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สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพ

 

	 สำ�หรับท่�นผู้อ่�นที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทย	 บ้�นเกิดเมืองนอนของเร�ตอนนี้	 ทีม	 บก.	 ขอส่ง

คว�มปร�รถน�ดีและคว�มห่วงใย	 ขอให้ทุกท่�นปลอดภัยจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด	 –	

19	 ที่กำ�ลังถ�โถมรุนแรงในประเทศของเร�	 และในประเทศเพื่อนบ้�นอ�เซียนอีกหล�ยประเทศ	 ขอให้

ทุกท่�นแคล้วคล�ดปลอดภัย	ส�ม�รถเข้�ถึงวัคซีนได้โดยเร็ว	และขอให้สถ�นก�รณ์คลี่คล�ยไปด้วยดี	ใน

เร็ววัน

	 สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดทำ�ให้คนหันม�สนใจประเด็นเรื่องวัคซีนกันเป็นพิเศษ	 โดยเฉพ�ะ

จ�กก�รที่วัคซีนสำ�หรับป้องกันโควิดม�จ�กหล�ยประเทศ	หล�ยเทคโนโลยี	หล�ยยี่ห้อ	และก็มีสรรพคุณ

และประสิทธิภ�พในก�รป้องกันที่แตกต่�งกัน	 รวมทั้งเมื่อไวรัสได้กล�ยพันธุ์ไปต�มถิ่นที่แพร่ระบ�ด	 ยิ่ง

ทำ�ให้ประสิทธิภ�พของวัคซีนกล�ยเป็นประเด็นปัญห�ม�กขึ้น	 ทีม	 บก.	 จึงขอถือโอก�สใช้วิทย์ปริทัศน์

ฉบับนี้	รวบรวมองค์คว�มรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนที่อยู่ในกระแสข่�วทุกยี่ห้อม�นำ�เสนอให้ท่�นผู้อ่�น	

	 ในสหรัฐอเมริก�เอง	แม้ว่�ก�รเข้�ถึงวัคซีนจะไม่ได้เป็นปัญห�อีกต่อไป	ส�ม�รถจองคิวออนไลน์	

หรือเดินเข้�ไปเช็คอินฉีด	วัคซีน	mRNA	ในอุดมคติ	2	ยี่ห้อ	ต�มร้�นข�ยย�ใหญ่ได้แล้ว	แต่คนอเมริกัน

จำ�นวนม�ก	 ในสัดส่วนร้อยละ	30	 (โดยในสัดส่วนนี้	 ร้อยละ	58	 เป็นเด็กที่มีอ�ยุ	 12-17	ปี	ซึ่งส�ม�รถ

ฉีดไฟเซอร์ได้)	ก็ยังไม่ยอมไปฉีดวัคซีน	และที่น่�เศร้�คือวัคซีนเหล่�นี้	มีอ�ยุก�รใช้ง�น	และก็มีจำ�นวนไม่

น้อย	ต้องทิ้งเปล่�ก่อนวันหมดอ�ยุ	ถ้�ไม่รีบบริจ�คออกไปในถิ่นที่ต้องก�รวัคซีน

	 สำ�หรับสหรัฐฯ	 ก�รระบ�ดอย่�งหนักหน่วงด้วยอิทธิฤทธิ์สิทธิเสรีภ�พของประช�ชน	 ตลอด

ปีที่แล้วม�จนถึงต้นปีนี้	 ได้ทำ�ให้ประช�กร	 1	 ใน	 10	 ติดเชื้อโควิด	 หรือเป็นยอดติดเชื้อที่สูงที่สุด	 และ

พร�กชีวิตคนในสหรัฐฯ	ไปกว่�	6	แสนคน	ดุจมห�สงคร�มกล�งเมือง	แต่ด้วยวิทย�ก�รที่ก้�วหน้�	และ 

ก�รเป็นเจ้�ของเทคโนโลยี	 ทำ�ให้ส�ม�รถแก้ไขสถ�นก�รณ์ได้รวดเร็ว	 ณ	 เวล�หนึ่ง	 แต่ก็นับเป็นครั้ง

สำ�คัญในประวัติศ�สตร์ของวงก�รอ�ห�รและย�	 ที่มีก�รอนุมัติวัคซีนม�ใช้ฉีดแบบฉุกเฉินก่อนจะรอครบ

องค์ประกอบของกระบวนก�รทดลองว่�ปลอดภัยแท้จริง	 และแม้ว่�	 ยังมีคำ�ถ�มม�กม�ยถึงผลข้�งเคียง

ในระยะย�ว	 แต่วัคซีน	 mRNA	 ก็พิสูจน์ให้เห็นว่�	 มีประสิทธิภ�พในก�รส�ม�รถป้องกันไวรัส	 ได้ดีกว่�

วัคซีนแบบเชื้อต�ยที่สร้�งม�จ�กประเพณีเทคโนโลยีเดิม	และกระบวนก�รผลิตก็มีต้นทุนที่ถูกกว่�	แต่ใน

ช่วงนี้	คำ�ถ�มสำ�คัญที่ม�กกว่�นั่น	คือทำ�ยังไง	ให้วัคซีนทั้งหล�ยได้กระจ�ยไปยังผู้คนที่รอคอยในประเทศ

ต่�งๆ	 ทั่วโลกได้อย่�งทั่วถึง	 เพร�ะห�กยังมีประเทศใด	 มีก�รแพร่ระบ�ด	 ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ประเทศ

ที่รอดแล้วจะยังปลอดภัยโล่งใจได้	 คว�มเสมอภ�คในก�รเข้�ถึงวัคซีนของประช�กรโลกในตอนนี้	 จึงดู

สำ�คัญกว่�	คว�มเสมอภ�คในมิติอื่นใด

ทีมบรรณาธิการ
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วัคซีน

	 คำ�คุ้นหูที่มีก�รพูดถึงบ่อยครั้งในยุคก�รแพร่ระบ�ดของโควิด	 –	 19	 เร�ม�ทำ�คว�มรู้จัก 

คว�มหม�ยและหลักก�รคร่�วๆ	ของวัคซีนทั่วไปกัน	

	 วัคซีน	คือ	ก�รให้ส�รที่เตรียมขึ้นจ�กเชื้อหรือส�รประกอบของเชื้อเข้�ไปในร่�งก�ย	เพื่อกระตุ้น

ให้ร่�งก�ยผลิตแอนติบอดีฆ่�เชื้อโรค	 และส�ม�รถจดจำ�ได้ว่�เป็นส�รก่อโรคซึ่งจะมีกลไกก�รทำ�ล�ยต่อ

ไป	 ระบบภูมิคุ้มกันของร่�งก�ยจะจดจำ�คุณสมบัติก�รแอนติเจน	 ทำ�ให้ร่�งก�ยส�ม�รถกำ�จัดแอนติเจน

ได้รวดเร็วขึ้นห�กได้รับอีกในภ�ยหลัง

	 วัคซีนเป็นคว�มสำ�เร็จที่ยิ่งใหญ่ในด้�นส�ธ�รณสุข	ที่ทำ�ให้เร�ส�ม�รถป้องกันโรคร้�ยแรง	เช่น	ไข้

ทรพิษ	โรคโปลิโอ	โรคหัด	โรคคอตีบ	และโรคไอกรน	เป็นต้น	วัคซีนเริ่มมีก�รพัฒน�ในร�วคริสต์ทศวรรษ	

1770	 โดยน�ยเอดเวิร์ด	 เจนเนอร์	 นักวิทย�ศ�สตร์ช�วอังกฤษ	 ที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รสกัดเชื้อ	

cowpox	 เพื่อป้องกันโรคฝีด�ษ	 (small	 pox)	 ในมนุษย์	 วัคซีนในระยะเริ่มแรกเป็นก�รนำ�เชื้อม�ทำ�ให้

ต�ยหรือก�รใช้เชื้อที่อ่อนฤทธิ์เท่�นั้น	 แต่ด้วยคว�มรู้ท�งชีววิทย�ระดับโมเลกุลผสมผส�นกับเทคโนโลยี

สมัยใหม่	 ทำ�ให้ก�รผลิตวัคซีนในปัจจุบันมีคว�มล้ำ�หน้�ม�กยิ่งขึ้น	 มีทั้งก�รสังเคร�ะห์แอนติเจนใน 

ก�รผลิตซับยูนิตวัคซีน	(subunit	vaccine)	ก�รใช้ส�รพันธุกรรมของเชื้อ	หรือก�รฝ�กส�รพันธุกรรมใน

เชื้ออื่นแทน	เป็นต้น

วัคซีน

ภ�พ:	Science	in	HD	on	Unsplash
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การพัฒนาและการขออนุมัติการใช้วัคซีน

	 ก่อนที่วัคซีนแต่และตัวจะได้รับอนุญ�ตให้ใช้ในคนเร�นั้น	 จะต้องผ่�นก�รดำ�เนินก�รหล�ยขั้น

ตอน	 คร่�วๆ	 คือ	 ก�รเริ่มคิดค้นและพัฒน�ในห้องปฏิบัติก�ร	 ที่เป็นจุดเริ่มต้นและขั้นตอนสำ�คัญของ 

ก�รพัฒน�วัคซีน	มีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์	ถัดไปคือ	ก�รทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง

และกับอ�ส�สมัคร	 เพื่อศึกษ�ปฏิกิริย�ของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เร�	 และขั้นตอนสุดท้�ย	 คือ	 

ก�รขอใบอนุญ�ตก�รใช้วัคซีนนั้นๆ	 จ�กองค์ก�รอ�ห�รและย�	 ฟังดูเหมือนเป็นเพียง	 3	 ขั้นตอนง่�ยๆ	

แต่ในคว�มเป็นจริงแล้วนั้น	มีขั้นตอนย่อย	ก�รดำ�เนินก�รที่ซับซ้อน	และใช้เวล�น�น	สำ�หรับหัวข้อนี้	ทีม	

บก.	 จะขอข้�มไปพูดถึงกระบวนก�รทดสอบในอ�ส�มัครและก�รพิจ�รณ�ขององค์ก�รอ�ห�รและย�

สหรัฐฯ	(Food	and	Drug	Administration)	หรือ	FDA	ก่อนก�รอนุญ�ตก�รใช้วัคซีนแต่ละตัว

	 ก�รพัฒน�และก�รอนุมัติก�รใช้วัคซีนเป็นลักษณะเดียวกับก�รอนุมัติก�รใช้ย�และส�ร 

ชีวภ�พอื่นๆ	โดยบริษัทผู้ผลิตยื่นใบสมัคร	Investigational	New	Drug	(IND)	ต่อ	FDA	โดย	IND	จะต้อง

อธิบ�ยเกี่ยวกับวิธีก�รผลิต	ก�รทดสอบ	ก�รควบคุมคุณภ�พ	รวมถึง	ข้อมูลเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยของ

วัคซีน	 และคว�มส�ม�รถในก�รกระตุ้นและสร้�งภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง	 ตลอดจนแผนก�รทดสอบย�

ในอ�ส�สมัคร	

	 FDA	 จะทบทวนร�ยละเอียดใน	 IND	 เพื่อให้แน่ใจว่�ก�รใช้วัคซีนในก�รศึกษ�ท�งคลินิกจะไม่มี

คว�มเสี่ยงที่จะเกิดอันตร�ยในอ�ส�สมัคร	 ซึ่งก�รเข้�ร่วมของอ�ส�สมัครนั้น	 เป็นไปโดยคว�มสมัครใจ	

โดยก่อนที่จะเข้�ร่วมก�รทดสอบนั้น	 อ�ส�สมัครทุกคนจะต้องทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ

ก�รศึกษ�และคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้น	 และเมื่ออ�ส�สมัครตกลงรับวัคซีนแล้วนั้น	 จะได้รับก�รทดสอบ

ท�งก�รแพทย์ที่จำ�เป็น	เพื่อประเมินคว�มปลอดภัยและประสิทธิภ�พของวัคซีน
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	 ก�รออกใบอนุญ�ตก�รใช้วัคซีนอย่�งเป็นท�งก�รนั้น	 เป็นกระบวนก�รที่ใช้เวล�น�นซึ่งอ�จ

ใช้เวล�น�นถึง	 10	 ปีหรือน�นกว่�นั้น	 โดย	 FDA	 กำ�หนดให้วัคซีนต้องผ่�นก�รทดลองท�งคลินิกกับ 

อ�ส�สมัครในมนุษย์	3	ขั้นตอนก่อนที่จะได้รับอนุญ�ตให้ใช้ในประช�ชนทั่วไป:

	 ขั้นที่	1	 (Phase	1):	ทดสอบในอ�ส�สมัครเพียง	20	 -	100	คน	ใช้เวล�เพียงไม่กี่เดือน	โดยจุด

ประสงค์ของก�รทดลองในระยะนี้	คือ	เพื่อประเมินว�มปลอดภัยขั้นพื้นฐ�นและระบุปฏิกิริย�ที่พบ

	 ขั้นที่	2	(Phase	2):	ทดสอบในกลุ่มอ�ส�สมัครขน�ดใหญ่ขึ้น	จำ�นวนหล�ยร้อยคน	ก�รศึกษ�ใน

ขั้นที่	2	นี้	มีระยะเวล�ตั้งแต่หล�ยเดือนถึงสองปี	เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยและ

ประสิทธิภ�พ	 โดยข้อมูลที่ได้จ�กก�รทดลองระยะที่	 2	 ส�ม�รถใช้เพื่อกำ�หนดองค์ประกอบของวัคซีน	

จำ�นวนครั้งที่ควรได้รับวัคซีน	และร�ยละเอียดของปฏิกิริย�ทั่วไปที่เกิดขึ้น

	 ขั้นที่	3	(Phase	3):	ห�กผลก�รทดสอบจ�กขั้นที่	2	ไม่ก่อให้เกิดปัญห�สุขภ�พใด	จึงจะดำ�เนิน

ก�รทดสอบในขั้นที่	 3	 โดยขย�ยก�รทดสอบในกลุ่มอ�ส�สมัครจำ�นวนหล�ยพันถึงหล�ยหมื่นคน	 โดย

ปกติ	 ก�รทดลองเหล่�นี้จะใช้เวล�หล�ยปี	 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภ�พและปฏิกิริย�ที่เกิดขึ้นระหว่�ง

กลุ่มที่ได้รับวัคซีนกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน

	 ห�กผลก�รทดลองท�งคลินิกแสดงให้เห็นว่�วัคซีนมีคว�มปลอดภัยและมีประสิทธิภ�พ	 ผู้ผลิต

จะต้องยื่นคำ�ขออนุญ�ต	Biologics	License	Application	(BLA)	ต่อ	FDA	เพื่อขอใบอนุญ�ต	2	ฉบับ	

คือ	 ใบอนุญ�ตผลิตภัณฑ์สำ�หรับวัคซีน	 และใบอนุญ�ตจัดตั้งสำ�หรับโรงง�นผลิต	 ในระหว่�งขั้นตอน 

ก�รยื่นคำ�ขอใบอนุญ�ตนั้น	FDA	จะตรวจสอบข้อมูลก�รทดลองท�งคลินิก	ฉล�กบนผลิตภัณฑ์	 โรงง�น	

และขั้นตอนก�รผลิต	 เพื่อให้แน่ใจว่�วัคซีนได้รับก�รผลิตอย่�งปลอดภัยและมีคุณภ�พคงที่	 เมื่อผ่�น

กระบวนก�รพิจ�รณ�และทดสอบถึงคว�มปลอดภัยแล้ว	 วัคซีนนั้นจะได้รับอนุญ�ตให้ใช้กับประช�กร

ทั่วไปได้	

ภ�พ:	https://abcnews.go.com/Business/moderna-launches-phase-human-trial-coronavirus-vaccine-us/story?id=72007945
							Gerd	Altmann	from	Pixabay
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	 ข้อมูลจ�กก�รทดสอบท�งคลินิกเป็นฐ�นข้อมูลที่บ่งบอกถึงคว�มปลอดภัยในก�รใช้วัคซีนใน

ระดับหนึ่ง	 เนื่องจ�กข้อจำ�กัดและผลก�รทดสอบในอ�ส�สมัครจำ�นวนหล�ยพันหรือหล�ยหมื่นคนนั้น	

ผลข้�งเคียงบ�งอย่�งที่มีโอก�สเกิดขึ้นน้อยม�ก	 หรือ	 ปฏิกิริย�ตอบสนองที่ล่�ช้�	 หรือไม่ปร�กฏชัดเจน	

ก�รทดสอบในอ�ส�สมัครจำ�นวนนี้จึงยังถือว่�เป็นตัวเลขที่ค่อนข้�งน้อยเมื่อเทียบกับก�รใช้วัคซีนใน

ประช�กรหล�ยล้�นคน	

	 วัคซีนที่ได้รับอนุญ�ตอย่�งเป็นท�งก�ร	 จะมีก�รตรวจสอบและวิจัยคว�มปลอดภัยขั้นที่	 4	

(Phase	 4)	 คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ด้�นภูมิคุ้มกันโรค	 (Advisory	 Committee	 on	 Immunization	

Practices:	ACIP)	ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รแพทย์ส�ธ�รณสุข	และผู้เชี่ยวช�ญด้�นภูมิคุ้มกันจ�ก	

American	 Academy	 of	 Pediatrics	 (AAP)	 และ	 American	 Academy	 of	 Family	 Physicians	

(AAFP)	 ยังคงตรวจสอบข้อมูลคว�มปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนหลังจ�กก�รฉีดให้แก่ประช�กร

ทั่วไปต่อไป	รวมทั้ง	FDA	กำ�หนดให้ผู้ผลิตทุกร�ยส่งตัวอย่�งวัคซีนแต่ละล็อตก่อนที่จะส่งออกไปยังสถ�น

พย�บ�ลต่�งๆ	 โดยผู้ผลิตต้องทดสอบและให้ผลก�รทดสอบวัคซีนในแต่ละล็อตเกี่ยวกับคว�มปลอดภัย	

คว�มแรง	 และคว�มบริสุทธิ์ของวัคซีนแก่	 FDA	 เนื่องจ�กวัคซีนบ�งตัวไวต่อปัจจัยแวดล้อม	 อุณหภูมิ	

และอ�จเกิดก�รปนเปื้อนในระหว่�งก�รผลิต

	 ก�รควบคุมและก�รตรวจสอบวัคซีนยังไม่จบเพียงเท่�นี้	 คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ด้�นภูมิคุ้มกัน

โรค	 (ACIP)	 จะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก�รใช้วัคซีน	 เพื่อก�รใช้ควบคุมโรคในสหรัฐฯ	 หลังจ�กนั้น	 ข้อ

เสนอแนะของคณะกรรมก�รฯ	 จะถูกส่งต่อไปยังศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯ	 (Centers	 for	 Disease	

Control	and	Prevention:	CDC)	ต่อ	เมื่อข้อเสนอแนะผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กศูนย์	CDC	และกระทรวง

สุขภ�พและบริก�รมนุษย์สหรัฐฯ	(Department	of	Health	and	Human	Services:	HHS)	แล้วนั้น		ก็

จะเข้�สู่ขั้นตอนท�งก�รขั้นสุดท้�ย	คือ	ศูนย์	CDC	จะเผยแพร่ข้อมูลผ่�นร�ยง�น		Morbidity	and	Mor-

tality	Weekly	Report	(MMWR)	เพื่อให้ประช�ชนรับทร�บข้อมูล

ที่ม�:	https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/development-approval-process-cber/vaccine-develop-

ment-101

ภ�พ:	Angelo	Esslinger	from	Pixabay
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การอนุญาตการใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

Emergency Use Authorization: EUA

ภ�พ:	torstensimon	from	Pixabay

	 ก�รอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน	 (EUA)	 เป็นก�รใช้ม�ตรก�รท�งก�รแพทย์	 รวมถึงก�รใช้วัคซีน

ในกรณีฉุกเฉิน	 ซึ่งหม�ยถึงก�รอนุญ�ตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท�งก�รแพทย์ที่ยังไม่ผ่�นก�รรับรองท�งก�ร	

ในกรณีฉุกเฉินเพื่อวินิจฉัย	 บำ�บัด	 หรือป้องกันโรคร้�ยแรงหรือคุกค�มถึงชีวิต	 โดยบริษัทผู้ผลิตยื่นขอ

อนุญ�ตก�รใช้ในกรณีฉุกเฉินนี้ต่อ	 FDA	 ซึ่ง	 FDA	 จะพิจ�รณ�ข้อมูลท�งวิทย�ศ�สตร์ทั้งหมดเกี่ยวกับ

วัคซีนที่มี	ว่�เป็นไปต�มเกณฑ์ท�งกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องหรือไม่	

	 เมื่อวันที่	31	มกร�คม	2563	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุขและบริก�รมนุษย์	 (Depart-

ment	of	Health	and	Human	Services	-	HHS)	สหรัฐฯ	ได้ประก�ศภ�วะฉุกเฉินระดับช�ติ	(Nation-

al	 emergency)	 เนื่องจ�กก�รระบ�ดใหญ่ที่เกิดจ�กเชื้อไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่	 SARS-CoV-2	 ด้วย

เหตุนี้	 สหรัฐฯ	 จึงอนุญ�ตให้ใช้	 EUA	 เพื่อรับมือก�รระบ�ดใหญ่ที่เกิดขึ้น	 (ก�รอนุญ�ตในกรณีฉุกเฉินนี้	

จะเกิดขึ้นได้หลังจ�กที่มีก�รประก�ศภ�วะฉุกเฉินเท่�นั้น)	 โดยที่ผ่�นม�	 ก�รอนุญ�ตให้มีก�รใช้ในกรณี

ฉุกเฉิน	ได้แก่	โรคแอนแทรกซ์	อีโบล�	เอนเทอโรไวรัส	(enterovirus)	ไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์	H7N9	และ

กลุ่มอ�ก�รระบบท�งเดินห�ยใจในตะวันออกกล�ง	(Middle	East	Respiratory	Syndrome	-	MERS)	

วัคซีนหรือผลิตภัณฑ์ท�งก�รแพทย์ที่จะได้รับอนุญ�ตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน	 จะต้องมีหลักฐ�นที่แสดงให้

เห็นว่�		

	 	 -เกิดภ�วะที่ร้�ยแรงหรือเป็นอันตร�ยถึงชีวิต

	 	 -หลักฐ�นที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภ�พของวัคซีนหรือผลิตภัณฑ์ท�งก�รแพทย์น้ัน		 

ต้องมีคว�มน่�เชื่อถือที่สมเหตุสมผล	 หลังจ�กพิจ�รณ�หลักฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์ที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว	 ว่�

ผลิตภัณฑ์นี้ส�ม�รถใช้ในก�รวินิจฉัย	 บำ�บัด	 บรรเท�	 หรือป้องกันภ�วะที่ร้�ยแรงหรือที่เป็นอันตร�ยถึง

ชีวิตได้

	 	 -มีก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น	 (มีหลักฐ�นประกอบเกี่ยวกับ

