ต้นทางในประเทศไทย ทําให้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ต้องศึกษาเพิ่มเติมอย่างมากเพื่อสามารถทําหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าวัคซีน จะสามารถนํามาใช้ในวงกว้างได้หรือไม่ คณะกรรมการ DSMB จะเป็น
ผู้ให้ข้อสรุปประเด็นทางวิชาการ โดยมีผู้บริหารทั้งฝ่ายข้าราชการประจําและฝ่ายการเมืองเป็นผู้พิจารณาตัดสิน
ขั้นสุดท้ายว่าจะได้นําวัคซีนมาใช้หรือไม่ การตัดสินใจดังกล่าวจะต้องพิจารณาควบคู่ระหว่างข้อมูลการทดสอบ
ในคนและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโลกและของประเทศไทย หากสถานการณ์ไม่รุนแรง การพิจารณาก็จะ
ยาวออกไป แต่หากสถานการณ์รุนแรง และประเทศอื่น ๆ มีการตัดสินใจใช้วัคซีนแล้ว เวลาในการพิจารณาก็จะสั้น
ลง ทั้งนี้เป็นไปเพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้มากที่สุด
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ในประเทศไทย
การพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่องค์การเภสัชกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการอย่างยิ่งที่จะ
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ท่ามกลางข้อจํากัดหลายด้าน ได้แก่ โรงงานผลิตวัคซีนขนาดย่อมที่ต้องปรับปรุงมา
จากโรงงานนําร่อง (pilot plant) ทีมงานที่ยังมีประสบการณ์ไม่มาก ห้องปฏิบัติการสนับสนุนของหน่วยควบคุม
คุ ณ ภาพและหน่ว ยงานด้า นสัต ว์ ท ดลองที่ ยัง ต้ อ งมี ก ารพัฒ นาแบบควบคู่ กั น ไป และหน่ ว ยงานควบคุ ม กํ า กั บ
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) ที่ยังใหม่ต่อเรื่องนี้ ในส่วนของการผลิต
วัคซีนที่องค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบ มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเผชิญและแก้ไข ได้แก่ ปริมาณของเชื้อไวรัสในวัคซีน
การกลายพันธุ์ของหัวเชื้อ ไข่ที่ใช้ในการผลิตวัคซีน และการเพิ่มปริมาณการผลิต
ปริมาณของเชื้อไวรัสในวัคซีน ตอนที่ผลิตออกมาในรุ่นแรก มีปริมาณเชื้อเพียง 2-5 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร
ซึ่งต่ํากว่าที่คาดไว้ว่าจะได้ประมาณ 108 (100 ล้าน) ตัวต่อมิลลิลิตร ที่เป็นเช่นนี้พบว่าเกิดจากน้ําเลี้ยงแอลแลนโตอิก
(allantoic fluid) ในไข่ SPF มีอยู่ในปริมาณน้อยเกินไป ทําให้ได้เชื้อไวรัสปริมาณน้อย เพราะปริมาณของไวรัสนั้น
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ําเลี้ยงแอลแลนโตอิก ดร.อีริค ด็องค์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาจากองค์การอนามัยโลก
จึงแนะนําให้ฟักไข่ต่อไปอีก 3-4 วัน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําเลี้ยงแอลแลนโตอิก ซึ่งผลที่ได้เมื่อฟักไข่ SPF ต่อไปอีก 3 วัน
พบว่า น้ําเลี้ยงแอลแลนโตอิกเพิ่มจาก 2 มิลลิลิตร เป็น 10 มิลลิลิตร และเมื่อฉีดหัวเชื้อไวรัสในไข่ SPF ที่ยืดเวลา
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ในการฟักออกไปจะสามารถเพิ่มปริมาณเชื้อไวรัสได้ถึง 8.32-9.33 log/มิลลิลิตร (ประมาณ 108-109 ตัวต่อ
มิลลิลิตร) จากผลที่ได้จึงสามารถแก้ปัญหาในส่วนของการเพิ่มปริมาณหัวเชื้อได้
การกลายพันธุ์ของหัวเชื้อ จากข่าวการกลายพันธุ์ของต้นตอหัวเชื้อไวรัสที่ใช้ผลิตวัคซีน ทําให้หลายฝ่าย
เกิดความตระหนก ซึ่งเรื่องนี้เริ่มจากการตรวจสอบการกลายพันธุ์ของหัวเชื้อทุกครั้งที่มีการฉีดหัวเชื้อลงไปในไข่
โดยตรวจสอบทั้งยีน (จีโนทัยพ์: genotype) คือตรวจหาลําดับของสารพันธุกรรม และตรวจสอบการแสดงออก
ของยีน (ฟีโนทัยพ์: phenotype) โดยดูการเจริญของเชื้อว่ายังคงเจริญที่อุณหภูมิต่ํา ไม่เจริญที่อุณหภูมิสูง
ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ส่งหัวเชื้อให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทําการตรวจจีโนทัยพ์ ผลการตรวจ
โดยเทียบกับข้อมูลของ GenBank (ธนาคารยีน) พบว่า ยีนในตําแหน่งที่กําหนดความอ่อนฤทธิ์ของเชื้อนั้น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่พบการเปลี่ยนแปลงที่ตําแหน่งอื่น 8 ตําแหน่ง
จากนั้นองค์การเภสัชกรรม ได้แจ้งให้ทางรัสเซียซึ่งเป็นเจ้าของหัวเชื้อดังกล่าวทราบ ซึ่งได้คําตอบกลับมาว่า
หากยีนที่ควบคุมความอ่อนฤทธิ์ทั้ง 5 ตําแหน่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก็ไม่มีปัญหาที่ต้องวิตก และแนะนําให้ตรวจ
เที ยบกั บต้ นตอหั วเชื้ อจากรั สเซี ย เนื่ องจากข้ อมู ลจาก
GenBank เป็ นข้ อมู ลเก่ า เมื่ อคณะวิ ทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลทําการตรวจสอบซ้ําก็ได้ผลเช่นเดิม การกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญต่อการก่อ
ความรุนแรงของตัวเชื้อไวรัส เนื่องจากตําแหน่งของสารพันธุกรรมที่เป็นตัวกําหนดความอ่อนฤทธิ์ของหัวเชื้อวัคซีน
จากรัสเซียมีถึง 5 ตําแหน่ง จึงมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดกลายพันธุ์ย้อนกลับทั้ง 5 ตําแหน่งพร้อมกัน นอกจากนี้ต้นตอ
หัวเชื้อของวัคซีนมีการนําไปใช้มาหลายสิบปีแล้ว มีการทดสอบในคนหลายสิบครั้ง โดยมีอาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่
มากกว่าสี่แสนคน เด็กอีกประมาณเจ็ดหมื่นคน และผลิตเป็นวัคซีนออกมาใช้แล้วกว่า 100 ล้านโด๊ส จึงมีความมั่นใจ
ได้ว่ามีความปลอดภัยสูง ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวัคซีนผลิตจนสามารถใช้ได้แล้ว ยังต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัย
ขั้นสุดท้ายทุกล็อตก่อนที่จะอนุญาตให้มีการนําไปใช้ เรียกว่า lot release จึงมั่นใจได้ว่าวัคซีนที่ผลิตออกมาใช้นั้น
มีความปลอดภัย
จํ า นวนและคุ ณ ภาพของไข่ เนื่ อ งจากการผลิ ต วั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ทั่ ว โลกในปั จ จุ บั น ใช้ ไ ข่ ไ ก่
ในการผลิต ดังนั้นไข่ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนต้องเป็นไข่ที่ปลอดเชื้อมากที่สุด เพราะจะได้ไม่นําโรคชนิดอื่นแพร่ไปสู่
ผู้ที่ได้รับวัคซีน และไม่ก่อปัญหารบกวนการเจริญของหัวเชื้อที่ฉีดลงในไข่ด้วยจึงได้ใช้ไข่ SPF ปัญหาเรื่องไข่ที่เกิด
กับการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ขององค์การเภสัชกรรม คือ ขณะนั้นทั่วโลกมีสถานที่ผลิตและจําหน่าย
ไข่ SPF เพียง 2 บริษัท คือ บริษัท Lohmann ในเยอรมนี และบริษัท Charls River ในอเมริกา ประจวบกับ
ความต้องการใช้ไข่ SPF เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก หลังจากที่เกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ทําให้ไม่สามารถสั่งซื้อไข่ SPF มาได้เท่าที่ต้องการ
ประเทศไทยสามารถผลิตไข่ SPF ได้เองที่กรมปศุสัตว์สําหรับใช้ในการผลิตวัคซีนสัตว์ แต่ไม่สามารถ
จําหน่ายได้ เพราะติดที่ระเบียบข้อห้าม ดังนั้น เป็นสิ่งสมควรที่ต้องหาทางพัฒนาไข่ SPF ขึ้นใช้เองในประเทศ
แต่เนื่องจากยังไม่มีข้อกําหนดเรื่องมาตรฐานการผลิตภายในประเทศที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะ
ให้การยอมรับ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาสเปกขึ้นเอง แล้วขอข้อเสนอแนะจากองค์การอนามัยโลกและ US-FDA
โดยเนื้อหาที่เสนอนั้น ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ระบบการเลี้ยงและระบบสุขาภิบาลในการเลี้ยงไก่ 2) มาตรฐาน
คุณภาพของไข่ที่ได้ 3) มาตรฐานของตัวอ่อนในไข่ และ 4) วิธีการตรวจประเมินคุณภาพไข่ ทั้งนี้ ไข่ที่ดําเนินการ
ผลิตตามมาตรฐานข้างต้น จะจัดเป็น “ไข่สะอาด” ที่สามารถนํามาผลิตวัคซีนเชื้อเป็นได้อย่างมั่นใจ ซึ่งองค์การเภสัชกรรม
ได้เสนอสเปกดังกล่าวให้กับบริษัทผลิตไข่รายใหญ่ของไทย ควบคู่กับการขอข้อเสนอแนะจากองค์การอนามัยโลก
และ US-FDA หากเหตุการณ์ดําเนินไปด้วยดี ประเทศไทยก็จะสามารถผลิตไข่ได้เองสําหรับผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่
การเพิ่มปริมาณการผลิ ต เป็ นอีกปัญหาหนึ่งที่จะต้องหาทางแก้ ไข เพื่อให้มีวัคซีนเพียงพอสํ าหรับ
ประชากรในประเทศ เพราะเกือบทุกประเทศมีปัญหาเรื่องปริมาณของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่เพียงพอต่อประชากร
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ในประเทศหากเกิดการระบาดใหญ่ สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเพราะวัคซีนที่ผลิตจากทั่วโลกเป็นวัคซีนเชื้อตาย
ซึ่งมีกระบวนการซับซ้อนกว่าการผลิตวัคซีนแบบเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์จึงผลิตได้ช้า
จากการสอบสวนการระบาดและการคํานวณของนักระบาดวิทยาพบว่า อัตราการแพร่เชื้อของโรค
ที่ผู้ป่วยหนึ่งคนจะสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นนั้นมีค่าประมาณ 1.5 - 2.0 คน ดังนั้นถ้าจะป้องกันการแพร่ระบาดได้
จะต้องทําให้เกิดภูมิคุ้มกันครอบคลุมประชากรราว 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเราควรจะต้องมีวัคซีนไม่ต่ํากว่า 100 ล้านโด๊ส
ประเทศไทยสั่งจองวัคซีนเชื้อตายจากฝรั่งเศสไว้ได้จํานวน 2 ล้านโด๊ส มาถึงปลายเดือนธันวาคม 2552
จํานวน 1 ล้านโด๊ส และกลางเดือนมกราคม 2553 อีก 1 ล้านโด๊ส ซึ่งไม่เพียงพอ ทําให้ต้องพยายามผลิตออกมา
ให้ได้เร็วที่สุดและมากที่สุด เพื่อควบคุมการระบาดเท่านั้น แต่ไม่สามารถผลิตให้ครอบคลุมทุกคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันได้
การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ได้ปริมาณมากนั้น นอกจะต้องใช้ไข่จํานวนมากแล้ว ยังต้องอาศัยโรงงานผลิตวัคซีน
ที่ มี ศั ก ยภาพ ซึ่ ง โรงงานผลิ ต วั ค ซี น ที่ มี อ ยู่ ใ นประเทศขณะนี้ ไ ม่ ส ามารถรองรั บ การผลิ ต วั ค ซี น ได้ เนื่ อ งจาก
ส่วนหนึ่งเป็นโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ และบางส่วนเป็นโรงงานกึ่งอุตสาหกรรม องค์การเภสัชกรรมจึงแก้ปัญหา
โดยสร้างโรงงานผลิตวัคซีนอีกแห่งหนึ่งที่อําเภอทับกวาง จังหวัดสระบุรี
การรณรงค์ปอ้ งกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยวัคซีนในประเทศ
การติ ดเชื้อไวรัส ไข้ หวั ดใหญ่ เป็ นสาเหตุสําคัญของการเกิ ดโรคระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน
เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์มีความสามารถในการก่อโรคที่รุนแรง ทําให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต เศรษฐกิจ
และสั ง คมเป็ น อั น มาก ประเทศต่ า ง ๆ ทั่ ว โลกตื่ น ตั ว ในการเตรี ย มการเพื่ อ รั บ มื อ กั บ การระบาดในอนาคต
ซึ่งยุทธศาสตร์ที่สําคัญประการหนึ่งในการเตรียมการสําหรับสถานการณ์ดังกล่าวได้แก่ การใช้วัคซีน เนื่องจาก
วัคซีนไข้หวัดใหญ่จัดเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรค
สําหรับประเทศไทยมีนโยบายและยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมในด้านนี้ โดยในระยะสั้นขณะที่ประเทศ
ไทยยังไม่สามารถผลิตวัคซีนเองได้ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการจัดหาวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ในกรณีการระบาดใหญ่ ที่ผ่านมาได้แก่ การระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ในพ.ศ. 2552 จากบริษัท
ผลิตวัคซีนต่างประเทศเพื่อนํามาใช้ในประเทศ สําหรับระยะยาว ประเทศไทยมีแผนการพัฒนาวัคซีนเพื่อสร้าง
ศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง ได้ แก่ การวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้ หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในรูปแบบต่าง ๆ การสร้าง
โรงงานผลิตวัค ซี นไข้หวัดใหญ่เพื่อผลิตวั คซีนสําหรับใช้ภายในประเทศ (ดําเนินการโดยองค์การเภสัชกรรม)
การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันโรคและการปฏิบัติตนเมื่อสงสัยว่าเป็นโรคหรือขณะที่
ป่วยเป็นโรค
หลังจากที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) ในพ.ศ. 2546 กระทรวงสาธารณสุข
ได้เริ่มจัดบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่พ.ศ. 2547 แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและผู้ทําหน้าที่กําจัด
สัตว์ปีกเพื่อการควบคุมโรคไข้หวัดนก เพื่อลดโอกาสในการเกิดการผสมข้ามสายพันธุ์ (re-assortment) ระหว่าง
เชื้อไข้หวัดใหญ่และเชื้อไข้หวัดนกที่อาจทําให้เชื้อไข้หวัดใหญ่เกิดการกลายพันธุ์ไปเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดโรครุนแรง
และสามารถแพร่กระจายระหว่ างบุคคลได้ดี และตั้งแต่พ.ศ. 2551 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ขยายกลุ่มเป้าหมายการให้บริการในประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นประจําทุกปี เนื่องจาก
สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยกลายพันธุ์เป็นระยะ ๆ องค์การอนามัยโลก
จึงได้กําหนดสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสในวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแต่ละปี
กลุ่ม เป้าหมายในการให้ บริ การวั ค ซี นไข้ หวั ดใหญ่ ตามฤดูกาลตามคํ าแนะนําของคณะอนุกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประกอบด้วย 1) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ที่ทําหน้าที่ทําลายสัตว์
ปีก 2) บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไปทุกคน 3) บุคคลอายุ 2 ถึง 65 ปีที่มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ
หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบําบัด และเบาหวาน 4) บุคคลอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 5)
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หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 7 เดือนขึ้นไป 6) บุคคลโรคอ้วน (น้ําหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า 35
กิโลกรัมต่อตารางเมตร) และ 7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ผู้ป่วยภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง (รวมถึงผู้ตดิ เชื้อ HIV ที่มีอาการ)
กรมควบคุมโรคร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดทํา “แนวทางการดําเนินงาน
ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล” ขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้การให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในสถานบริการจะต้องดําเนินการ
ขณะที่มีแพทย์อยู่ และจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ครบถ้วนพร้อมใช้งานเพื่อเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่อาจเกิด
อาการภายหลังได้รับวัคซีนอย่างรุนแรง
จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการรณรงค์การให้วัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ประสบความสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากการดําเนินงานดังกล่าวได้ผลเป็นไปตามเป้าหมายจะส่งผลให้
สามารถป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้าง และลดความสูญเสียทั้งชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศได้เป็นจํานวนมหาศาล นอกจากนี้การรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังมีประโยชน์ในด้าน
การยอมรับวัคซีนของประชาชน และเป็นการสร้างความต้องการตลาดเพื่อรองรับกําลังการผลิตวัคซีนของประเทศ
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วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่
บทนํา
โรคไข้เลือดออกเดงกี่ (Dengue hemorrhagic fever: DHF) เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue viruses)
ซึ่งเป็น RNA virus ใน Family Flaviviridae, Genus Flavivirus มี 4 serotypes ได้แก่ Dengue 1, 2, 3 และ 4
ติดต่อสู่คนโดยมียุงลาย (Aedes spp.) เป็นพาหะนําโรค การติดเชื้อไวรัสเดงกี่ มีอาการสําคัญคือ ไข้สูงร่วมกับ
อาการปวดตามร่างกาย มีผื่นแดง อาจมีเลือดออก ส่วนใหญ่ไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่หากเป็นชนิดรุนแรงจะมี
การรั่วของพลาสม่าและระบบการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เส้นเลือดเปราะแตกง่าย มีจุดเลือดที่ผิวหนัง อาจมี
อาเจียนเป็นเลือด ตับโตกดเจ็บ และอาจเกิดภาวะช็อก (Dengue shock syndrome: DSS) นําไปสู่การเสียชีวิตได้
โรคไข้ เ ลื อ ดออกเดงกี่ จั ด เป็ น โรคที่ เ ป็ น ปั ญ หาด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ที่ สํ า คั ญ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การเสียชีวิตและเป็นภาระทางเศรษฐกิจเป็นอันมาก ประเทศไทยได้ดําเนินการเพื่อป้องกันควบคุมโรคโดยใช้
มาตรการต่อยุงและคน และให้ชุมชนมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วกันว่าการกําจัด
ยุงลายให้หมดไปเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก กลยุทธ์ในการควบคุมโรคจึงอยู่ที่การควบคุมให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้น้อยที่สุด
ในประเทศไทยการควบคุมยุงพาหะได้ผลในระดับหนึ่งเท่านั้น การแพร่ระบาดของโรคยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและ
มีการระบาดใหญ่ในบางปี การพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจึงเป็นความหวังสําคัญในการควบคุม
การระบาดของโรคไข้เลือดออกเดงกี่
การระบาดของโรคไข้เลือดออกเดงกี่
การระบาดของกลุ่มอาการไข้ที่เหมือนการติดเชื้อเดงกี่ (Dengue like illness) มีการบันทึกไว้เป็น
ครั้งแรกตั้งแต่เมื่อ 1,017 ปีที่แล้ว ใน “Chinese encyclopedia of disease symptoms and remedies”
สําหรับการระบาดของโรคติดเชื้อเดงกี่ที่มีอาการรุนแรง มีการสูญเสียภาวะปกติของระบบไหลเวียน มีเลือดออก
ตามระบบต่าง ๆ พบครั้งแรกที่รัฐควีนส์แลนด์เมื่อพ.ศ. 2320 และพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2491
ในประเทศฟิ ลิปปินส์
ประเทศไทยมีรายงานในพ.ศ. 2492 พบผู้ป่วยรายแรก ๆ ในกรุ งเทพและธนบุรี
แล้วแพร่กระจายไปทั่วประเทศในพ.ศ. 2521 ช่วงก่อนพ.ศ. 2513 มีรายงานการระบาดของโรคใน 9 ประเทศเท่านั้น
ในปัจจุบันมีรายงานโรคไข้เลือดออกเดงกี่มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
ภาพรวมตั้ ง แต่ พ .ศ. 2501 ถึ ง ปั จ จุ บั น อั ต ราป่ ว ยยั ง มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น แม้ มี ก ารชะลอตั ว ลงตั้ ง แต่
พ.ศ. 2543 รูปแบบการระบาดมีความหลากหลาย เช่น การระบาดปีเว้นปี ปีเว้น 2 ปี หรือ 2 ปีเว้น 2 ปี เป็นต้น
ทั้งนี้ การระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2530 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 174,285 ราย อัตราป่วย 325.13 ต่อแสน
ประชากร เสียชีวิต 1,008 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.58 และยังมีการระบาดเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง
จากข้อมูลทางระบาดวิทยา สรุปได้ว่ารูปแบบการเกิดไข้เลือดออกของประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนแปลง
แต่มี แ นวโน้ ม การเกิด โรคเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ป ระเทศไทยมีส ภาวะที่ พร้ อมที่ จ ะมี ก ารติ ดเชื้ อซ้ํ า ของประชากรได้สู ง
เนื่องจากมีเชื้อเดงกี่หลายซีโรทัยป์แพร่กระจายอยู่ในเวลาเดียวกัน (Hyperendemicity with multiple
serotypes) และมีระดับความชุกชุมของยุงลาย Aedes aegypti ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้
ไข้เลือดออกมีมากขึ้น
ข้อมูลภาระโรค (Disease burden) ถือเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญต่องานพัฒนาวัคซีน เนื่องจากข้อมูล
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการประเมินสัดส่วนระหว่างความเสี่ยงและประโยชน์ (Benefit / risk ratio) ของการมี
วัคซีนใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ปัจจุบันมีรายงานว่าประชากรประมาณ 3.6 พันล้านคนทั่วโลกมีความเสี่ยง
จะป่วยเป็นโรคจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งประชากรร้อยละ 55 ของโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเดงกี่
ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกําลังพัฒนา ในแต่ละปีพบว่ามีประชากรที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี่ประมาณ 270 ล้านคน โดยที่