คว�มปลอดภัย)	 FDA	 จะพิจ�รณ�ผลประโยชน์และศักยภ�พของผลิตภัณฑ์	 กับคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้น	

จ�กหลักฐ�นและข้อมูลท�งวิทย�ศ�สตร์ที่มีอยู่ทั้งหมด

	 	 -ไม่มีท�งเลือกอื่น:	 ยังไม่มีวัคซีนหรือผลิตภัณฑ์ท�งก�รแพทย์ใดๆ	 ในปัจจุบัน	 ที่ได้รับ

ก�รอนุมัติ	เพื่อให้เป็นท�งเลือกอื่น	

	 สำ�หรับวัคซีนป้องกันโรควิด	 –	 19	 ที่ฉีดให้กับประช�ชน	 FDA	 ได้ออกแนวท�งอธิบ�ยเงื่อนไข

ที่ต้องปฏิบัติต�มก่อนที่วัคซีนแต่ละตัวจะได้รับอนุญ�ตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้	 โดยในเชิงประสิทธิภ�พ	

ต้องส�ม�รถก�รลดก�รติดเชื้อโควิดได้อย่�งน้อย	 50%	 ในเชิงคว�มปลอดภัย	 ต้องมีก�รเก็บข้อมูลอย่�ง

ละเอียดอย่�งน้อย	2	เดือน
ที่ม�:https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained

						https://camargopharma.com/resources/blog/emergency-use-authorizations-what-is-an-eua-and-does-your-product-qualify/	

						https://www.jhsph.edu/covid-19/articles/what-is-emergency-use-authorization.html
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วัคซีนป้องกันโควิด - 19

	 ก�รค้นพบวัคซีนป้องกันโควิด	 -19	 เป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รต่อสู้กับเชื้อไวรัส	 และก�รฉีด

วัคซีนเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในก�รป้องกันตัวเองและผู้อื่น	 ยุติก�รระบ�ด	 ก�รป้องกันก�รเจ็บป่วยที่

รุนแรง	 ก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ล	 และก�รเสียชีวิต	 โดยที่วัคซีนจะทำ�ให้ระบบภูมิคุ้มกันของเร�ให้รู้จัก

เชื้อ	 SARS-CoV-2	 ซึ่งเป็นไวรัสเป้�หม�ยที่ทำ�ให้เกิดโรคโควิด-19	 และร่�งก�ยจะสร้�งแอนติบอดีเพื่อ

ต่อสู้กับโรคโดยไม่ทำ�ให้เกิดโรค	หลังจ�กฉีดวัคซีนแล้ว	ร่�งก�ยก็พร้อมที่จะต่อสู้กับไวรัสห�กได้รับเชื้อใน

ภ�ยหลัง	ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยเป็นโรคม�ก่อนหรือติดซ้ำ�เป็นครั้งที่	2	วัคซีนจะทำ�หน้�ที่เป็นตัวกระตุ้นที่เสริม

สร้�งก�รตอบสนองของภูมิคุ้มกัน

	 	 วัคซีนป้องกันโควิด-19	ที่มีในปัจจุบันนี้	มีทั้งที่ฉีดเข็มเดียว	และที่จำ�เป็นต้องฉีด	2	 เข็ม	

สำ�หรับวัคซีนที่ต้องฉีด	 2	 เข็มนั้น	 	 เข็มแรกจะเป็นก�รแนะนำ�ให้ร่�งก�ยเร�รู้จักแอนติเจน	 หรือโปรตีน

ของแปลกปลอมที่กระตุ้นให้ร่�งก�ยผลิตแอนติบอดีในระบบภูมิคุ้มกันเป็นครั้งแรก	 นักวิทย�ศ�สตร์

เรียกกระบวนก�รนี้ว่�	priming	the	immune	response	เข็มที่	2	ทำ�หน้�ที่เป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้แน่ใจ

ว่�ระบบภูมิคุ้มกันของร่�งก�ยเร�จะมีพัฒน�ก�รตอบสนองของหน่วยคว�มจำ�เพ่ือต่อสู้กับไวรัสเมื่อ

พบกันอีกครั้ง	วัคซีนป้องกันโควิด	–	19	 ในปัจจุบัน	 เข็มที่	 1	และเข็มที่	 2	ฉีดห่�งกันประม�ณ	21–28	

วัน	 (3–4	สัปด�ห์)	 หรือบ�งประเภทอ�จขย�ยออกไปได้ถึง	 42	 วัน	หรืออ�จถึง	 12	สัปด�ห์	 ขึ้นอยู่กับ

หลักฐ�นก�รทดสอบท�งคลินิก	 โดยองค์ก�รอน�มัยโลก	 หรือ	 WHO	 แนะนำ�ให้ใช้วัคซีนจ�กผู้ผลิตร�ย

เดียวกันสำ�หรับทั้งสองเข็ม	 วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบัน	 ไม่ว่�จะเป็น	 Pfizer/BioNTech,	 Moderna,	 Astra-

Zeneca,	Johnson	&	Johnson,	Sinovac	และ	Sputnik	V	เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัคซีนป้องกันโควิด	

-	 19	 ที่พัฒน�และได้นำ�ม�ใช้ในก�รป้องกันเชื้อไวรัส	 SARS-CoV-2	 โดยแบ่งประเภทของวัคซีนป้องกัน 

โควิด-19	ต�มเทคโนโลยีที่ใช้ในก�รผลิตวัคซีน			

ที่ม�/ภ�พ:	https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/getting-the-covid-19-vaccine			

														https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
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ภ�พ:	Diana	Polekhina	on	Unsplash,	Fusion	

Medical	Animation	on	Unsplash

ประเภทของวัคซีนป้องกันโควิด - 19

เทคนิค mRNA (mRNA Technology)

	 ก�รพัฒน�วัคซีนด้วยเทคโนโลยี	 mRNA	 นับว่�เป็นเรื่องใหม่ม�กๆ	 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ก�รพัฒน�วัคซีนแบบเดิมที่ใช้จุลินทรีย์ทั้งตัวที่อ่อนแอ	 หรือต�ยไปแล้ว	 หรือก�รใช้บ�งส่วนของเชื้อม�

ผลิต	ก�รพัฒน�วัคซีนด้วยเทคโนโลยี	mRNA	นี้	 เป็นคว�มคิดต่อยอดที่มีม�ประม�ณ	30	ปี	แต่ทั้งนี้ยัง

ไม่มีวัคซีนใดได้รับอนุญ�ตให้ใช้อย่�งเป็นท�งก�ร	 ทำ�ให้มีคำ�ถ�มม�กม�ยเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยของ

วัคซีนประเภทนี้

	 เทคโนโลยี	 mRNA	 ที่ใช้ในก�รผลิตวัคซีน	 เป็นเพียงก�รใช้กรดนิวคลีอิกที่เป็นส่วนหนึ่งของส�ร

พันธุกรรมของเชื้อไวรัส	 โดยในขั้นแรกนั้น	 DNA	 จะถูกเปลี่ยนเป็น	 RNAที่ทำ�หน้�ที่เปรียบเสมือนพิมพ์	

เขียวเพื่อสร้�งโปรตีนเฉพ�ะ	 ที่ส่งชุดคำ�สั่งเฉพ�ะไปยังเซลล์ของเร�	 ให้สร้�งโปรตีนเฉพ�ะที่เร�ต้องก�ร

ให้ระบบภูมิคุ้มกันของเร�รับรู้และตอบสนอง
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		 จ�กก�รระบ�ดใหญ่ของเชื้อโควิด	 –	 19	 ทำ�ให้ก�รวิจัยวัคซีนมีคว�มก้�วหน้�อย่�งรวดเร็ว	 และ

ได้รับก�รอนุญ�ตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน	 ซึ่งหม�ยคว�มว่�	 ส�ม�รถฉีดให้กับประช�ชนได้นอกเหนือจ�ก 

ก�รทดลองท�งคลินิกเท่�นั้น	 	 วัคซีนในกลุ่มนี้ที่ม�แรงที่สุด	 คือ	 วัคซีนจ�กบริษัท	 Pfizer-BioNTech	

และของบริษัท	 Moderna	 โดยวัคซีนทั้งสองตัวนี้	 ได้รับก�รตอบรับอย่�งดีและมีก�รฉีดอย่�งกว้�งขว�ง

กว่�	80	ล้�นโดสภ�ยใน	2	เดือน	ข้อดีของวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีก�รผลิตนี้	คือ	ส�ม�รถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ขึ้นสูงม�ก	 ไม่มีคว�มเสี่ยงที่ทำ�ให้เกิดโรค	 เนื่องจ�กไม่มีส่วนประกอบที่มีชีวิต	ผลิตง่�ย	 รวดเร็ว	ขั้นตอน 

ก�รผลิตไม่ยุ่งย�ก	 และร�ค�ไม่สูงม�ก	 แต่มีข้อจำ�กัดคือ	 เนื่องจ�กวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ	 ที่เคยมีใช้ทั่ว

โลกก่อนหน้�นี้	ยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่ผลิตโดยเทคโนโลยีนี้ม�ก่อน	ทำ�ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยใน

ระยะย�วและประสบก�รณ์ก�รใช้อ�จมีไม่ม�กนัก	 นอกจ�กนี้	 ปัญห�ด้�นก�รจัดเก็บ	 ที่จำ�เป็นต้องเก็บ

รักษ�ที่อุณหภูมิต่ำ�ม�ก	เช่น	-70	หรือ	-20	องศ�เซลเซียส	เพื่อให้คงประสิทธิภ�พไว้ได้

	 วัคซีนของบริษัท	Pfizer/BioNTech	หรือที่มีชื่อท�งก�รคือ	BNT162b2	เป็นวัคซีนที่พัฒน�โดย

บริษัท	Pfizer	สหรัฐฯ	ร่วมกับบริษัท	BioNTech	เยอรมนี	ประสิทธิภ�พของวัคซีนนี้	ต�มที่ตีพิมพ์ออกม�

ล่�สุด	อยู่ที่ประม�ณ	95%	โดยให้วัคชีน	2	ครั้ง	ห่�งกัน	3	สัปด�ห์	โดยฉีดเข้�กล้�มเนื้อ	ก�รเก็บรักษ�

วัคซีนต้องเก็บที่อุณหภูมิ	-70	องศ�เซลเซียส

	 วัคซีนของบริษัท	 Moderna	 ของสหรัฐฯ	 หรือ	 mRNA-1273	 ประสิทธิภ�พของวัคซีน	 ต�มที่ 

ตีพิมพ์ออกม�ล่�สุด	อยู่ที่ประม�ณ	94%	โดยให้วัคซีน	2	ครั้ง	ห่�งกัน	4	สัปด�ห์	 โดยฉีดเข้�กล้�มเนื้อ	

ก�รเก็บรักษ�วัคซีนต้องเก็บที่อุณหภูมิ	 -20	 องศ�เซลเซียส	 (ได้น�น	 6	 เดือน)	 หรือเก็บที่อุณหภูมิ	 2-8	

องศ�เซลเซียส	(ได้น�น	1	เดือน)	

ที่ม�/ภ�พ:	https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-vaccine-explained,	

														https://www.infoquest.co.th/2021/80720		

ภ�พ:	Spencer	Davis	on	Unsplash
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	 โดยใช้หลักก�รฝ�กส�รพันธุกรรมของเชื้อ	 SARS-CoV-2	 เข้�ไปในไวรัส

พ�หะชนิดอื่นๆ	 เช่น	 Adenovirus	 ที่เป็นไวรัสพ�หะถูกตัดแต่งพันธุกรรมไม่

ส�ม�รถแบ่งตัวได้	 หรืออ่อนกำ�ลังลงทำ�ให้ไม่ส�ม�รถก่อโรคได้	 เพื่อนำ�เข้�ไปใน

ร่�งก�ยมนุษย์	 และทำ�ให้ร่�งก�ยสร้�งภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไร้ฤทธิ์ตัวเทียบขึ้น

ม�ได้	 เป็นก�รใช้เทคโนโลยีเดียวกับก�รผลิตวัคซีน	 Ebola	 โดยวัคซีนในกลุ่ม

นี้	ตัวที่ม�แรง	ได้แก่	วัคซีนของบริษัท	AstraZeneca	ของอังกฤษ	Jonhson	&	

Johnson	ของสหรัฐฯ	และ	Sputnik	V	ของรัสเซีย	ข้อดีของวัคซีนในกลุ่มนี้	คือ	

เป็นวัคซีนที่เลียนแบบก�รติดเชื้อต�มธรรมช�ติ	 ผลิตได้ง่�ย	 เร็ว	 ร�ค�ไม่สูง	 ข้อ

ด้อยของวัคซีน	คือ	ยังไม่มีประสบก�รณ์ใช้ในวงกว้�ง	และในผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัส

ที่ใช้เป็นพ�หะม�ก่อน	วัคซีนอ�จกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีม�กนัก	

การใช้ไวรัสเป็นพาหะ (viral vector vaccine)

	 วัคซีนของ	 AstraZeneca	 หรือ	 AZD1222	 ที่คิดค้นโดยบริษัท	 AstraZeneca	 ร่วมกับ	 Uni-

versity	of	Oxford	ใช้ไวรัส	Adenovirus	ของลิงชิมแปนซี	เป็นไวรัสพ�หะ	และจ�กก�รศึกษ�วิจัยพบ

ว่�วัคซีนมีประสิทธิภ�พเฉลี่ยโดยรวม	 70%	 โดยให้วัคซีน	 2	 ครั้ง	 ห่�งกัน	 4	 สัปด�ห์	 ฉีดเข้�กล้�มเนื้อ	 

ก�รเก็บรักษ�วัคซีนส�ม�รถเก็บได้ที่อุณหภูมิ	2-8	องศ�	(อย่�งน้อย	6	เดือน)	ปัจจุบัน	รัฐบ�ลไทยได้รับ

ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตวัคซีนนี้จ�ก	University	of	Oxford

	 วัคซีน	 Janssen	 หรือ	 AD26.COV2.S	 ที่ผลิตโดยบริษัทย�	 Johnson	 &	 Johnson	 (J&J)	 ใช้	

Adenovirus	 26	 เป็นไวรัสพ�หะ	 	 วัคซีนนี้เป็นวัคซีนโควิด-19	 ชนิดเดียวที่ฉีดเพียง	 1	 เข็ม	 เท่�นั้น	

เนื่องจ�กก�รทดลองในระยะที่	1	และ	2	พบว่�	ก�รฉีดวัคซีนเข็มที่	1	ส�ม�รถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีแล้ว	

ในขณะที่ก�รฉีดวัคซีนเข็มที่	 2	 ไม่ได้เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันม�กนัก	 ซึ่งก�รฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียวช่วยเพิ่ม 

คว�มสะดวกในก�รให้วัคซีน	 และลดต้นทุนในก�รขนส่งและฉีดวัคซีนได้ม�ก	 วัคซีน	 Janssen	 มี

ประสิทธิภ�พ	66%	ในก�รป้องกันโควิด	–	19	แบบที่มีอ�ก�ร	และมีประสิทธิภ�พ	85%	ในก�รป้องกัน

ก�รเจ็บป่วยที่รุนแรง

ภ�พ:	https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-vaccine-explained,	
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	 Sputnik	 V	 วัคซีนที่ค้นคว้�และพัฒน�โดยสถ�บันวิจัย	 Gamaleya	 รัสเซีย	 ที่ใช้ชื่อเดียวกับ

ด�วเทียมดวงแรกของโลกที่รัสเซียส่งขึ้นไปในอวก�ศ	 ซึ่งอ�จเป็นนัยของก�รเป็นผู้นำ�ของโลกในเชิงของ

วิทย�ก�รคว�มก้�วหน้�อีกครั้ง	Sputnik	V	ใช้	Adenovirus	5	สำ�หรับวัคซีนเข็มที่	1	และ	Adenovirus	

26	สำ�หรับวัคซีนเข็มที่	 2	 โดยฉีดห่�งกัน	3	สัปด�ห์	 	ส�ม�รถเก็บไว้ในตู้เย็นปกติ	อุณหภูมิ	 2-8	องศ�

เซลเซียสได้น�น	2	เดือน	หรือห�กจัดเก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิ	-18	องศ�เซลเซียส	จะส�ม�รถเก็บได้น�น

ขึ้นอีก	วัคซีนมีประสิทธิภ�พสูง	92%	กับโคโรน�ไวรัสส�ยพันธุ์ดั้งเดิมของจีน	และส�ยพันธุ์	Alpha	(ส�ย

พันธุ์อังกฤษ)	อัลฟ�ซึ่งระบ�ดในวงกว้�ง	และสร้�งภูมิคุ้มกันได้ประม�ณ	90%	สำ�หรับส�ยพันธุ์	Delta	

(พันธุ์อินเดีย)	แต่ไม่ได้ผลดีนักในส�ยพันธุ์	Beta	(พันธุ์แอฟริก�ใต้)

ที่ม�:			https://www.interacademies.org/publication/different-types-covid-19-vaccines,	

									https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html,

	 	 	 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/russias-sputnik-v-vaccine-less-effective-			 

									against-delta-variant-tass-2021-06-29/,ttps://www.infoquest.co.th/2021/80720	,	

									https://hdmall.co.th/c/covid-vaccine-astrazeneca

	 ผลิตโดยก�รใช้ไวรัส	SARS-CoV-2	ที่ถูกทำ�ให้อ่อนแรงหรือต�ยแล้ว	ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค	วัคซีนตัว

ที่ม�แรงในกลุ่มนี้	 ได้แก่	 วัคซีน	CoronaVac	และวัคซีน	Sinopharm	ของจีน	ข้อดีของวัคซีนในกลุ่มนี้	

คือ	 ใช้เทคโนโลยีก�รผลิตที่มีม�น�น	 ที่ใช้ในก�รผลิตวัคซีนรักษ�ไวรัสตับอักเสบเอ	 โปลิโอ	 พิษสุนัขบ้�	

แต่ข้อจำ�กัด	 คือ	 ร�ค�วัคซีนค่อนข้�งสูง	 เนื่องจ�กต้องเพ�ะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติก�รที่มีระบบคว�ม

ปลอดภัยท�งชีวภ�พระดับสูง	(Biosafety	level	3)

วัคซีนเชื้อตาย (inactivated vaccine)

ภ�พ:	https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-vaccine-explained

Inactivated vaccine Live-attenuated vaccine
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ที่ม�:	 https://www.bbc.com/thai/thailand-57525497	 ,	 	 https://www.infoquest.co.th/2021/80720,	 https://www.bbc.com/thai/thai-

land-57525497,	https://www.iok2u.com/index.php/article/e-booka/1804-e-book-19-essential-knowledge-of-covid-19-	vaccines	

	 วัคซีน	 CoronaVac	 ซึ่งเป็นของบริษัท	 SinoVac	 Life	 Sciences	 ใช้เชื้อต�ยส�ยพันธุ์	 CZ02	 พบว่�	

ส�ม�รถป้องกันก�รติดเชื้อ	SARS-CoV-2	แบบมีอ�ก�รอยู่ที่	51%	-	84%	และส�ม�รถป้องกันอ�ก�รรุนแรง

ได้	100%	โดยให้วัคชีน	2	ครั้ง	ห่�งกัน	3	-	4	สัปด�ห์	ก�รเก็บรักษ�วัคซีนส�ม�รถเก็บได้ที่อุณหภูมิ	2-8	องศ�

เซลเซียส	 อย่�งไรก็ต�ม	 ข้อจำ�กัดที่ทำ�ให้วัคซีนนี้	 ถูกลดคว�มน่�เชื่อถือลงไปม�กคือมีศักยภ�พในก�รป้องกัน 

โควิดส�ยพันธุ์เดลต้�ได้ต่ำ�	และมีอัตร�ก�รลดระดับของภูมิต้�นท�นที่รวดเร็ว

	 วัคซีน	Sinopharm	หรือ	BBIBP-CorV	ซึ่งพัฒน�โดยสถ�บัน	Beijing	Bio-Institute	of	Biological	

Products	ใช้เชื้อต�ยส�ยพันธุ์	WIV04	(ส�ยพันธุ์อู่ฮั่น)	และ	HB02	(ส�ยพันธุ์ปักกิ่ง)		พบว่�	มีประสิทธิภ�พ

โดยรวม	 79%	 (ประสิทธิภ�พหลังได้รับวัคซีนเข็มที่	 1	 ส�ยพันธุ์	 WIV04	 เท่�กับ	 50.3%	 ส�ยพันธุ์	 HB02	

เท่�กับ	 65.5%	 	ประสิทธิภ�พหลังได้รับวัคซีนเข็มที่	 2	ป้องกันก�รติดแบบมีอ�ก�ร	 โดยส�ยพันธุ์	WIV04	มี

ประสิทธิภ�พเท่�กับ	 72.8%	 ส�ยพันธุ์	 HB02	 เท่�กับ	 78.1%)	 และส�ม�รถป้องกันอ�ก�รรุนแรงได้	 100%	

โดยให้วัคชีน	2	ครั้ง	ห่�งกัน	3-4	สัปด�ห์

วัคซีนแบบใช้โปรตีน (protein-based vaccine)

	 เป็นวัคซีนที่ประกอบด้วยโปรตีนของเชื้อไวรัส	 SARS-CoV-2	 โดยอ�จ

ใช้เป็นชิ้นส่วนโปรตีนของไวรัส	 เช่น	 โปรตีนส่วนหน�ม	 (spike	 protein)	

เป็นต้น	 คิดค้นและพัฒน�โดยบริษัท	 Novavax,	 Inc.	 หนึ่งในผู้ผลิตวัคซีน

ร�ยใหญ่ของสหรัฐฯ	 ข้อดีของวัคซีนชนิดนี้	 คือ	 ผลิตได้ง่�ย	 รวดเร็ว	 ร�ค�

ไม่แพง	 และเคยมีก�รผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีนี้ม�ก่อนในก�รรักษ�โรค

ไข้หวัดใหญ่	 โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ	 โรคปอดบวม	 โรคงูสวัด	 โรคไวรัสตับ 

อักเสบบี	 และบ�ดทะยัก	 แต่ทั้งนี้ยังมีข้อจำ�กัดในก�รกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่

ดี	จึงต้องใช้ส�รเสริมฤทธิ์	(adjuvant)	เพื่อให้ก�รตอบสนองท�งภูมิคุ้มกันดี	

วัคซีนในกลุ่มนี้ที่ม�แรง	ได้แก่	วัคซีน	Novavax	โดยให้วัคซีน	2	ครั้ง	ห่�งกัน	3	สัปด�ห์	ฉีดเข้�กล้�มเนื้อ		

ส�ม�รถเก็บไว้ในตู้เย็นปกติ	อุณหภูมิ	2	-	8	องศ�เซลเซียสได้	3	-	6	เดือน	และมีอ�ยุอยู่ได้อย่�งน้อย	24	

ชั่วโมงในอุณหภูมิห้อง

	 วัคซีน	 Novavax	 หรือ	 NVX-CoV2373	 ได้เริ่มก�รศึกษ�ทดลองระยะแรกในสหรัฐฯ	 เมื่อเดือน