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34 ล้านคนมีอาการไข้เดงกี่ อีก 2 ล้านคนมีอาการของไข้เลือดออกเดงกี่ และที่เหลือประมาณ 230 ล้านคน
ไม่แสดงอาการของโรค อัตราการเสียชีวิตประมาณ 21,000 คนต่อปี ซึ่งข้อมูลในรายงานยังมีความแตกต่างกับ
อัตราเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นภาระของโรคไข้เลือดออกเดงกี่จึงมีค่อนข้างสูงและส่งผลกระทบต่อปัญหาด้าน
การสาธารณสุข
หากเปรียบเทียบจํานวนประชากรกลุ่มเสี่ยงจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Flavivirus ที่ก่อโรคในคน พบว่าเชื้อ
ไวรัสเดงกี่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด คือ ประมาณ 36 ล้านคน เชื้อไวรัสไข้เหลือง (yellow fever) ประมาณ
200,000 คน และเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis) ประมาณ 50,000 คน โดยโรคไข้เหลือง
และไข้สมองอักเสบเจอีนั้นมีวัคซีนสําหรับป้องกันควบคุมโรคแล้ว
จากการรวบรวมข้อมูลจํานวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อเดงกี่ในเด็ก อายุ 2-5 ปี ที่มารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2516-2544 พบว่ารูปแบบของ
dengue virus serotype ที่ระบาดในแต่ละปีแตกต่างกัน ในช่วงหลังพบการระบาดของ DEN-1, DEN-2 และ
DEN-3 สูง โดยเฉพาะ DEN-1 และ DEN-2 จากข้อมูลของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีช่วงพ.ศ. 2537-2551
พบว่าส่วนใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาด คือ DEN-1 ส่วนสายพันธุ์ DEN-2 และ DEN-4 ในช่วงหลัง พบการระบาดน้อยลง
นอกจากนี้ข้อมูลสายพันธุ์เชื้อไวรัสเดงกี่ที่ระบาดในจังหวัดกําแพงเพชร พบว่าในช่วงพ.ศ. 2552-2553 มีการระบาด
ของสายพันธุ์ DEN-2 ค่อนข้างมาก
ขณะที่รายงานการตรวจหาซีโรทัยป์ไวรัสไข้เลือดออกเดงกี่ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า พ.ศ.2552 มีการระบาดของ DEN-1 มากที่สุดคือร้อยละ 47.2 รองลงมาคือ
DEN-2 ร้อยละ 29.5, DEN-3 ร้อยละ 20.1 และ DEN-4 ร้อยละ 3.3 ตามลําดับ ขณะที่ พ.ศ.2553-2555
สายพันธุ์ที่พบการระบาดมากที่สุดคือ DEN-2 ประมาณร้อยละ 50 รองลงมาคือ DEN-1, DEN-3 และ DEN-4
ตามลําดับ และล่าสุดใน พ.ศ.2556 สายพันธุ์ที่มีการระบาดมากที่สุดคือ DEN-3 (ร้อยละ 32) ซึ่งใกล้เคียงกับ
DEN-1 (ร้อยละ 31.9) รองลงมาคือ DEN-2 ร้อยละ 20.3 และ DEN-4 ร้อยละ 15.8
สําหรับค่าใช้จ่าย (cost) ที่เกิดจากโรคติดเชื้อเดงกี่นั้น มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร The American
Journal of Tropical Medicine and Hygiene พ.ศ. 2552 รายงานว่าค่าเฉลี่ยของจํานวนวันที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ
เดงกี่ในโรงพยาบาลที่เป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน คือ 11.9 และ 11 วัน ตามลําดับ และผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่ต้อง
ขาดเรียนเฉลี่ย 5.6 วัน ขณะที่พบการสูญเสียการทํางาน (Work lost) เฉลี่ย 9.9 วันต่อการป่วย 1 ครั้ง
ซึ่งค่าใช้จ่ายในภาพรวมที่ต้องสูญเสียไปในกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน คิดเป็น 514 และ 1,394 เหรียญสากล (I$)
ตามลําดับ และจากการศึกษาใน 8 ประเทศ ในทวีปอเมริกาใต้และเอเชีย ได้แก่ บราซิล เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา
ปานามา เวเนซูเอล่า กัมพูชา มาเลเซีย และไทย พบว่ามีผู้ป่วยโดยเฉลี่ย 574,000 รายต่อปี ทําให้มีค่าใช้จ่ายรวม
ไม่ต่ํากว่า 587 ล้านเหรียญสากลต่อปี ดังนั้นหากนําข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ได้จากการศึกษามารวมกับค่าใช้จ่ายที่
ตกสํารวจ (under report) อาจประมาณได้ว่ามีค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปต่อปีประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสากล
ซึ่งในที่นี้ยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเฝ้าระวังโรคและควบคุมพาหะนําโรค การศึกษาดังกล่าวทําให้เห็น
ว่าภาระโรคติดเชื้อเดงกี่มีสูงมาก
มีการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ใน Dengue bulletin พ.ศ. 2554 เกี่ยวกับ modeling economic impact – immediate
cost ของโรคติดเชื้อเดงกี่ในประเทศไทยและมาเลเซีย พบว่า immediate annual cost ของประเทศไทย
อยู่ในช่วง 56 - 264 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนมาเลเซียมี immediate annual cost ตั้งแต่ 88 - 215 ล้านเหรียญ
สหรัฐ อีกการศึกษาหนึ่งที่ตีพิมพ์ในฉบับเดียวกันเป็นการศึกษาของ ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รายงานเกี่ยวกับ economic cost ต่อการติดเชื้อเดงกี่ในผู้ป่วยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2548 การศึกษาดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายจากภาครัฐ ครอบครัวของผู้ป่วย (household) และ
หน่วยงานที่เป็นนายจ้าง (employer) พบว่ามีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 573 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 15,000 บาท)
14

ต่อราย แยกเป็นค่าใช้จ่ายของงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (inpatient care cost) ประมาณ 418 เหรียญ
สหรัฐต่อราย ซึ่งส่วนใหญ่รัฐเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนของงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย
นอก (ambulatory care) และค่าใช้จ่ายทางตรงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษา (direct non-medical care)
ส่วนใหญ่เป็นค่าเดินทาง โดยเฉลี่ยคิดเป็น 49 และ 60 เหรียญสหรัฐต่อราย ตามลําดับ สําหรับค่าใช้จ่ายทางอ้อม
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเสียเวลางานของผู้ปกครองในการดูแลผู้ป่วย เฉลี่ยประมาณ 45 เหรียญสหรัฐต่อราย และเมื่อ
นํามารวมกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรณรงค์การให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อเดงกี่และการควบคุมยุงลายซึ่งเป็น
พาหะนําโรค จะส่งผลให้ภาระของโรคติดเชื้อเดงกี่เพิ่มสูงขึ้นอีก ฉะนั้นภาพรวมของประเทศไทย พ.ศ. 2548
ค่าใช้จ่ายของเดงกี่ต่อประชากร 1 คน ประมาณ 3.55 เหรียญสหรัฐโดยที่ร้อยละ 72 เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรค
ติดเชื้อเดงกี่ ส่วนอีกร้อยละ 28 เป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมยุงพาหะนําโรค
มีรายงานการติดเชื้อเดงกี่ในช่วงพ.ศ. 2544-2548 ของประเทศไทย พบผู้ป่วย 81,000 ราย เสียชีวิต
93 ราย ประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปเป็นเงิน 47.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ค่าใช้จ่ายต่อผู้ป่วย 1 รายที่มี
การรายงาน (รวมรายที่เสียชีวิต) เฉลี่ยรายละ 599 เหรียญสหรัฐ
ภาระโรคติดเชื้อเดงกี่ที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีแต่เฉพาะในประเทศที่เป็น endemic area เท่านั้น แต่ยังถือเป็น
ภาระในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็น endemic area อีกด้วย เนื่องจากการติดเชื้อเดงกี่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ
ที่เป็น endemic area ในพ.ศ. 2547 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวในประเทศที่เป็น endemic area ของโรค
ติดเชื้อเดงกี่ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย มีจํานวนทั้งสิ้น 125 ล้านคน พบว่า ร้อยละ 7-45 ของนักท่องเที่ยวที่มีอาการ
ไข้กลับไปยังประเทศของตนตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสเดงกี่ จึงอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว กระทบต่อการท่องเที่ยวและรายได้ของประเทศเป็นจํานวนนับพันล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อนาคตอันใกล้ ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพ.ศ. 2558 ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเป็นต้อง
ให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่สําหรับใช้ป้องกันควบคุมโรคด้วย
ประวัติของการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่
ความสนใจต่ อ โรคติ ด เชื้ อ เดงกี่ แ ละการพั ฒ นาวั ค ซี น ของโรคดั ง กล่ า ว เริ่ ม ต้ น โดยกองทั พ บกของ
สหรัฐอเมริกา ในช่วงพ.ศ. 2443 ภายหลังจากที่สงครามสเปน-อเมริกา (The Spanish-American War) สงบลง
และได้มีการขยายการรบจากบริเวณทะเลแคริเบียนมาสู่มหาสมุทรแปรซิฟิกที่ประเทศฟิลิปปินส์ กองกําลังสําคัญ
ของสเปนและสหรัฐต้องสูญเสียกําลังพลที่ประจําการที่ฟิลิปปินส์ไปเป็นจํานวนมาก ทั้งล้มป่วยและเสียชีวิต สาเหตุ
มาจากการติดเชื้อเดงกี่ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของความสนใจในการศึกษาและพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่
ช่วงพ.ศ. 2463-2472 กองทัพสหรัฐนําโดยพันเอก James S. Simmons ซึ่งขณะนั้นประจําการอยู่ที่
ประเทศฟิลิปปินส์ได้นําพลาสม่าของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเดงกี่และเชื้อไวรัสเดงกี่จากยุง มาทดลองพัฒนาเป็นวัคซีนแล้ว
นําไปทดสอบกับอาสาสมัครที่ไม่เคยป่วยด้วยโรคเดงกี่เพื่อให้ร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่อไวรัสดังกล่าวขึ้น
นับตั้งแต่นั้นกองทัพสหรัฐจึงได้ศึกษาวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่เรื่อยมา และยังแพร่ขยายความสนใจ
ต่อการพัฒนาวัคซีนไปยังหน่วยวิจัยทางการแพทย์หลายแห่งในเวลาต่อมา
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2483- 2492 Dr.Sabin ซึ่งเป็นผู้พัฒนาวัคซีนโปลิโอ ได้ทําการวิจัยในส่วน
ของการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ร่วมกับ Dr. Robert W. Schlesinger จากสหรัฐอเมริกา และ Dr.Susumu
Hotta จากประเทศญี่ปุ่น โดยทํา serial passage ไวรัสเดงกี่ serotype หนึ่งในหนูทดลองจนได้วัคซีนเชื้อเป็น
อ่อนฤทธิ์ ซึ่งพบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ serotype ดังกล่าวในคนได้ และยังทราบว่าวัคซีนไข้
เหลืองและวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ไม่สามารถเกิดการป้องกันข้ามระหว่างกันได้ นอกจากนี้ Dr.Hotta ยังได้วิจัย
พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ในรูปแบบของวัคซีนเชื้อตาย (inactivated dengue vaccine) อีกด้วย จากนั้น
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ระหว่างพ.ศ. 2513-2522 ได้มีการพัฒนาวัคซีนด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงในเซลล์เนื้อเยื่อ (tissue culture) และค้นพบ
serotype ที่หลากหลายของไวรัสเดงกี่
สําหรับประเทศไทย ได้เริ่มวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ตั้งแต่พ.ศ. 2523 ถึงปัจจุบัน โดยศูนย์วิจัย
และพัฒนาวัคซีน (Center of Vaccine Development: CVD) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดํ า เนิ น การวิ จั ย พั ฒ นาวั ค ซี น ไข้ เ ลื อ ดออกเดงกี่ เ ชื้ อ เป็ น อ่ อ นฤทธิ์ และตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคติ ด เชื้ อ เดงกี่ ใ นระดั บ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น WHO reference laboratory
ความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่
การวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ในภาพรวมมีลักษณะที่สําคัญสองประการ คือ มีความก้าวหน้า
ของการพั ฒ นาวั ค ซี น อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป และรู ป แบบของการพั ฒ นาวั ค ซี น ตั ว เลื อ กมี ค วามหลากหลาย
โดยสาเหตุสําคัญที่ทําให้การพัฒนาวัคซีนรุดหน้าได้ไม่เร็วนัก ได้แก่
1. ไวรัสเดงกี่ทุกซีโรทัยป์สามารถก่อให้เกิดอาการ dengue hemorrhagic fever ได้ทั้งสิ้น ดังนั้น
การวิ จั ย พั ฒ นาวั ค ซี น ไข้ เ ลื อ ดออกเดงกี่ จึ ง ไม่ ไ ด้ พั ฒ นาเฉพาะซี โ รทั ย ป์ ใ ดซี โ รทั ย ป์ ห นึ่ ง แต่ ต้ อ งพั ฒ นาทั้ ง
4 ซีโรทัยป์และต้องนําทุกซีโรทัยป์มารวมกันให้เป็นหนึ่งวัคซีน จึงถือได้ว่าต้องพัฒนาถึง 5 วัคซีนด้วยกันเพื่อให้ได้
เป็นวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ที่มีแอนติเจนครบทุกซีโรทัยป์
2. ความซับซ้อนของการพัฒนาวัคซีน กรณีปัญหา enhancing dengue disease ซึ่งเป็นที่กังวลกัน
มากในการพัฒนาวัคซีน หากให้วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ในคนแล้วอาจทําให้บางคนเกิดอาการของโรคเดงกี่ที่รุนแรง
ขึ้นได้ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันว่าเมื่อได้รับการติดเชื้อเป็นครั้งที่สอง (secondary infection) มีโอกาสที่จะเกิด
อาการของโรครุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อไม่ให้ผู้รับวัคซีนเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดจากวัคซีนที่มีฤทธิ์ป้องกันเพียง
บางซีโรทัยป์จึงต้องพัฒนาวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเดงกี่ได้ครอบคลุมทั้ง 4 ซีโรทัยป์
3. การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ยังขาดสัตว์ทดลองที่เหมาะสมสําหรับการศึกษา (animal model)
กรณีการใช้ non-human primate ที่นํามาทดสอบวัคซีนนั้น สามารถเกิดการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ในกระแสเลือด
และสามารถผลิตแอนติบอดีได้ แต่ไม่สามารถแสดงอาการของโรคที่เหมือนกับคนได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งที่
จะหาสัตว์ทดลองที่เป็นตัวแทนการศึกษาที่สามารถเกิดอาการที่จําเพาะกับโรคนี้
4. ปัจจุบันยังขาดข้อมูลของ correlate of immunity ที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสามารถสร้าง
ภูมิต้านทานเพื่อป้องกันการเกิดโรคได้ โดยยังไม่ทราบค่า correlate of immunity ที่เหมาะสม รวมถึงวิธีวิเคราะห์
ด้วย ซึ่งการใช้ antibody assay โดยการวัดค่า neutralizing antibody ถือเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้
5. การประเมินวัคซีนโดยใช้เกณฑ์ biological assays มีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละ
ห้องปฏิบัติการ อาจใช้ biological assay บางเกณฑ์เหมือนกัน แต่ไม่ได้ใช้เกณฑ์เดียวกันเป็นมาตรฐาน
6. การรบกวนกัน (interference) ระหว่างซีโรทัยป์ของไวรัสเดงกี่ ถือเป็นอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่ง
ต่อการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ทั้ง 4
ซีโรทัยป์ นักวิจัยประสบความสําเร็จในการวิจัยพัฒนาวัคซีน
ไข้เลือดออกเดงกี่ชนิดซีโรทัยป์เดียว (monovalent vaccine) ได้เป็นอย่างดี เมื่อทดสอบในสัตว์ทดลองและ
อาสาสมัครพบว่ามี seroconversion rate ในระดับสูง สามารถป้องกันเชื้อเดงกี่ซีโรทัยป์เดียวกันกับวัคซีนได้เป็น
อย่างดี แต่เมื่อนําวัคซีนแต่ละซีโรทัยป์มารวมกัน กลับส่งผลให้ seroconversion rate ลดลง ซึ่งพบเช่นเดียวกัน
กับการพัฒนาวัคซีนโปลิโอชนิดกิน (oral polio vaccine: OPV) เนื่องจากในวัคซีนโปลิโอประกอบด้วยเชื้อไวรัส
3 ซีโรทัยป์ ขณะที่เป็น monovalent จะมี seroconversion rate สูงมากกว่าร้อยละ 90 แต่เมื่อนําแต่ละซีโรทัยป์
มารวมกันเป็น trivalent กลับทําให้ seroconversion rate ลดลง เหลือประมาณร้อย 50-75 ซึ่งปัญหาความไม่สมดุล
ของระดับภูมิคุ้มกันของไวรัสแต่ละซีโรทัยป์สามารถแก้ได้โดยการให้วัคซีนมากกว่า 1 โด๊ส เนื่องจากการให้วัคซีน
เพียงโด๊สเดียวไม่ทําให้เกิด seroconversion ของแต่ละซีโรทัยป์ที่เหมาะสมได้ และความหวังของการพัฒนาวัคซีน
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ไข้เลือดออกเดงกี่ขณะนี้อยู่ที่วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง chimeric vaccine ที่พัฒนามาได้ไกล
ส่วนวั คซีนไข้เลือดออกเดงกี่ รูปแบบอื่นยังมีความก้าวหน้าไม่มากนักและอยู่ระหว่างการวิจั ยพัฒนาในระดั บ
ห้องปฏิบัติการ
7. ระยะเวลาของการให้วัคซีน การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่มีการแก้ปัญหาเรื่องการตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไวรัสเดงกี่ทั้ง 4 ซีโรทัยป์ ด้วยการฉีดวัคซีนซ้ํา 2-3 เข็ม โดยต้องฉีดให้ครบภายใน 2-3 เดือน
หากใช้ระยะห่างในการฉีดวัคซีนจนครบนานเกินไป ระยะห่างของการฉีดวัคซีนอาจคาบเกี่ยวกับช่วงที่เกิด
การระบาดของไวรั ส เดงกี่ ขึ้ น การติด เชื้อ ขณะที่ ยั งฉี ดวั ค ซี น ที่ไ ม่ค รบอาจมี ค วามเสี่ ย งทํา ให้เ กิด enhancing
antibody ต่อบางซีโรทัยป์ เนื่องจากเกิดภูมิคุ้มกันเพียงบางส่วนที่ไม่สูงพอที่จะทําลายไวรัส ฉะนั้นจึงเป็นความท้าทาย
ของนักวิจัยที่จะออกแบบวัคซีนให้มีระยะห่างในการฉีดวัคซีนสั้น และหลีกเลี่ยงฤดูระบาดได้ จึงถือเป็นโจทย์หลัก
ของการพัฒนาวัคซีน
สิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่
1. ความปลอดภัย เมื่อได้รับวัคซีนแล้วจะต้องไม่ก่อให้เกิด reactogenicity ที่รุนแรง และไม่ทําให้เกิด
โรคที่รุนแรง (disease enhancement)
2. ประสิทธิผล วัคซีนต้องทําให้เกิดภูมิคุ้มกันในระยะยาว และหากต้องได้รับวัคซีนมากกว่า 1 โด๊ส
วัคซีนโด๊สแรกต้องสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อได้บ้าง หลังจากได้รับวัคซีนโด๊สแรก ร่างกาย
อาจเกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน 1 หรือ 2 ซีโรทัยป์ และเกิด cross protection ต่อซีโรทัยป์ที่เหลือในระยะสั้น
เมื่อได้รับวัคซีนโด๊สที่สองและผลของ cross protection ลดลง วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่จะสามารถกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกันทั้ง 4 ซีโรทัยป์ ได้สูงกว่าโด๊สแรก
3. การเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ตามหลักการทางคณิตศาสตร์เชิงระบาดวิทยา ประเมินได้
ว่าสามารถเกิด herd immunity ได้ หากประชากรร้อยละ 80 มีภูมิต้านทานต่อไวรัสเดงกี่ทั้ง 4 ซีโรทัยป์ ถึงแม้ว่า
วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่มีประสิทธิภาพไม่ดีพอ แต่ถ้าได้รับวัคซีนในอัตราสูงพอ ก็สามารถเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้
ชนิดของวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ตัวเลือก
วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ตัวเลือกในปัจจุบันพัฒนาโดยใช้เทคนิคหรือวิธีที่หลากหลาย ดังรูปที่ 1 มีรายละเอียด
และตัวอย่าง ดังนี้
1. Empirically attenuate เป็นวิธีดั้งเดิม (classic method) ทําให้ไวรัสอ่อนฤทธิ์ด้วยการถ่ายเชื้อ
ไวรัสเข้าสู่เซลล์ (passage) หลายครั้งจนทําให้ไวรัสอ่อนแอ เนื่องจากเกิดการกลายพันธุ์แบบสุ่มที่บางตําแหน่งของ
ยีน จากนั้นจึงนําไวรัสที่ได้ไปพัฒนาเป็นวัคซีนต่อไป
2. Engineer specific attenuation เป็นวิธีกลายพันธุ์โดยการตัดนิวคลีโอไทด์ที่ตําแหน่งจําเพาะ
ออกไป มีผลทําให้ไวรัสกลายพันธุ์และเป็นไวรัสที่อ่อนแอ ตัวอย่างเช่น การตัดนิวคลีโอไทด์จํานวน 30 นิวคลีโอไทด์
ที่ตําแหน่งจําเพาะตรงด้านปลาย 3' non-translated region เพื่อทําให้ไวรัสก่อโรคมีความรุนแรงลดลง
3. Engineer chimeric เป็นการแทนที่ยีนบางตําแหน่งระหว่างไวรัส 2 ชนิด ตัวอย่างในที่นี้ใช้เชื้อไวรัส
ไข้เหลือง เป็นไวรัสที่ใช้แลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของยีนกับเชื้อไวรัสเดงกี่ ไวรัสทั้งสองชนิดเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันจึงมีความใกล้ชิดทางสายพันธุกรรมพอสมควร วิธีการของ chimeric คือ นํายีนที่สําคัญของเชื้อไวรัสเดงกี่
เช่น envelop gene, pre-membrane gene มาแทนที่ยีนบนยีโนมของเชื้อไวรัสไข้เหลือง
4. Inactivate เป็นการใช้เชื้อไวรัสเดงกี่ที่ถูกทําให้หมดฤทธิ์และไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้ การพัฒนา
วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ด้วยวิธีนี้ยังอยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 1
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5. Subunit เป็นการใช้ชิ้นส่วนจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ทําได้ด้วยวิธีทาง biological system เพื่อสร้าง
ชิ้นส่วนที่เป็นองค์ประกอบของเชื้อไวรัสเดงกี่ เช่น โปรตีน E หรือส่วนที่เป็น E domain III เป็นต้น
6. DNA vaccine เป็นการใช้ยีนบางส่วนในยีโนมของเชื้อไวรัสเดงกี่ตัดต่อเข้าไปในพลาสมิด แล้วนําเข้า
สู่เซลล์ ของร่างกายเพื่อให้มีการผลิตโปรตี นของชิ้นส่วนยีนดังกล่าว แล้วไปกระตุ้นให้เกิ ดการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกัน

ที่มา:

Swaminathan S, Khanna N. Current Science 2010; 98: 369-78
รูปที่ 1 เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่

การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ของประเทศไทย
ประเทศไทยมีกลุ่มของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ความสนใจศึกษา
พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายตั้งแต่ conventional
technology ไปจนถึงการใช้ genetic manipulation เพื่อพัฒนาวัคซีน รวมทั้งการศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(basic science) ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของเชื้อ กลไกการก่อโรค และกลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย เป็นต้น งานวิจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดทั้งองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า นําไปสู่การพัฒนาวัคซีน
ไข้เลือดออกเดงกี่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป ประเทศไทยมีความร่วมมือในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ที่สําคัญ
ได้แก่ วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่มหิดล และกลุ่มพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ที่มีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นแกนกลางในการบริหารจัดการและสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานเกี่ยวข้อง
กับวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ภายใต้โปรแกรมวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ ความก้าวหน้าของการศึกษาวัคซีนไข้เลือดออก
เดงกี่ ทั้ ง สองกลุ่ ม นี้ปั จ จุ บัน อยู่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาในระยะพรี ค ลิ นิ ก ส่ ว นการศึ ก ษาวิจั ย วั ค ซี น ที่ ก้า วหน้า ที่ สุ ด
ใน pipeline เป็นการทดสอบวัคซีนทางคลินิกในระยะที่ 3 ของบริษัท Sanofi pasteur ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
ลูกผสมที่ใช้เชื้อไวรัสไข้เหลืองเป็นแกนกลาง (live attenuated chimeric yellow fever - dengue vaccine)
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วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ตัวเลือก (candidate dengue vaccines) ที่มีการพัฒนาอยู่ในประเทศไทย
ขณะนี้ ได้แก่
1. วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccine) ผู้วิจัยหลัก คือ รศ.ดร.นายแพทย์สุธี
ยกส้าน โดยอาศัยองค์ความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากประสบการณ์การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ที่ผ่านมา
2. วัคซีน NSTDA ชุดที่ 1 (NSTDA set I) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการสนับสนุนทุนจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วัคซีนตัวเลือก
อยู่ในรูปแบบ chimeric ที่ใช้ DEN 2 ที่ทําให้อ่อนฤทธิ์เป็น backbone แล้วใส่โปรตีน prM/E ของ DEN-1 DEN-2
DEN-3 และ DEN-4 เข้าไป ปัจจุบันได้ถ่ายโอนให้กับบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด เพื่อนําไปพัฒนาต่อในขั้นต่อไป
3. วัคซีน NSTDA ชุดที่ 2 (NSTDA set II) เป็นการดําเนินงานต่อเนื่องจากโครงการวัคซีน NSTDA ชุดที่ 1
แต่เพิ่มจํานวนของวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ตัวเลือกในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่
 PDK53 chimeric with prM cleavage mutation ซึ่งคาดว่าจะทําให้ maturation ของไวรัสดีขึ้น
 DNA vaccine วัคซีนชนิดนี้จะมีการสร้าง plasmid ที่มียีนของไวรัสเดงกี่ที่คาดว่ามีผลต่อ
การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดี
 Viral like particle (VLP) โดยอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ cleavage site เพื่อทําให้ผลิตโคลน
ของ VLP ในลักษณะที่เป็น mature particle แล้วปลดปล่อยออกสู่นอกเซลล์ได้ดีขึ้น ส่งผลให้ได้ yield ของการผลิต
แอนติเจนดีขึ้น
 Single cycle (single cycle vector) เป็น viral vector ที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายคนแล้วจะมี
การแสดงออกของโปรตีนเพียงรอบเดียว
 อื่น ๆ ที่มีการพัฒนาอยู่คือ envelope domain III-based vaccines และการใช้วิธีกลายพันธุ์
ในส่วนที่เป็น UTR
การวิจัยทางคลินิกของวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ทดลอง CYD ในประเทศไทย
การวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพออกสู่ตลาด มักใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละ
ขั้นตอนมีความยุ่งยากและซับซ้อน เมื่อวัคซีนได้ผลเป็นที่ยอมรับ ในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง จําเป็นอย่างยิ่ง
ต้องนํามาทดสอบในคนต่อไป เพื่อศึกษาความปลอดภัย ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และประสิทธิผล
เพื่อนําไปสู่การขึ้นทะเบียนและใช้ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย สําหรับการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ซึ่งเป็น
วั ค ซี น ที่ มี ค วามคาดหวั ง ว่ า จะมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกสู่ ต ลาดนั้ น ในปั จ จุ บั น ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ที่ สุ ด คื อ อยู่ ร ะหว่ า ง
การทดสอบทางคลินิกภาคสนามในหลายประเทศ และประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสถานที่ทดสอบวัคซีน
ในคนด้วย โดยวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ทดลอง CYD ที่ใช้ในการทดสอบวัคซีนทางคลินิกเป็น tetravalent
dengue vaccine candidate ที่พัฒนาโดยใช้ chimeric technology ทําให้ได้ไวรัสตัวใหม่ที่มีลักษณะเป็น
ลูกผสมระหว่างเชื้อไวรัสเดงกี่และไวรัสไข้เหลือง โดยส่วนเปลือกหุ้มซึ่งประกอบด้วยโปรตีน prM และ E เป็นของ
ไวรัสเดงกี่ ส่วนแกนด้านในเป็นของ 17D yellow fever ไวรัสลูกผสม (chimeric virus) ที่เรียกว่า CYD virus ดังรูปที่ 2
การใช้ เ ทคโนโลยี ดั ง กล่ า วทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางโครงสร้ า งของยี น และเชื้ อ ไวรั ส ลู ก ผสมที่ ไ ด้
จะขาดคุณสมบัติในการเพิ่มจํานวน
สําหรับวัคซีนไข้เหลือง (yellow fever vaccine: YF17D) เป็นวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ เริ่มใช้ตั้งแต่
พ.ศ. 2475 และใช้ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคและนักท่องเที่ยวที่ไปในพื้นที่ที่มีการระบาดมากกว่า 300 ล้าน
โด๊ส คุณสมบัติของวัคซีนดังกล่าว พบว่ามีความเสถียรสูงมาก ไม่เปลี่ยนกลับไปเป็นสายพันธุ์ที่ก่อโรครุนแรง
(virulence strain) ไม่เคยพบรายงานเชื้อไวรัสไข้เหลืองในวัคซีนไปมีผลต่อไวรัสไข้สมองอักเสบเจอีและไวรัสเดงกี่
19

ซึ่งเป็นไวรัสในกลุ่มเดียวกัน (เป็นไวรัสในที่อยู่ในยีนัส Flavivirus) วัคซีนสามารถใช้ได้ในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 9 เดือน
ขึ้นไป และมีความปลอดภัยสูงมาก

รูปที่ 2 ไวรัสลูกผสม (chimeric virus) ระหว่างเชื้อไวรัสเดงกี่และเชื้อไวรัสไข้เหลือง (17D yellow fever)
(Sanofi Pasteur)

วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ทดลอง CYD มาจากคําว่า chimeric yellow fever-dengue vaccine เป็น
วัคซีนชนิด tetravalent เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ หนึ่งโด๊สมีปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ประกอบด้วย 5 ± 1 log10 CCID50
ของเชื้อไวรัสเดงกี่แต่ละสายพันธุ์ การให้วัคซีนทําได้โดยการฉีดใต้ผิวหนัง (subcutaneous) จํานวน 3 เข็ม ที่ 0, 6
และ 12 เดือน วัคซีนเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ใช้เพื่อป้องกันการเกิดโรคจากการติดเชื้อเดงกี่
ซึ่งครอบคลุมทั้งอาการไข้เดงกี่ และไข้เลือดออกเดงกี่ที่มีความรุนแรงจากทั้ง 4 สายพันธุ์ สามารถใช้ในเด็กอายุ
ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไปและผู้ที่เดินทาง/ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
การศึกษาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ CYD ทางคลินิกระยะที่ 1 ได้ทดสอบในหลายประเทศ ส่วนใหญ่เป็น
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการทดสอบสําเร็จเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น ประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีการติดตามผลการศึกษา
ในระยะยาว สาเหตุที่เลือกติดตามผลระยะยาวในประเทศฟิลิปปินส์ เพราะประเทศนี้เป็น endemic area ของ
ทั้งโรคติดเชื้อเดงกี่และไข้สมองอักเสบเจอี ส่วนการศึกษาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ CYD ทางคลินิกระยะที่ 2
ประกอบด้วยโครงการวิจัย CYD08, CYD10, CYD11, CYD12 และ CYD13 ซึ่งศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์
ออสเตรเลีย เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้
การศึกษาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ CYD ทางคลินิกระยะที่ 2B (Proof of concept) โดยได้ทําการศึกษา
ในประเทศที่เป็น endemic area คือ เวียดนาม ไทย เปรู สิงคโปร์ และบราซิล สําหรับประเทศไทยการศึกษา
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย และการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสเดงกี่ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีอายุ 4-11 ปีหลังได้รับวัคซีนทดลองครบ 3 เข็ม (0, 6 และ 12 เดือน)
อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยมีจํานวน 4,002 ราย แบ่งโดยการสุ่มเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีน 2,669 ราย และกลุ่ม
ควบคุม 1,333 ราย การศึกษาเป็นแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง (Double-blind) มีโรงพยาบาลราชบุรีและศูนย์