พฤษภ�คม	 2563	 และทำ�ก�รศึกษ�ทดลองครั้งที่	 2	 และ	 3	 ในหล�ยประเทศ	 เช่น	 สหร�ชอ�ณ�จักร	

แอฟริก�ใต้	ออสเตรเลีย	เม็กซิโก	ผลก�รทดลองฉีดวัคซีนในกลุ่มประช�กรประเทศดังกล่�วพบว่�	วัคซีนนี้

มีประสิทธิภ�พในก�รต้�นโควิดเชื้อส�ยพันธุ์ดั้งเดิม	ทั้งอ�ก�รรุนแรง	รุนแรงป�นกล�ง	และรุนแรงม�ก	ได้

ม�กถึง	96.4%	ต้�นโควิดกล�ยพันธุ์อัลฟ�ได้	89.3%	และต้�นเชื้อโควิดกล�ยพันธุ์ส�ยพันธุ์เบต�	49%
ที่ม�:	https://www.interacademies.org/publication/different-types-covid-19-vaccines	,	

							https://hdmall.co.th/c/covid-vaccine-novavax,			https://www.infoquest.co.th/2021/80720

ภ�พ:	https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-

							vaccine-explained
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ชื่อวัคซีน: BNT162b2P

บริษัทผู้ผลิต:	Pfizer,	สหรัฐอเมริก�	และ	BioNtech	เยอรมัน

เทคโนโลยีการผลิต: mRNA

ประสิทธิภาพการป้องกัน:	81.8%	-	95%	

จำานวนโดส: 2	โดส	ห่�งกัน	3	สัปด�ห์

อายุที่ฉีดได้: 12	ปีขึ้นไป

ผลข้างเคียง: ปวด	บวมแดงบริเวณจุดที่ฉีด	หน�วสั่น	ปวดหัว	ร่�งก�ยอ่อนเพลีย

ราคาต่อโดส: 570	-	607	บ�ท

ชื่อวัคซีน: mRNA-1273

บริษัทผู้ผลิต:	Moderna,	สหรัฐอเมริก�

เทคโนโลยีการผลิต: mRNA

ประสิทธิภาพการป้องกัน: 94.1%	

จำานวนโดส: 2	โดส	ห่�งกัน	4	สัปด�ห์

อายุที่ฉีดได้: 18	ปีขึ้นไป

ผลข้างเคียง:	ปวด	บวมแดงบริเวณจุดที่ฉีด	หน�วสั่น	ปวดหัว	ร่�งก�ยอ่อนเพลีย

ราคาต่อโดส:	450	-	750	บ�ท

ชื่อวัคซีน: JNJ-78436735

บริษัทผู้ผลิต:	Janssen	Pharmaceutical	Companies	of	Johnson	&	Johnson,	

																		สหรัฐอเมริก�

เทคโนโลยีการผลิต: Viral	Vector

ประสิทธิภาพการป้องกัน: 66.9%	

จำานวนโดส: 1	โดส

อายุที่ฉีดได้: 18	ปีขึ้นไป

ผลข้างเคียง: ปวดบริเวณจุดที่ฉีด	ปวดหัว	มีไข้	ร่�งก�ยอ่อนเพลีย	ปวดกล้�มเนื้อ	คลื่นไส้

ชื่อวัคซีน: AZD1222, ChAdOx1	nCoV-19

บริษัทผู้ผลิต:	Oxford	Univeristy	และ	AstrzZeneca	อังกฤษ

เทคโนโลยีการผลิต:	Viral	Vector

ประสิทธิภาพการป้องกัน: 70.4%	-	82.4%	

จำานวนโดส: 2	โดส	ห่�งกัน	4	-	12	สัปด�ห์

อายุที่ฉีดได้: 18	ปีขึ้นไป

ผลข้างเคียง: ปวดบริเวณจุดที่ฉีด	หน�วสั่น	ปวดหัว	มีไข้	ร่�งก�ยอ่อนเพลีย	

																	ปวดกล้�มเนื้อ	คลื่นไส้

ราคาต่อโดส: 300	-	314	บ�ท
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ชื่อวัคซีน: CoronaVac

บริษัทผู้ผลิต:	Sinovac	Biotech	Ltd.,	จีน

เทคโนโลยีการผลิต:	Inactivated	virus

ประสิทธิภาพการป้องกัน: 49.6%	-	50.7%	

จำานวนโดส: 2	โดส	ห่�งกัน	2	สัปด�ห์

อายุที่ฉีดได้: 18	-	60	ปี

ผลข้างเคียง: ปวดบริเวณจุดที่ฉีด	ปวดหัว	อ�ก�รช้�คล้�ยอัมพ�ต

ราคาต่อโดส: 427	-	934	บ�ท

ชื่อวัคซีน: BBIBP-CorV

บริษัทผู้ผลิต:	Sinopharm’s	Beijing	Institute	of	Biological	Products,	จีน

เทคโนโลยีการผลิต: Inactivated	virus

ประสิทธิภาพการป้องกัน: 79.3%	

จำานวนโดส: 2	โดส	ห่�งกัน	3	-	4	สัปด�ห์

อายุที่ฉีดได้:  18	-	60	ปี

ผลข้างเคียง: ปวด/บวม/แดงบริเวณจุดที่ฉีด	ปวดหัว	มีไข้	ผื่นขึ้น	ปวดกล้�มเนื้อ

ราคาต่อโดส: 934	-	1,123	บ�ท

ชื่อวัคซีน: Spuntnik	V

บริษัทผู้ผลิต:		Gamaleya	Research	Institute	of	Epidemiology	and	

Microbiology,	รัสเซีย

เทคโนโลยีการผลิต: Viral	vector

ประสิทธิภาพการป้องกัน: 91.1%	-	91.5%	

จำานวนโดส: 2	โดส	ห่�งกัน	3	สัปด�ห์

อายุที่ฉีดได้:  18	ปีขึ้นไป

ผลข้างเคียง: ปวด/บวม/แดงบริเวณจุดที่ฉีด	ปวดหัว	ปวดกล้�มเนื้อ	ผื่นขึ้น	

																	ร่�งก�ยอ่อนเพลีย

ราคาต่อโดส: 311	-	405	บ�ท

ชื่อวัคซีน: NVX-CoV2373

บริษัทผู้ผลิต:	Novava,	สหรัฐอเมริก�

เทคโนโลยีการผลิต: Protein-based	vaccine

ประสิทธิภาพการป้องกัน: 96%	

จำานวนโดส: 2	โดส	ห่�งกัน	3		สัปด�ห์

อายุที่ฉีดได้:  18	ปีขึ้นไป	

ผลข้างเคียง: ปวด/บวม/แดงบริเวณจุดที่ฉีด	ปวดหัว	มีไข้	ปวดกล้�มเนื้อ	

																	ปวดกล้�มเนื้อ

ราคาต่อโดส: ค�ดว่�ร�ค�จะอยู่ที่ร�ว	16	เหรียญสหรัฐฯต่อโดส	หรือ

																	ประม�ณ	530	บ�ท
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	 ไวรัสทุกตัวส�ม�รถกล�ยพันธุ์ได้เองต�มธรรมช�ติ		รวมถึง	SARS-CoV-2	ที่เป็นไวรัสที่ทำ�ให้เกิด

โรคโควิด-19	 ก็มีวิวัฒน�ก�รตลอดเวล�	 ก�รกล�ยพันธุ์เกิดขึ้นเมื่อไวรัสก็อปปี้ตัวเอง	 เพื่อเพิ่มจำ�นวนให้

ม�กขึ้น	 ซึ่งบ�งครั้งก็อ�จเกิดคว�มผิดพล�ด	 หรือมีก�รก�รเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในกระบวนก�รก็อปปี้

ส�รพันธุกรรม	 ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำ�หรับ	 “สิ่งเล็กๆ	 ที่เรียกไวรัส”	 ที่เป็นเพียงองค์ประกอบโปรตีนพิษ	 ที่

ไม่มีกลไกอวัยวะอะไร	จะบันทึก	จำ�ได้หม�ยรู้ในรูปในน�ม	

	 เมื่อไวรัสแพร่กระจ�ยในกลุ่มประช�กรมนุษย์ผู้หล�กหล�ยเชื้อชนช�ติและก่อให้เกิดก�รติด

เชื้อจำ�นวนม�ก	 โอก�สที่ไวรัสจะกล�ยพันธุ์จะเพิ่มม�กขึ้น	 ยิ่งแพร่ระบ�ดม�กเท่�ไร	 ไวรัสก็จะยิ่งก็อปปี้

ตัวเองซ้ำ�ม�กขึ้นเท่�นั้น	 และโอก�สที่ไวรัสจะเกิดก�รกล�ยพันธุ์ก็จะยิ่งม�กขึ้นเช่นเดียวกัน	 ก�รกล�ย

พันธุ์ของไวรัส	 ขึ้นอยู่กับว่�เกิดก�รเปลี่ยนแปลงที่ใดในส�รพันธุกรรมของไวรัส	 ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ 

คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ให้เกิดก�รติดเชื้อ	หรือคุณสมบัติของไวรัส	เช่น	ก�รแพร่เชื้อ	ที่อ�จแพร่กระจ�ย

ได้ง่�ยขึ้น	หรือคว�มรุนแรงที่ทำ�ให้เกิดโรค

โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ และประสิทธิภาพการป้องกันของวัคซีน

	 วัคซีนป้องกันโควิด	 -19	ปัจจุบันมีก�รพัฒน�และอนุมัติก�รใช้เพื่อป้องกัน	 โดยกระตุ้นก�รตอบ

สนองท�งภูมิคุ้มกันของร่�งก�ย	 ดังนั้น	 ก�รเปลี่ยนแปลงหรือก�รกล�ยพันธุ์ของไวรัส	 จึงไม่ได้หม�ย 

คว�มว่�	ประสิทธิภ�พในก�รป้องกันของวัคซีนนั้นๆ	จะหมดไปโดยสิ้นเชิง	

	 ก�รกล�ยพันธุ์ในแต่ละส�ยพันธุ์ของโควิด	 -19	 นั้น	 ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงไปจ�กส�ยพันธุ์

ดั้งเดิม	 ซึ่งปัจจุบันมีก�รกล�ยพันธุ์จำ�นวนม�กม�ยทั่วโลก	 แต่สำ�หรับเชื้อที่กล�ยพันธุ์และเป็นที่น่�กังวล

ในปัจจุบัน	มี	4	ส�ยพันธุ์หลัก	ได้แก่

ภ�พ:	BBC	News	at	bbc.co.uk/news

	 -	 อัลฟ�	 (Alpha)	 หรือ	 B.1.1.7	 เป็นส�ยพันธุ์ที่พบครั้งแรกในสหร�ชอ�ณ�จักร	 เมื่อเดือน

กันย�ยน	2563	มีก�รกล�ยพันธุ์รหัสพันธุกรรมในตำ�แหน่ง	N501Y	และ	P681H	ทำ�ให้ไวรัสเก�ะติดกับ

เซลล์ร่�งก�ยของมนุษย์ได้ดีขึ้น	 และทำ�ให้เซลล์ที่ติดเชื้อสร้�งโปรตีนหน�มใหม่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ม�กขึ้น	 เป็นผลให้	 เชื้อไวรัสเข้�สู่เซลล์ร่�งก�ยของมนุษย์ได้ง่�ยกว่�ส�ยพันธุ์ปกติ	 โดยแพร่ระบ�ดได้เร็ว