สุขภาพในอําเภอเมืองเป็นสถานที่วิจัย ใช้ระยะเวลาการวิจัยตลอดโครงการประมาณ 5 ปี ผู้วิจัยหลักของโครงการ
คือ ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงอรุณี ทรัพย์เจริญ
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ในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาวารสาร The Lancet (Online published) ได้เผยแพร่ผล
การประเมินเบื้องต้นเรื่องประสิทธิผลของ CYD-TDV ในการทดสอบทางคลินิกระยะ IIB จากการวิเคราะห์
อาสาสมัครที่ได้รับการติดตามครบถ้วนตามระเบียบวิธีวิจัย (Per-protocol) จํานวน 3,673 ราย (กลุ่มที่ได้รับ
วัคซีน 2,452 ราย และกลุ่มควบคุม 1,221 ราย) พบว่ามากกว่าร้อยละ 90 ของอาสาสมัครมีแอนติบอดีต่อเชื้อ
ไวรัสเดงกี่หรือไวรัสไข้สมองอักเสบเจอีอยู่แล้ว ระหว่างการศึกษามีอาสาสมัครจํานวน 134 รายที่พบการติดเชื้อ
ไวรัสเดงกี่จากการตรวจทางไวรัสวิทยา ในจํานวนนี้มีอาสาสมัคร 77 รายที่ติดเชื้อในเวลามากกว่า 28 วันหลังการฉีด
วัค ซีน เข็ ม สุ ดท้ าย (แสดงว่ า เป็ น การติ ด เชื้ อ จากธรรมชาติ ไม่ ใ ช่เ ชื้อ จากวัค ซี น ) โดยอธิบ ายทางสถิติ ได้ ว่า ใน
การติดตามอาสาสมัครเป็นระยะเวลา 1 ปี กลุ่มที่ได้รับวัคซีนจะพบผู้ติดเชื้อเดงกี่ 45 ราย จากอาสาสมัคร 2,522 คน-ปี
ขณะที่กลุ่มควบคุมจะพบผู้ติดเชื้อเดงกี่ 32 ราย จากอาสาสมัคร 1,251 คน-ปี ส่งผลให้ประสิทธิผลของ CYD-TDV
ที่ฉีดครบ 3 เข็ม มีค่าเท่ากับร้อยละ 30.2 นอกจากนี้ยังพบว่าวัคซีน CYD-TDV ที่ประกอบด้วยแอนติเจนของ
เชื้อไวรัสเดงกี่ทั้ง 4 ซีโรทัยป์ สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ได้ 3 ซีโรทัยป์ ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อจาก
DEN-2 ได้ เมื่อคํานวณประสิทธิผลเฉพาะ DEN-1, 3 และ 4 คาดว่าได้ประมาณร้อยละ 70 ส่วนการประเมินผล
ด้านความปลอดภัยของวัคซีน CYD-TDV พบว่ามีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นอันตรายต่ออาสาสมัครในช่วงเวลา 2 ปี
หลังจากได้รับวัคซีนในเข็มแรก
จากผลการทดสอบโดยสรุปข้างต้น จะเห็นว่าประสิทธิผลของวัคซีนในการประเมินเบื้องต้น ยังไม่เพียงพอ
ที่จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ได้ครบทั้ง 4 ซีโรทัยป์ อย่างไรก็ตาม ในด้านวิชาการ ผู้วิจัยและผู้สนับสนุน
การวิจัยต้องวิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้ผลการทดสอบยังไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ให้การป้องกันโรคของวัคซีนมีศักยภาพต่อไป และจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนว่าผลการทดสอบดังกล่าว
จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาสาสมัครหรือไม่และมีมากน้อยเพียงใด สมควรที่จะต้องมีการแจ้งผลและ
ข้อควรปฏิบัติแก่อาสาสมัครและผู้ปกครองอย่างไร
การศึกษาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ CYD ทางคลินิกระยะที่ 3 มีการศึกษาทําใน 5 ประเทศ ได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย มีประมาณ 11 พื้นที่วิจัย รวมมีอาสาสมัครทั้งสิ้น 10,275 คน
สําหรับประเทศไทยมี 2 พื้นที่ คือที่จังหวัดกําแพงเพชรและราชบุรี มีขนาดตัวอย่างประมาณ 1,000-2,000 คน
การศึกษามีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อหาประสิทธิผล (efficacy) ของวัคซีน ภายหลังได้รับวัคซีนครบ 3 เข็มตามตาราง
การฉีด ว่าสามารถป้องกัน symptomatic virologically-confirmed dengue cases ในเด็กสุขภาพดีอายุ 2-14 ปี
โดยมีการติดตามผล/เฝ้าระวัง (surveillance) อาการของโรคติดเชื้อเดงกี่แบบ active phase ตั้งแต่ได้รับวัคซีน
เข็มแรกจนกระทั่งได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายไปแล้ว 13 เดือน และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย
การนําวัคซีนเข้ามาใช้และการเข้าถึงวัคซีน
เป็นที่ทราบดีว่ากระบวนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก หากวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่
ทดลองได้ผลเป็นที่ยอมรับ และผ่านการขึ้นทะเบียน เชื่อว่าวัคซีนต้องมีราคาแพงอย่างแน่นอน ดังนั้นประเทศไทย
จะมีวิธีเข้าถึงวัคซีนได้อย่างไร ในที่นี้ได้เสนอ 3 วิธี คือ
1. Technology Transfers เป็นการเจรจาทางธุรกิจอย่างมีเงื่อนไข เพื่อขอซื้อเทคโนโลยีในการผลิต
สําหรับมาผลิตเองในประเทศ ตัวอย่างที่ผ่านมาของประเทศไทย คือ วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีที่องค์การเภสัชกรรม
ได้รับการส่งต่อเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีด้วยการใช้สมองหนู ซึ่งวัคซีนได้ขึ้นทะเบียนในประเทศ
เมื่อพ.ศ. 2529 และหลังจากนั้นอีก 5 ปี ก็สามารถนํามาใช้ในประชากรกลุ่มเป้าหมายของประเทศได้ทั้งหมด
2. Dual Track เป็นการดําเนินการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน ได้แก่ Public Private Partnership
3. Tiered Pricing โดยการตั้งราคาวัคซีนไม่แพงในตลาดที่มีกําลังซื้อต่ํา และตั้งราคาวัคซีนแพงในตลาด
ที่มีกําลังซื้อสูง ซึ่งถือเป็นการดําเนินธุรกิ จแบบทุนนิยมเชิงสร้ างสรรค์ เหมาะกับธุรกิจของวัค ซีนซึ่งใช้ต้นทุน
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ในการคิดค้นสูง แต่ต้นทุนในการผลิตไม่สูงมากนัก วิธีนี้เกิดขึ้นแล้วกับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจาก Human
papilloma virus (HPV vaccine)
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความชัดเจนและจุดยืนของตัวเอง ต้องมี
การเตรียมการในระดับนโยบายเรื่องของการใช้วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ว่าสมควรหรือไม่ จะมีการใช้อย่างไร
แนวทางการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ในประเทศ การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ของ
นักวิจัยไทย เป็นต้น เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดต่อไป ไม่ว่าผลการทดสอบวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่
ทางคลินิกระยะที่ 3 จะออกมาเป็นเช่นไร นอกจากนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากําลังจะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาร่วมกันในผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าประเทศไทยจะดําเนินการอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องวัคซีน
ไข้เลือดออกเดงกี่
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วัคซีนเอดส์
บทนํา
ประเทศกําลังพัฒนามักเป็นพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคสูง ทั้งโรคที่มีและไม่มีวัคซีนป้องกัน รวมถึง
“โรคเอดส์” ด้วย ปัจจุบันประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา ยังคงมีอุบัติการณ์ของโรคนี้ค่อนข้างสูง การใช้
มาตรการป้องกันโรคด้วยวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการให้ความรู้ยังได้ผลไม่ดีนัก ต่างกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่
มีระบบการสาธารณสุขและการศึกษาที่ดี การใช้มาตรการดังกล่าวจึงค่อนข้างได้ผล เหตุผลดังกล่าวจึงเป็น
ที่ยอมรับกันในวงการของผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขระดับโลกว่า นอกเหนือจากการรณรงค์เรื่องพฤติกรรม
และเรื่องอื่น ๆ ที่ผสมผสานบูรณาการเข้าด้วยกันแล้ว มาตรการเสริมที่จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์
ได้ดีที่สุดคือ “วัคซีน” ซึ่งเป็นความหวังที่จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้นจึงมีการพัฒนาวิจัยวัคซีน
เอดส์ในหลายสถาบัน และการทดสอบทางคลินิกของวัคซีนเอดส์ได้มุ่งเป้าหมายมาที่ประเทศกําลังพัฒนา รวมถึง
ประเทศไทยด้วย
ประเทศไทยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ปั ญ หาโรคเอดส์ เ ป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากมี ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค
อย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม จึงได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ” และมี
การร่าง “แผนพัฒนาวัคซีนเอดส์แห่งชาติ” ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกและประกาศใช้
ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาวิจัยวัคซีนเอดส์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุน
จากต่างประเทศ
การวิจัยพัฒนาวัคซีนเอดส์
องค์ความรู้ของโรคเอดส์และการวิจัยพัฒนาวัคซีนเอดส์มียาวนานมากว่า 30 ปี นับตั้งแต่มีรายงานผู้ป่วย
โรคเอดส์รายแรก ถือว่าเป็นการต่อสู้กับโรคที่ยาวนานพอสมควร หากพิจารณาจากประวัติการพัฒนาวัคซีน พบว่า
วัคซีนที่พัฒนาได้เร็วที่สุด คือ วัคซีนตับอักเสบบี ใช้เวลา 21 ปี นับตั้งแต่การจําแนก (identification) เชื้อไวรัส
ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันเอดส์ในอุดมคติ แบ่งได้ 3 ระดับ จากดีที่สุดจนถึงในระดับที่ยอมรับได้ ได้แก่
1. สามารถทําลายฤทธิ์และป้องกันเชื้อเอดส์โดยไม่เกิดการติดเชื้อ หากมีการสัมผัสเชื้อทางเยื่อเมือก
หรือ parenteral
2. มีการติดเชื้อแต่ไม่ทําให้เกิดโรค สามารถกําจัดเชื้อเอดส์ในร่างกายได้หมด
3. มีการติดเชื้อแต่ไม่ทําให้เกิดโรคหรือยืดระยะเวลาการเกิดโรคออกไป โดยสามารถควบคุมปริมาณเชื้อ
เอดส์ในร่างกายให้มีปริมาณต่ํา ๆ ได้ภายหลังการติดเชื้อ แม้ว่าไม่สามารถกําจัดเชื้อได้ ทั้งนี้การรักษาระดับเชื้อให้มี
ปริมาณต่ํา ๆ ก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นน้อยลงด้วย
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ประเมินศักยภาพของวัคซีนเอดส์ว่าน่าจะสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับที่สองได้
ตัวอย่างวัคซีนเอดส์ที่เคยดําเนินการมาถึงการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 3
1. กรณีของวัคซีนชนิด antibody-based HIV vaccine
- AIDSVAX (B/B) ทําการทดสอบในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เปอร์โตริโก และเนเธอร์แลนด์
- AIDSVAX (B/E) ทําการทดสอบในประเทศไทย
2. กรณีของวัคซีนชนิด T cell-based HIV vaccine
- STEP study (Merck V520-023/HVTN 502)
- PHAMBILI study (HVTN 503)