กว่�ส�ยพันธุ์เดิมถึง	 1.7	 เท่�	 และยังมีง�นวิจัยที่ยืนยันว่�	 เป็นส�ยพันธุ์ที่เพิ่มคว�มเสี่ยงในก�รติดเชื้อ	

และอัตร�ก�รเสียชีวิตขึ้นกว่�ส�ยพันธุ์ดั้งเดิมอีกด้วย



19วิทย์ปริทัศน์ | OST Science Review  ฉบับที่ 6/2564

Start of 
coronavirus genome

30,000 RNA
Letters

ภ�พ:https://thematter.co/quick-

bite/coronavirus-mutations-ex-

plained/144083

	 -	 เบต�	 (Beta)	 หรือ	 B.1.351	 เป็นส�ยพันธุ์ที่พบครั้งแรกในแอฟริก�ใต้	 ในช่วงเดือนตุล�คม	

2563	 ก�รกล�ยพันธุ์ที่รหัสพันธุกรรมในตำ�แหน่ง	 N501Y,	 E484K	 และ	 K417N	 ทำ�ให้เชื้อไวรัสเข้�สู่

เซลล์ร่�งก�ยของมนุษย์ได้ง่�ยกว่�ส�ยพันธุ์ปกติ	 หรือก็คือ	 เป็นส�ยพันธุ์ที่แพร่ระบ�ดได้ง่�ยขึ้น	 อีกทั้ง	

ไวรัสยังอ�จหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ได้	 นั่นก็คือ	 ร่�งก�ยของคนที่เคยติดเชื้อม�แล้ว	 อ�จไม่

ส�ม�รถต้�นท�นไวรัสกล�ยพันธุ์นี้ได้	และประสิทธิภ�พของวัคซีนบ�งตัวก็อ�จลดลงเมื่อเจอส�ยพันธุ์นี้

	 -	 แกมม�	 (Gamma)	 หรือ	 P.1	 เป็นส�ยพันธุ์ที่พบครั้งแรกในบร�ซิล	 ในช่วงเดือนพฤศจิก�ยน	

2563	พบก�รกล�ยพันธุ์ที่รหัสพันธุกรรมในตำ�แหน่ง	K417T,	N501Y	และ	E484K	ซึ่งมีผลให้ไวรัสเก�ะ

ติดกับเซลล์ของมนุษย์ได้แน่นขึ้น	 แพร่ระบ�ดได้ง่�ยขึ้น	 โดยนักวิจัยระบุว่�	 เป็นส�ยพันธุ์ที่แพร่ระบ�ด

ง่�ยกว่�ส�ยพันธุ์เดิม	 2.5	 เท่�	 และอ�จหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันบ�งอย่�งได้	 ทำ�ให้ภูมิคุ้มกันของคนที่

เคยติดเชื้อม�แล้วอ�จรับมือกับไวรัสกล�ยพันธุ์นี้ไม่ได้

	 -	 เดลต�	 (Delta)	 หรือ	 B.1.617.2	 เป็นส�ยพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอินเดีย	 ในช่วงเดือนตุล�คม	

2563	 เป็นส�ยพันธุ์ที่ถูกจับต�มองม�กที่สุดในขณะนี้	 เนื่องจ�กแพร่กระจ�ยได้ง่�ย	 และมีคว�มรุนแรง

ม�กกว่�ส�ยพันธุ์อื่นๆ	 โดยเดลต�มีอัตร�แพร่เชื้อสูงกว่�ส�ยพันธุ์อัลฟ�ร�ว	 60%	 แม้ว่�อัลฟ�มีอัตร�

แพร่เชื้อสูงกว่�เชื้อโรคโควิดส�ยพันธุ์ดั้งเดิมอยู่แล้วถึง	 50%	 นอกจ�กนี้	 ส�ยพันธุ์เดลต�ยังทำ�ให้เกิด 

ก�รระบ�ดระลอกที่สองในอินเดียเมื่อเดือนเมษ�ยน	 และพฤษภ�คม	 2564	 อีกทั้งยังกล�ยเป็นเชื้อส�ย

พันธุ์หลักที่กำ�ลังระบ�ดในอังกฤษ	 และยังพบว่�เชื้อส�ยพันธุ์นี้ได้แพร่เข้�ไปในกว่�	 90	 ประเทศทั่วโลก

แล้วทั้งในสหรัฐฯ	จีน	แอฟริก�	แถบสแกนดิเนเวีย	และภูมิภ�คในมห�สมุทรแปซิฟิก

	 เดลต�เป็นส�ยพันธุ์ที่แตกแยกย่อยลงไป	 3	 ส�ยพันธุ์ย่อย	 ได้แก่	 B.1.617.1,	 B.1.617.2,	 และ	

B.1.617.3	สำ�หรับ	B.1.617.1	และ	B.1.617.3	มีก�รกล�ยพันธุ์ในตำ�แหน่ง	E484Q	และ	L452R	ส่วน	

B.1.617.2	 มีก�รกล�ยพันธุ์ในตำ�แหน่ง	 L452R	 ดังนั้น	 ในส�ยพันธุ์	 B.1.617.1	 และ	 B.1.617.3	 ไวรัส

จะส�ม�รถหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันบ�งอย่�งได้	 หรือวัคซีนบ�งตัวอ�จใช้ไม่ได้ผลกับเชื้อกล�ยพันธุ์ตัวนี้	

และไวรัสยังส�ม�รถเก�ะติดกับเซลล์ร่�งก�ยของมนุษย์	 เพื่อสร้�งท�งเข้�ไปในส�รพันธุกรรมของมนุษย์

ได้ด้วย	ส่วนในส�ยพันธุ์	B.1.617.2	ไวรัสจะส�ม�รถเก�ะติดกับเซลล์ร่�งก�ยได้
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	 นอกจ�กนี้	 ยังมีเชื้อกล�ยพันธุ์ที่น่�จับต�มอง	 (Variant	 of	 Interest)	 ที่ส่อแววว่�จะม ี

คว�มส�ม�รถหลบหนีของภูมิคุ้มกันหรือส่งผลต่อก�รแพร่ระบ�ดในอน�คต	ได้แก่

	 -	 เอปไซลอน	 (Epsilon)	 หรือ	 B.1.427/B.1.429	 เป็นส�ยพันธุ์ที่พบครั้งแรกในรัฐแคลิฟอร์เนีย	

สหรัฐฯ	 ทั้งสองส�ยพันธุ์เพิ่มก�รแพร่กระจ�ยและติดต่อได้ง่�ยขึ้น	 ประม�ณ	 20%	 	 ลดผลก�รทดสอบ

ก�รตรวจห�ภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน	(Reduced	neutralization	by	post-vaccination	sera)	และลด

ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นร่วมกันของย�	bamlanivimab	และย�	etesevimab	ที่เป็นย�ที่อนุญ�ตให้ใช้

ในกรณีฉุกเฉิน	(EUA)	สำ�หรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19	ที่มีอ�ก�รไม่รุนแรง	-	ระดับป�นกล�ง

	 -	 อีต�	 (Eta)	 หรือ	 B.1.525	 เป็นส�ยพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอังกฤษ/ไนจีเรีย	 มีประสิทธิภ�พใน 

ก�รลดผลก�รทดสอบก�รตรวจห�ภูมิคุ้มกันช่วงพักฟื้นและหลังฉีดวัคซีนอย่�งม�ก	 (Potential	 reduc-

tion	in	neutralization	by	convalescent	and	post-vaccination	sera)	ลดประสิทธิภ�พของโมโน-						

โคลนอล	แอนติบอดี้	 (Monoclonal	Antibody)	บ�งชนิด	คือ	ส�รที่มนุษย์สร้�งขึ้นม�ให้มีกลไกยับยั้ง

ไวรัสที่ต้องก�รทดสอบ

	 -	 ไอโอต�	 (Iota)	 หรือ	 B.1.526	 เป็นส�ยพันธุ์ที่พบครั้งแรกในรัฐนิวยอร์ก	 สหรัฐฯ	 ลด

ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นร่วมกันของย�	 bamlanivimab	 และย�	 etesevimab	 แล้วยังลดผล 

ก�รทดสอบก�รตรวจห�ภูมิคุ้มกันช่วงพักฟื้นและหลังฉีดวัคซีน	(Reduced	neutralization	by	conva-

lescent	and	post-vaccination	sera)	อีกด้วย	

	 -	 แคปป�	 (Kappa)	 หรือ	 B.1.617.1/	 B.1.617.3	 เป็นส�ยพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอินเดีย	 ลดผล 

ก�รทดสอบก�รตรวจห�ภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน	 (Reduced	 neutralization	 by	 post-vaccination	

sera)	และลดประสิทธิภ�พของโมโนโคลนอล	แอนติบอดี้	(Monoclonal	Antibody)	บ�งชนิด	

	 -	 ซีต�	 (Zeta)	 หรือ	 P.2	 เป็นส�ยพันธุ์ที่พบครั้งแรกในบร�ซิล	 ลดผลก�รทดสอบก�รตรวจห�

ภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน	(Reduced	neutralization	by	post-vaccination	sera)	และลดประสิทธิภ�พ

ของโมโนโคลนอล	แอนติบอดี้	(Monoclonal	Antibody)	บ�งชนิด	

	 -	 ธีต�	 (Theta)	 หรือ	 P.3	 เป็นส�ยพันธุ์ที่พบครั้งแรกในฟิลิปปินส์	 มีคว�มส�ม�รถในก�รแพร่

กระจ�ยและติดต่อได้ง่�ยขึ้น	 เพิ่มคว�มรุนแรงและเปลี่ยนแปลงอ�ก�รของโรค	 ลดประสิทธิผลของ

ม�ตรก�รด้�นส�ธ�รณสุข	หรือก�รวินิจฉัย	วัคซีน	รวมถึงก�รรักษ�ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	

	 -	 แลมบ์ด�	 (Lambda)	 หรือ	 C.37	 เป็นส�ยพันธุ์ที่พบครั้งแรกในเปรู	 ปัจจุบันได้กระจ�ยไปใน

หล�ยประเทศทั่วโลก	 โดย	 WHO	 ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม	 บอกได้เพียงแต่ว่�	 จำ�เป็นต้องมีก�รศึกษ�เพิ่ม

เติมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภ�พของวัคซีนอย่�งต่อเนื่อง

 

 

ที่ม�:	https://www.interacademies.org/publication/different-types-covid-19-vaccines			

							https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.html	

							https://www.bbc.com/thai/international-57692589	

	 https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-effects-of-virus-variants-on-covid-19-vaccines?gclid=CjwKCA	 

							jw_o-HBhAsEiwANqYhp4PBcq55s4yO_K8lDFXrGL7uZNjKS5ypBV0RdE80nvQGcCJ_uLbmXhoCpJUQAvD_BwE

							https://thematter.co/quick-bite/coronavirus-mutations-explained/144083	

							https://srhd.org/news/2021/coronavirus-mutations-and-variants-what-does-it-mean	

ภ�พ:	Pete	Linforth	from	Pixabay
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เดลตาพลัส (Delta Plus)

	 เมื่อวันที่	23	มิถุน�ยน	2564	อินเดียได้จัดอันดับให้เชื้อส�ยพันธุ์เดลต�พลัส	(Delta	Plus)	หรือ	

AY.1	ซึ่งเป็นเชื้อกล�ยพันธุ์ของส�ยพันธุ์เดลต�ที่ขยับเข้�ม�อยู่ในกลุ่มเชื้อกล�ยพันธุ์ที่น่�กังวลอีกตัวหนึ่ง	

หลังจ�กพบว่�ส�ม�รถแพร่กระจ�ยได้ง่�ย	ก่อให้เกิดอ�ก�รเจ็บป่วยที่รุนแรง	แอนติบอดีมีคว�มส�ม�รถ