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การทดสอบทั้ง STEP และ PHAMBILI ศึกษาโดยใช้ recombinant Adeno 5 (Ad5) Vector ในการแสดงออก
ของยีน gag, pol และ nef ใน clade B ผลการทดสอบพบว่าวัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ และ
อาสาสมัครที่มีแอนติบอดีต่อ Ad 5 นั้นยังมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้ผลของ immunogenicity กลับ
ได้ผลดี โดยสามารถกระตุ้น T cell ได้ในอาสาสมัครส่วนใหญ่ หากกล่าวโดยสรุปแล้วจะเห็นว่า T cell-based
vaccine เพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้
3. วัคซีนเอดส์ทดลองระยะที่ 3 ในประเทศไทย
ในการทดลอง Thai trial ของวัคซีนเอดส์ ที่ทดสอบในอาสมัครจํานวนกว่าหมื่นคน ได้ใช้กรอบแนวคิด
แบบ prime-boost vaccine โดยปูพื้น (prime) ด้วย ALVAC แล้วกระตุ้น (boost) ด้วย AIDSVAX ซึ่งเป็น
recombinant protein พบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ 1 ใน 3 ของอาสาสมัครทั้งหมด ซึ่งจะได้
กล่าวโดยละเอียดต่อไป
การวิจัยทางคลินิกภาคสนามของวัคซีนเอดส์ทดลองในประเทศไทย
การศึกษาวิจัยวัคซีนทางคลินิกภาคสนาม เป็นที่ ทราบกันดีว่าต้องใช้พื้นที่ ที่มีอุบัติการณ์ของโรคสูง
เพื่อต้องการพิสูจน์ว่าวัคซีนทดลองสามารถลดอุบัติการณ์ของโรคได้ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสําคัญในการศึกษาวิจัย
หลังจากพบผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อพ.ศ. 2527 โรคได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีความยาก
ลําบากในการควบคุมโรคเป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยจึงให้ความสําคัญต่อเรื่องนี้อย่างจริงจัง และได้ร่วมมือกับ
องค์การอนามัยโลกทําการทดสอบวัคซีนเอดส์ทดลองในประเทศไทย โดยมี “คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค
เอดส์แห่งชาติ” เป็นผู้ติดตามควบคุม และมีคณะอนุกรรมการวิชาการการทดลองวัคซีนโรคเอดส์เป็นผู้ดูแลและ
อนุมัติการทดสอบในประเทศไทย ซึ่งมีกรมควบคุมโรคติดต่อ (ชื่อเดิม) กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนกลาง
จากนั้นได้มีโครงการศึกษาวิจัยวัคซีนเอดส์ทดลองสิบกว่าโครงการมาศึกษาในประเทศไทย มีทั้งการทดสอบ
ทางคลินิกระยะที่ 1 ซึ่งได้ผ่านการศึกษาในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองในต่างประเทศแล้วและมาทดสอบในคน
เพื่อศึกษาความปลอดภัย การทดสอบทางคลินิกระยะที่ 2 ซึ่งศึกษาเรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และการทดสอบทาง
คลินิกระยะที่ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนทดลอง โดยล่าสุดโครงการวิจัยวัคซีนเอดส์ที่ใหญ่ที่สุด มีข่าว
เผยแพร่ทั่วโลกว่า “เป็นครั้งแรก” ที่พิสูจน์ได้ว่า วัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ คือ โครงการวัคซีน
เอดส์ทดลองระยะที่ 3 (RV144) หรือที่รู้จักในนาม “Thai trial” ที่มีอาสาสมัครเข้าร่วมกว่า 16,000 คน เพื่อ
ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลและความปลอดภัย ของวั ค ซี น เอดส์ท ดลองที่ใ ช้ แ อนติเ จนเป็น สายพันธุ์ จํา เพาะต่อ คนไทย
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการระบาดทั่วโลกเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น
การพัฒนาวัคซีนเอดส์ทดลองระยะที่ 3 (RV144) ในประเทศไทย หรือ “Thai trial”
ในการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารฝ่ายไทย (Armed Forces
Research Institute of Medical Sciences: AFRIMS) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Research Institute for Health Sciences: RIHES) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้สนับสนุนการวิจัยหลักคือ โครงการศึกษาด้านโรคเอดส์
ของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา สถาบันวิจัยวอลเตอร์รีด (Walter Reed Army Institute of Research: WRAIR)
เมื่อผลการวิจัยผ่านเกณฑ์ของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ได้กําหนดไว้ คือ มี cell mediated immunity มากกว่า
ร้อยละ 30 และ humoral immunity มากกว่าร้อยละ 80 ผู้สนับสนุนการวิจัยจึงตัดสินใจที่จะทดสอบวัคซีนเอดส์
ทดลองในระยะที่ 3 ต่อ โดยได้มอบหมายให้ AFRIMS ที่มีฐานอยู่ประเทศไทยมาติดต่อและเจรจากับกระทรวง
สาธารณสุ ข เพื่ อ ต้ อ งการความร่ ว มมื อ ในการวิ จั ย ขั้ น ตอนต่ อ ไป เนื่ อ งจากผลการวิ จั ย ทางคลิ นิ ก ระยะที่ 2
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ผ่านเกณฑ์แล้ว และสมควรเข้าสู่การทดสอบทางคลินิกระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการศึกษาทางคลินิกภาคสนาม ทั้งนี้
กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้วและยินดีให้ความร่วมมือในการทดสอบวัคซีนดังกล่าว
ต่อมาจึงมีการเตรียมโครงการวิจัยที่ใช้ชื่อว่า Phase III Trial of Aventis Pasteur Live Recombinant
ALVAC-HIV (vCP1521) Priming With VaxGen gp120 B/E (AIDSVAX® B/E) Boosting in HIV-Uninfected
Thai Adults หรือรหัส RV 144 โดยใช้วัคซีน ALVAC® เป็นตัวปูพื้นและ AIDSVAX® เป็นตัวกระตุ้น ทดสอบใน
อาสาสมัครคนไทยตั้งแต่อายุ 18-30 ปี ที่ไม่ติดเชื้อ HIV โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นโครงการ collaborative study
โดยมีกระทรวงสาธารณสุขผู้ดูแลพื้นที่วิจัยซึ่งมีขนาดใหญ่ และมีผู้ร่วมวิจัยทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐอเมริกา
ฝ่ายไทยประกอบด้วยกองทัพบกไทย (AFRIMS ไทย) และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนฝ่าย
สหรัฐอเมริกาประกอบด้วย U.S. Military HIV Research Program (MHRP) สังกัด WRAIR กองทัพบก
สหรัฐอเมริกา และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health: NIH) เป็นผู้ร่วม
สนับสนุนผ่านทางมูลนิธิ Henry M. Jackson ส่วนวัคซีนทั้งชนิดปูพื้นและกระตุ้นได้รับความอนุเคราะห์ให้มา
ทําการศึกษาตามจํานวนที่ต้องใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากบริษัท Sanofi pasteur (ขณะที่ผลิตวัคซีนยังเป็นชื่อ
บริษัท Aventis pasteur) และอีกบริษัทหนึ่ง คือ VaxGen ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Global Solution
for Infectious Diseases (GSID)
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ได้ประกาศผลการศึกษาวิจัยว่าวัคซีนเอดส์ทดลองที่ใช้วิธี “ปูพื้น-กระตุ้น
(Prime-boost)” ด้วยวัคซีน ALVAC®-HIV และ AIDVAX®B/E ตามลําดับ สามารถลดการติดเชื้อได้ร้อยละ 31.2
และมีความปลอดภัยเมื่อเทียบกับสารเลียนแบบ อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะนําวัคซีนมาใช้
ในวงกว้างได้และยังทําให้บางคนเกิดข้อกังขาว่าผลที่ได้เกิดจาก “โชคช่วยทางสถิติ (Statistical fluke)” หรือไม่
แต่ ค วามสงสั ย ดั ง กล่ า วได้ ห ายไป และยั ง สร้ า ง “ความตื่ น เต้ น ” ด้ ว ย เมื่ อ ที ม นั ก วิ จั ย ซึ่ ง นํ า โดย
Dr.Barton Haynes จาก Duke University ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและ
การป้องกันการติดเชื้อของวัคซีนเอดส์ทดลองจากโครงการ RV 144 และได้ประกาศผลการศึกษาในงาน
The AIDS Vaccine 2011 conference กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 กล่าวคือ พบการตอบสนอง
ของแอนติบอดี 2 ชนิด ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนั่นคือ V1/V2 antibody (IgG) ที่ช่วยลดอัตราการ
ติดเชื้อเอชไอวี ส่วนอีกชนิดคือ Plasma IgA antibody กลับมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มอัตราการติดเชื้อเอชไอวีของ
อาสาสมัคร ซึ่งข้อความรู้ครั้งนี้ช่วยให้เกิดแนวคิดเชิงสมมติฐานที่จะอธิบายประสิทธิผลของวัคซีน “ปูพื้น-กระตุ้น”
ที่รอการพิสูจน์ในกระบวนการพัฒนาวัคซีนเอดส์ทดลองต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยที่ต่อเนื่องจากโครงการ RV144 เพื่อศึกษากลไกการทํางานของวัคซีน
ทดลองดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 2 โครงการที่ดําเนินการศึกษาในประเทศไทย โครงการวิจัยแรกนั้นได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมในคนแล้ว และได้เริ่มดําเนินการไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยใช้ชื่อ
โครงการเป็นทางการว่า Randomized, Double Blind Evaluation of Late Boost Strategies for HIVUninfected Participants in the HIV Vaccine Efficacy Trial RV 144: “Aventis Pasteur Live
Recombinant ALVAC-HIV (vCP1521) Priming with VaxGen gp120 B/E (AIDSVAX B/E) Boosting in
HIV-uninfected Thai Adults” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “RV305” เป็นการทดสอบวัคซีนทางคลินิกระยะที่ 2
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบจากการกระตุ้นซ้ําที่ทิ้งช่วงยาว (Late boosting) ต่อการตอบสนองของ
ภู มิ คุ้ ม กั น ของร่ า งกายทั้ ง แบบพึ่ ง เซลล์ (cell-mediated) และสารน้ํ า (humeral) ในเยื่ อ เมื อ กและระบบ
(systemic compartments) ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนในโครงการ RV144 โดยมีคลินิกปฏิบัติการวิจัยอยู่ในพื้นที่
ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลบางละมุงและโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี
โครงการ RV305
มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 160 คน ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เคยเข้าร่วม
ในโครงการ RV144 ที่ได้วัคซีนครบตามตารางการให้วัคซีนคือ เดือนที่ 0, 1, 3 และ 6 โดยเดือนที่ 0 และ 1
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อาสาสมัครได้รับวัคซีนปูพื้นคือ ALVAC ส่วนเดือนที่ 3 และ 6 ได้รับวัคซีนทั้งชนิดปูพื้นและกระตุ้น คือ
ALVAC-HIV และ AIDSVAXB/E ตามลําดับ แต่การทดสอบในครั้งนี้ฉีดกระตุ้นที่สัปดาห์ที่ 0 และ 24 ด้วยวัคซีน
3 สูตรได้แก่ 1) ALVAC-HIV + AIDSVAXB/E หรือ ALVAC-HIV placebo + AIDSVAX B/E placebo
2) AIDSVAX B/E หรือ AIDSVAX B/E placebo และ 3) ALVAC-HIV หรือ ALVAC-HIV placebo อาสาสมัคร
ที่เข้าร่วมโครงการแต่ละรายจะอยู่ในโครงการเพื่อติดตามผลเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี รวมเป็นเวลาทั้งหมด
1 ปีครึ่ง โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ศูนย์ทดสอบวัค ซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย โครงการวิจัย
เอชไอวีของกองทัพสหรัฐ องค์การอนามัยโลก บริษัท Sanofi Pasteur และบริษัท Global Solutions for
Infectious Diseases โดยมี U.S. Army Medical Research and Materiel Command ให้การสนับสนุนการวิจัย
และมีนายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค เป็นผู้วิจัยหลักของโครงการ
ซึ่งระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ RV305 ที่วางแผนไว้คือ เดือนตุลาคม พ.ศ.2556
ส่วนโครงการที่สอง เป็นโครงการที่มีชื่อย่อว่า RV306 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบจาก
การกระตุ้นซ้ําที่ทิ้งช่วงสั้น (early boosting) ต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายทั้งแบบพึ่งเซลล์และ
สารน้ําในเยื่อเมือกและระบบ (systemic compartments) ในประชาชนที่ยังไม่ติดเชื้อ และเพื่อประเมิน
ผลิตภัณฑ์จากการศึกษาความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย จํานวนอาสาสมัครในโครงการนี้
มีประมาณ 460 คน มีสถานที่ปฏิบัติการวิจัยอยู่ที่ศูนย์ทดสอบวัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารฝ่ายไทย และ
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ผู้วิจัยหลักของโครงการได้แก่ ศ.แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าฝ่าย
วิจัยทางคลินิกของศูนย์ทดสอบวัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเริ่มการวิจัยเดือนกรกฎาคม 2555
โครงการศึกษาวิจัยทั้งสองนี้ ถือเป็นก้าวสําคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทย ในการวิจัยพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคเอดส์ร่วมกับหลายหน่วยงานจากนานาประเทศ และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาวัคซีนเอดส์ทดลอง
ตัวใหม่ต่อไปด้วย
ความร่วมมือโครงการวิจัย RV144 ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา
โครงการวิจัย RV144 ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศ ที่สําคัญคือ
ผู้ ส นั บ สนุ น การวิ จั ย เป็ น ฝ่ า ยสหรั ฐ อเมริ ก า ดั ง นั้ น การทํ า งานร่ ว มกั น จึ ง ต้ อ งมี ก ารตกลงกั น ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น
การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit sharing) แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อครั้งที่ได้รับการติดต่อจาก
AFRIMS เพื่อทําการวิจัยวัคซีนเอดส์ทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ได้มีการตกลงกันในเบื้องต้นของการทํางานร่วมกัน
ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาผ่านทาง AFRIMS นําโดยพันเอก Arthur E. Brown ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจ
ลักษณะการทํางานในประเทศไทยเป็นอย่างดี และได้มีการเจรจาหลักการทํางาน ได้แก่
1. Equal partnership - สัมพันธภาพของการทํางานจะดําเนินไปในลักษณะ “collaborative work”
ที่มีความเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ดําเนินไปในรูปแบบของผู้ให้ทุนวิจัยและผู้รับทําวิจัย (sponsor – investigator
relationship) แม้ว่าตามหลักของ ICH-GCP ระบุไว้ว่าโครงการวิจัยทางคลินิกต้องมี sponsor และ investigator
ก็ตาม นอกจากนี้โครงการ RV144 เป็นโครงการใหญ่ มีความซับซ้อน ยุ่งยาก เป็นการดําเนินงานในระยะยาว
(ประมาณ 10 ปี) และฝ่ายกองทัพบกของสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบไปตามวาระ จึงต้องมีการทบทวน
หลักการทํางานและความร่วมมือกันเป็นระยะ
2. Mutual benefit sharing - หากมีการพิจารณาเรื่องของผลประโยชน์ใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่าง
โครงการ ต้องเป็นผลประโยชน์ที่เกิดแก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรม แม้ว่าการลงทุนด้วยงบประมาณส่วนหนึ่ง
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มาจากสหรัฐอเมริกา แต่ประเทศไทยก็เป็นผู้ลงทุนเช่นกัน โดยเป็นการลงทุนด้านบุคลากรสาธารณสุขที่ต้องเพิ่ม
ภาระจากงานประจํา ด้านสถานที่ในการให้บริการทั้งหมดซึ่งอยู่ภายใต้กํากับของรัฐบาล นอกจากนี้ในระยะเริ่มต้น
ของการเตรี ย มโครงการได้ ใ ช้ง บประมาณบางส่ว นของรัฐ บาลไทยด้ วย ดั งนั้ น จึงถื อว่า ได้มี การลงทุ นร่ ว มกั น
ได้ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละศั ก ยภาพไปพร้ อ มกั น เมื่ อ มี ผ ลประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมาต้ อ งเป็ น ผลประโยชน์
ที่ เ ท่ า เที ย มกั น อย่ า งเป็ น ธรรม โดยไม่ จํา เป็น ต้ อ งอยู่ ใ นรูป ของเงิ น (monetary
benefit) และที่ สํา คั ญ
การดําเนินงานวิจัยต้องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ชุมชนที่ร่วมการศึกษาวิจัย และเกิดประโยชน์ต่อคนไทย
ในภาพรวมในอนาคตด้วย
3. Institutional contract - ในส่วนหลักการของการทําสัญญา โดยทั่วไปเป็นที่ทราบกันว่า ถ้ามีการตกลง
ร่วมมือกันวิจัยทางคลินิกภาคสนาม จะต้องมีการลงนามในสัญญาระหว่างผู้สนับสนุนการวิจัย (sponsor) และ
ผู้วิจัย (investigator) แต่เนื่องจากครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง WRAIR กองทัพบกของสหรัฐอเมริกา และ
กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้ นนายแพทย์ศุ ภชัย ฤกษ์ ง ามซึ่งได้รั บการแต่งตั้ง และมอบหมายให้เป็นผู้ วิจัยหลั ก
(principle investigator) และผู้อํานวยการโครงการศึกษาวิจัย จึงเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะลงนามระหว่าง
ผู้สนับสนุนการวิจัยและกระทรวงสาธารณสุขมากกว่าที่จะลงนามกับผู้วิจัย และในกรณีที่เกิดปัญหาหรือมีข้อเสนอใด ๆ
ที่ต้องมีการเจรจาต่อรอง ก็จะดําเนินการหารือกันในระดับผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานเท่านั้น
บทเรียนที่ได้รบั (Lessons learned) จากโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลองระยะที่ 3
บทเรียนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกองทัพบกสหรัฐอเมริกา กระทรวงสาธารณสุขไทย และสถาบัน
ที่ร่วมวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตวัคซีน ในการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง RV144 ภายใต้แนวคิด
“ปูพื้น-กระตุ้น” ได้แก่
1. Early negotiation การต่อรองข้อเสนอหรือผลประโยชน์ต้องกระทําตั้งแต่ต้นในช่วงที่เจรจาตกลงว่า
จะมีความร่วมมือกันทําวิจัยหรือตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ร่างโครงการวิจัย เพราะหากมีการต่อรองภายหลังจากที่จัดทํา
โครงการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต่อรองได้ยาก
2. Societal benefit ในการต่อรองผลประโยชน์ไม่สมควรยึดผลประโยชน์เฉพาะบุคคล/สถาบัน
(Personal benefit) หรือผลประโยชน์ในรูปของเงิน/ค่าตอบแทน (Monetary benefit) แต่เพียงเท่านั้น
ผลประโยชน์ที่ได้รับต้องเป็นประโยชน์ในภาพรวม และเป็นประโยชน์แก่ทั้งทุกฝ่ายที่ร่วมมือวิจัย
3. Full responsibility ภายหลังการต่อรองผลประโยชน์ผู้รับผิดชอบ/ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องมี
การติดตาม กํากับ ดูแล และรับผิดชอบต่อเนื่องอย่างเต็มที่
4. Close monitoring สัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมวิจัย จําเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและทบทวน
ความเข้าใจกันเป็นระยะ โดยเฉพาะโครงการวิจัยที่มีระยะเวลานานซึ่งจะมีการเปลี่ยนผู้ประสานงานอยู่เสมอ
5. Accountability ผู้ที่ทํางานในโครงการวิจัยต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ
6. Consistency การทํางานต้องมีความต่อเนื่อง
บทเรียนดังกล่าวข้างต้น นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัยไทยในการวิจัยทางคลินิกภาคสนาม รวมทั้ง
นํามาปรับใช้กับการวิจัยใด ๆ ที่ทําความร่วมมือกับผู้สนับสนุนการวิจัยหรือบริษัทผลิตวัคซีนต่างประเทศ เพื่อการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับรักษาผลประโยชน์ของประเทศและคนไทยในภาพรวม
ผลจาก “Thai trial RV144” ไม่เพียงได้ประโยชน์ในเชิงการศึกษาวิจัยวัคซีนเอดส์ทดลองเท่านั้น แต่ยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในภาพรวม ทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรและงานวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน
การบริหารจัดการโครงการ เป็นต้น การได้มาซึ่งประโยชน์เหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยต้อง
ต่อรองข้อเสนอต่าง ๆ กับผู้สนับสนุนการวิจัยหรือบริษัทผู้ผลิตวัคซีนวิจัยเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
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อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในภาพรวม นอกจากนี้ยังสร้างความสําเร็จและความภาคภูมิใจ
แก่ประเทศไทย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยที่เข้าใจและให้การยอมรับ
ข้อเสนอ/ข้อตกลงต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา ผู้ให้การสนับสนุนจากฝ่ายสหรัฐอเมริกา ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพของสหรัฐอเมริกา และ Global Solutions for Infectious Diseases (GSID) บริษัทเจ้าของวัคซีน
Sanofi pasteur และ VaxGen ผู้ร่วมวิจัยฝ่ายไทย ได้แก่ ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระยองและชลบุรี คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหน่วยบริหารฐานข้อมูลและศูนย์ทดสอบวัคซีน และสถาบันวิจัย
การแพทย์ทหารกองทัพบกไทย ที่สําคัญที่สุด คืออาสาสมัครชาวไทยที่ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
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