ในก�รต้�นท�นเชื้อลดลง	หรือประสิทธิผลในก�รรักษ�และก�รให้วัคซีนลดลง	

	 เดลต�พลัสมีลักษณะคล้�ยส�ยพันธุ์เดลต�	 แต่มีก�รกล�ยพันธุ์เพิ่มที่เรียกว่�	 K417N	 ที่โปรตีน

หน�ม	 (ซึ่งพบในส�ยพันธุ์เบต�และแกมม�ม�แล้ว)	 ที่ช่วยให้เชื้อไวรัสส�ม�รถยึดเก�ะกับเซลล์ที่ติดเชื้อ

ได้ดีขึ้น	 และอ�จจะทนท�นต่อก�รรักษ�ด้วยแอนติบอดีชนิดโมโนโคลน	 (monoclonal	 antibody	

therapy)	 ซึ่งเป็นก�รให้แอนติบอดีท�งเส้นเลือดเพื่อฆ่�ไวรัส	 ปัจจุบันพบเดลต�พลัสใน	 9	 ประเทศคือ	

สหรัฐฯ	อังกฤษ	โปรตุเกส	สวิตเซอร์แลนด์	ญี่ปุ่น	โปแลนด์	รัสเซีย	และจีน	แต่ทั้งนี้	นักไวรัสวิทย�ชั้นแนว

หน้�ระบุว่�ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่สนับสนุนข้อมูลดังกล่�ว	และ	WHO	ก็ยังไม่ได้จัดให้เดลต�พลัสอยู่ใน

กลุ่มเชื้อกล�ยพันธุ์ที่น่�กังวลหรือน่�จับต�มองแต่อย่�งใด	

	 สำ�หรับส�ยพันธุ์แลมบ์ด�	 (Lambda)	 WHO	 เพิ่งจะจัดให้อยู่ในกลุ่มเชื้อกล�ยพันธุ์ที่น่�จับต�

มอง	 และเริ่มมีกระแสก�รแพร่ระบ�ดเพิ่มม�กขึ้น	 เชื้อส�ยพันธุ์แลมบ์ด�ตรวจพบครั้งแรกในช่วงเดือน	

สิงห�คม	2563	 ในเปรู	 โดยพบผู้ติดเชื้อส�ยพันธุ์นี้สูงถึง	81%	ของผู้ป่วยโควิดในเปรู	และพบม�กถึง	1	

ใน	3	ของผู้ป่วยโควิดในประเทศชิลี	รวมทั้ง	พบผู้ติดเชื้อกว่�ร้อยร�ยในเม็กซิโกและอ�ร์เจนติน�อีกด้วย	

	 ไวรัสส�ยพันธุ์นี้มียีนกล�ยพันธุ์ที่ซับซ้อนในหล�ยตำ�แหน่ง	 เมื่อนำ�ไปเทียบกับพันธุกรรมของ

ไวรัสโควิดดั้งเดิมที่พบครั้งแรกที่นครอู่ฮั่น	 พบก�รกล�ยพันธุ์ถึง	 7	 จุดบนโปรตีนที่เป็นส่วนหน�มของ

ไวรัส	 ห�กอิงต�มทฤษฎี	 จะทำ�ให้กล�ยเป็นส�ยพันธุ์ที่มีศักยภ�พสูงที่จะทำ�ให้เกิดก�รแพร่ระบ�ดเพิ่ม

ขึ้น	 รวมทั้งส�ม�รถลดประสิทธิภ�พของแอนติบอดีบ�งตัวที่ใช้เพื่อยับยั้งไวรัสได้อีกด้วย	 ตัวอย่�งเช่น 

ก�รกล�ยพันธุ์ที่	 F490S	 ซึ่งอยู่บนพื้นที่จับกับตัวรับ	 (Receptor	 Binding	 Domain:	 RBD)	 ของหน�ม

ไวรัสส�ยพันธุ์แลมบ์ด�	 ถือว่�เป็นก�รกล�ยพันธุ์ที่อ�จจะทำ�ให้ไวรัสรอดพ้นจ�กวัคซีนไปได้	 	 โดยจะ

ทำ�ให้แอนติบอดีที่มีประสิทธิภ�พต่ำ�ลง	ไม่อ�จทำ�ให้ภูมิคุ้มกันจดจำ�และเข้�ทำ�ล�ยไวรัสกล�ยพันธุ์ได้	

แลมบ์ดา (Lambda)

เดลตาพลัส (Delta Plus) และ แลมบ์ดา (Lambda)
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ที่ม�:					https://www.bbc.com/thai/international-57752238

											https://www.bbc.com/thai/international-57692589	

	 	 https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-effects-of-virus-variants-on-covid-19-vac 

	 	 	 	 	 cines?gclid=CjwKCAjw_o-HBhAsEiwANqYhp4PBcq55s4yO_K8lDFXrGL7uZNjKS5ypBV0RdE80nvQGcCJ_	 

										uLbmXhoCpJUQAvD_BwE	https://www.bbc.com/thai/international-57752238

	 ทีมนักวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัยนิวยอร์กของสหรัฐฯ	 เผยแพร่ผลก�รศึกษ�โดยระบุว่�ส�ยพันธุ์นี้

มีคว�มส�ม�รถในก�รต้�นท�นแอนติบอดีจ�กวัคซีนสูงกว่�ไวรัส	 SARS-CoV-2	 แบบดั้งเดิม	 3.3	 เท่�	

และเมื่อทดลองใช้วัคซีนป้องกันโควิดชนิด	mRNA	 (Pfizer	และ	Moderna)	กับไวรัสส�ยพันธุ์แลมบ์ด�	

ผลปร�กฏว่�ไวรัสมีคว�มส�ม�รถต้�นท�นแอนติบอดีจ�กวัคซีนต่ำ�ลงกว่�เดิม	 โดยอยู่ในเกณฑ์ที่วัคซีน	

mRNA	 ซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไป	 จะส�ม�รถรับมือกับไวรัสกล�ยพันธุ์ชนิดนี้ได้	 แต่ทั้งนี้	 ยังไม่มีก�รระบุอย่�ง

ชัดเจนว่�	 เชื้อส�ยพันธุ์แลมป์ด�จะทำ�ให้เกิดโรคโควิด-19	 ที่มีอ�ก�รรุนแรงกว่�ปกติ	 หรือทำ�ให้วัคซีนที่

ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภ�พลดลงเพียงใด

	 โดยองค์ก�รอน�มัยโลก	 (WHO)	 มีก�รเก็บรวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสส�ยพันธุ์	

SARS-CoV-2	นี้	โดยมีทีม	Virus	Evolution	Working	Group	ที่เป็นเครือข่�ยห้องปฏิบัติก�รทั่วโลกร่วม

กันศึกษ�เพื่อตรวจห�ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเชื้อไวรัสและประเมินผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้น	 โดยทีม

นักวิจัยศึกษ�และแชร์ข้อมูลก�รจัดลำ�ดับจีโนมของไวรัสนี้	รวมถึง	แชร์ข้อมูลให้กับหน่วยง�น	GISAID	ที่

เป็นศูนย์ข้อมูลกล�งโควิดโลก	เพื่อให้น�น�ช�ติใช้ประโยชน์ในก�รพัฒน�วิธีตรวจวินิจฉัยท�งห้องปฏิบัติ

ก�ร	 นอกจ�กนี้	 องค์ก�รอน�มัยโลก	 (WHO)	 ได้กำ�หนดกรอบ	 SARS-CoV-2	 Risk	 Monitoring	 and	

Evaluation	Framework	เพื่อระบุ	ติดต�ม	และประเมินข้อกังวล	ที่เกี่ยวกับ	ก�รเฝ้�ระวัง	ก�รวิจัย	และ

ก�รประเมินผลกระทบต่อก�รวินิจฉัย	ก�รรักษ�	และวัคซีน	กรอบนี้จะใช้เป็นแนวท�งสำ�หรับผู้ผลิตและ

ประเทศต่�งๆ	เกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงที่อ�จจำ�เป็นสำ�หรับวัคซีนโควิด-19	
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ประสิทธิภาพการป้องกันของวัคซีน

	 ก�รทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด	–	19	ได้แบ่งกลุ่มอ�ส�สมัครออกเป็น	2	กลุ่มจำ�นวนเท่�ๆ	กัน	

โดยกลุ่มที่	1	ได้รับวัคซีนจริง	และกลุ่มที่	2	ได้รับวัคซีนหลอก

ตัวอย่างผลการทดสอบกรณีที่ 1 

-กลุ่มที่	 1	 (ที่ได้รับวัคซีนจริง)	 ไม่มีใครติดเชื้อโควิดเลย	 กลุ่มที่	 2	 (ที่ได้รับวัคซีนหลอก)	 มีผู้ติดเชื้อโควิด

ส่วนหนึ่ง	---	วัคซีนนี้มีประสิทธิภ�พ	100%	คือ	ส�ม�รถป้องกันก�รติดเชื้อได้ทั้งหมด

ภ�พ:	Gerd	Altmann	from	Pixabay

ประสิทธิภ�พของวัคซีนแต่ละตัวมีเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่�งกัน	

ทำ�ให้หล�ยคนอ�จจะเข้�ใจว่�วัคซีนที่มีตัวเลขเปอร์เซ็นต์สูง	 มี

ประสิทธิภ�พสูงกว่�วัคซีนที่มีเลขเปอร์เซ็นต์ต่ำ�	 ตัวเลขเปอร์เซ็นต์

เหล่�นี้ได้ม�อย่�งไร	เร�ส�ม�รถนำ�ม�ใช้เปรียบเทียบได้ไหมว่�	วัคซีนตัว

ไหนมีประสิทธิภ�พดีกว่�

	 จ�กที่กล่�วม�ข้�งต้น	ก�รใช้วัคซีนป้องกันโควิด	–	19	ในปัจจุบัน	เป็นก�รขออนุญ�ตใช้ในกรณี

ฉุกเฉินเท่�นั้น	ซึ่งวัคซีนที่จะขออนุญ�ติใช้นั้นจะต้องผ่�นก�รทดสอบ	3	ระยะ	โดยในระยะที่	3	(Phase	

3)	 วัคซีนแต่ละตัวจะต้องฉีดทดสอบในอ�ส�สมัครเป็นจำ�นวนหล�ยหมื่นคน	 เพื่อเก็บผลก�รทดสอบ

ประสิทธิภ�พของวัคซีนนั้นๆ	และเป็นส่วนที่นำ�ม�คำ�นวณเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเลขต่�งๆ	ที่เร�เห็นกัน
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กรณีตัวอย่างของ Pfizer วัคซีนมีประสิทธิภาพ 95% 

-กลุ่มที่		1	(ที่ได้รับวัคซีนจริง)	ติดเชื้อโควิด	8	คน	ส่วนกลุ่มที่	2	(ที่ได้วัคซีนหลอก)	

ติดเชื้อโควิด	162	คน	(รวมจำ�นวนผู้ที่ติดเชื้อโควิดเป็นจำ�นวน	170	คน)	นำ�ตัวเลข

เหล่�นี้ม�เทียบสมก�รง่�ยๆ	คือ

ตัวอย่างผลการทดสอบกรณีที่ 2 

-กลุ่มที่		1	(ที่ได้รับวัคซีนจริง)	ติดเชื้อโควิดในจำ�นวนที่เท่�ๆ	กับกลุ่มที่	2	(ที่ได้รับ

วัคซีนหลอก)	---	วัคซีนนี้มีประสิทธิภ�พ	0%	หรือไม่มีประสิทธิภ�พในก�รต้�น

เชื้อโควิด	-19	เลย	เพร�ะฉีดวัคซีนจริงไปก็มีค่�เท่�กับวัคซีนหลอกอยู่ดี

ที่ม�/ภ�พ:	https://www.vox.com/22362894/which-covid-vaccine-is-better-moderna-vs-pfizer-video

														WorkpointTODAY,	https://www.youtube.com/watch?v=3ttE5WN51cU&t=280s			

[จำ�นวนผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมด	(170	คน)	-	จำ�นวนผู้ติดเชื้อโควิดจ�กกลุ่มที่	1	ที่ได้รับวัคซีนจริง	(8	คน)]	

จำ�นวนผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมด	(170	คน)	

ซึ่งตีคว�มได้ว่�	วัคซีนนี้มีประสิทธิภ�พในก�รป้องกัน	95%

=	95%	
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วัคซีนตัวไหนมีประสิทธิภาพดีกว่ากัน

	 เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภ�พเป็น

เพียงตัวเลขที่บอกผลก�รทดสอบระยะที่	3	ใน							

อ�ส�สมัครว่�	วัคซีนแต่ละประเภทให้ผลก�รทดสอบ

อย่�งไรในช่วงเวล�นั้นๆ	ซึ่งวัคซีนแต่ละตัว	ทำ�ก�รศึกษ�ทดสอบใน

ปัจจัยที่แตกต่�งกัน	ทดลองในอ�ส�สมัครกลุ่มที่ต่�งกัน	จำ�นวนอ�ส�สมัครที่

แตกต่�งกัน	และทดสอบในช่วงเวล�ที่แตกต่�งกัน	เช่น

	 -					Pfizer	ทดสอบในอ�ส�สมัครจำ�นวนม�กกว่�	43,000	คน	ในสหรัฐฯ	เยอรมนี	ตุรกี	 

																แอฟริก�ใต้	บร�ซิล	และอ�ร์เจนติน�	

	 -					Moderna	ทดสอบในอ�ส�สมัครจำ�นวนกว่�	30,000	คน	ในสหรัฐฯ	

	 -					AstraZeneca	ทดสอบในอ�ส�สมัครจำ�นวน	32,000	คน	ในอังกฤษ	บร�ซิล	แอฟริก�	 

																อินเดีย	ฮ่องกง	อ�ร์เจนติน�	ชิลี	โคลอมเบีย	เปรู	สหรัฐฯ	และรัสเซีย

	 -					Sinovac	ทดสอบในอ�ส�สมัครจำ�นวน	30,000	คน	ในบร�ซิล	ชิลี	อินโดนีเซีย	ตุรกี	จีน	 

																ฮ่องกง	และฟิลิปปินส์

	 นอกจ�กนี้	 ไวรัสที่กล�ยพันธุ์ที่กระจ�ยในหล�ยประเทศ	 ทำ�ให้ประสิทธิภ�พของวัคซีนที่คิดค้น

สำ�หรับไวรัสดั้งเดิมมีประสิทธิภ�พลดลง	 เมื่อใช้ทดสอบในช่วงที่ไวรัสมีก�รกล�ยพันธุ์ไปแล้ว	 ก็ทำ�ให้ผล

ทดลองประสิทธิภ�พลดลงไปด้วย	แต่ก็ยังมีข้อดี	คือ	ทำ�ให้ทร�บได้ว่�วัคซีนที่กำ�ลังพัฒน�อยู่นั้น	ส�ม�รถ

ต้�นเชื้อที่กล�ยพันธุ์ได้หรือไม่	 ดังนั้น	 จึงไม่ส�ม�รถนำ�ตัวเลขประสิทธิภ�พของวัคซีนแต่ละตัวม�เปรียบ

เทียบหรือตัดสินว่�วัคซีนใดมีประสิทธิภ�พสูงในก�รป้องกันโรคได้ดีกว่�กัน

	 ก�รฉีดวัคซีนป้องกันโควิด	–	19	นั้น	คือ	ก�รป้องกันไม่ให้เกิดก�รเจ็บป่วย	ที่มีหล�ยระดับ	ทั้งไม่มี

อ�ก�ร	อ�ก�รไม่รุนแรง	อ�ก�รรุนแรง	ก�รเข้�รักษ�ในโรงพย�บ�ล	หรือเสียชีวิต	แต่ทั้งนี้	วัตถุประสงค์

หลักจริงๆ	 ของก�รฉีดวัคซีนนั้น	 ไม่ได้หม�ยถึงต้องทำ�ให้ก�รติดเชื้อเป็นศูนย์	 แต่หม�ยถึง	 ก�รป้องกัน

ก�รเกิดอ�ก�รรุนแรง	 และก�รเสียชีวิต	 ซึ่งวัคซีนทุกประเภทที่มีก�รอนุญ�ตให้ใช้ในปัจจุบันนี้	 ส�ม�รถ

ป้องกันก�รเกิดอ�ก�รรุนแรงและก�รเสียชีวิตได้ดี	

ที่ม�:	https://www.vox.com/22362894/which-covid-vaccine-is-better-moderna-vs-pfizer-video	

								WorkpointTODAY,	https://www.youtube.com/watch?v=3ttE5WN51cU&t=280s
ภ�พ:	Gerd	Altmann	from	Pixabay	
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สถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการฟื้นฟู

	 องค์กรเพื่อคว�มร่วมมือและก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ	 (OECD)	 ได้ทำ�ก�รปรับก�รค�ดก�รณ ์

ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจของปี	 2564	 ใหม่ไปในทิศท�งที่ดีขึ้น	 โดยให้เหตุผลไว้อย่�งชัดเจนว่�

ตัวแปรสำ�คัญอย่�งนโยบ�ยกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่�	 1.9	 ล้�นล้�นดอลล�ร์	 ที่ผลักดันโดยประธ�น�ธิบดี

โจ	ไปเดน	ช่วยให้โลกฟื้นตัวจ�กวิกฤติเร็วขึ้น	โดยค�ดก�รณ์กันว่�ในปีนี้เศรษฐกิจโลกจะขย�ยตัว	5.6%	

เพิ่มขึ้นจ�กเดิม	1.4%		Laurence	Boone	หัวหน้�ทีมเศรษฐกิจของ	OECD	กล่�วว่�	“นโยบ�ยกระตุ้น	

ของไบเดนเพียงแค่อย่�งเดียว	ก็มีผลให้ก�รเติบโตของ	GDP	โลกเพิ่มขึ้น	1%	ในปี	2564”	เห็นได้จ�กที่

ผู้คนเริ่มกลับม�ลงทุนม�กขึ้น	 หุ้นของบริษัทที่ถูกกระทบอย่�งหนัก	 เช่น	 ธน�ค�ร	 และส�ยก�รบิน	 เริ่ม

กลับม�

	 ห้�งค้�ปลีกร�ยใหญ่ในสหรัฐฯ	รวมทั้ง	Walmart,	Macy’s	และ	Home	Depot	ร�ยง�นตัวเลข

ลูกค้�จับจ่�ยซื้อสินค้�ภ�ยในร้�นเพิ่มขึ้นในเดือนเมษ�ยน	แสดงให้เห็นถึงก�รฟื้นตัวของธุรกิจต่�งๆ	จ�ก

ก�รระบ�ดของ	โควิด-19	ท�งด้�นนักวิเคร�ะห์ด้�นก�รค้�ปลีก	Ken	Perkins	เชื่อว่�	ลูกค้�ที่เพิ่มขึ้นส่วน

หนึ่งเป็นผลม�จ�กเงินช่วยเหลือโดยตรงของรัฐบ�ลสหรัฐฯ	 ที่ทำ�ให้ประช�ชนมีกำ�ลังซื้อม�กขึ้น	 รวมทั้ง

ก�รผ่อนคล�ยม�ตรก�รควบคุมก�รระบ�ดซึ่งจะทำ�ให้ยอดข�ยของร้�นค้�ปลีกต่�งๆ	 ในสหรัฐฯ	 เพิ่มสูง

ขึ้นม�กในปีนี้

	 ก�รค�ดก�รณ์ก�รเติบโตของ	 GDP	 สหรัฐฯ	 ในปี	 2564	 เพิ่มขึ้นเท่�ตัวเป็น	 6.5%	 จ�ก 

ก�รค�ดก�รณ์เดิมที่	3.2%	เท่�นั้น	นอกจ�กนี้	จ�กข้อมูลของ	OECD	นโยบ�ยกระตุ้นของสหรัฐส่งผลต่อ

ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจของแต่ละประเทศดังนี้

	 -		ก�รขย�ยตัวของ	GDP	โลก	เพิ่มขึ้น	1.4%

	 -		ก�รขย�ยตัวของ	GDP	แคน�ด�และเม็กซิโก	เพิ่มขึ้นประม�ณ	1%	

	 -		ก�รขย�ยตัวของ	GDP	อังกฤษ	เพิ่มขึ้น	0.9%	

	 -		ก�รขย�ยตัวของ	GDP	สหภ�พยุโรป	เพิ่มขึ้น	0.3%	เพร�ะล่�ช้�ในก�รแจกจ่�ยวัคซีน

OECD	 แนะนำ�ว่�แต่ละประเทศต้องมีนโยบ�ยก�รแจกจ่�ยวัคซีนที่มีประสิทธิภ�พเพียงพอ	 และยังต้อง

มีนโยบ�ยช่วยเหลือท�งเศรษฐกิจต่อไป	 รวมถึง	 ยังต้องหันไปสนับสนุนภ�คเศรษฐกิจที่มีก�รเติบโตสูง	

เช่น	 เศรษฐกิจดิจิทัล	 และพลังง�นสะอ�ด	 เป็นต้น	 เพื่อรักษ�ระดับก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจให้มี

แนวโน้มเป็นบวกต่อไป

ที่ม�:				https://www.cnbc.com/2021/06/16/fed-holds-rates-steady-but-raises-inflation-expectations-sharply- 

											and-makes-no-mention-of-taper.html

	 https://finance.yahoo.com/news/fomc-meeting-big-tech-earnings-what-to-know-this- 

												week-123351253.html
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บทส่งท้าย

ภ�พ:	Alexandra_Koch	from	Pixabay

	 ม�ถึงย�มนี้	จะเห็นได้ว่�ก�รต่อสู้กับก�รแพร่ระบ�ดของโควิด	–	19	ห�ได้ใกล้สิ้นสุดไม่	ด้วยเหตุ

ปัจจัยหล�ยประก�ร	

	 ประก�รแรก	 ในท�งวิทย�ศ�สตร์	 แม้ว่�มนุษย์ได้พย�ย�มผลิตคิดค้นย�รักษ�และวัคซีนขึ้นม�

จ�กหล�กหล�ยเทคโนโลยีและวิถีท�ง	 แต่ไวรัสเองก็ยังกล�ยพันธุ์ต่อเนื่อง	 อยู่ที่ว่�ฝ่�ยคิดค้นย�และ

วัคซีนจะไล่ต�มทัน	 และป้องกันก�รกล�ยพันธุ์ที่ย�กแก่ก�รจัดก�รได้สำ�เร็จรวดเร็วเมื่อใด	 เร�ก็คงจะ

เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงไปอย่�งต่อเนื่อง				ต�มสมก�ร	V	(vaccine)	–	V	(virus)	=	V	(victory)			

	 ประก�รที่สองในท�งสังคมศ�สตร์	 ก�รเข้�ถึงวัคซีนของประช�กรกลุ่มต่�งๆ	 และคว�มเสี่ยง

ต่อก�รมีม�ตรฐ�นและคุณภ�พชีวิตที่ล่อแหลมต่อก�รติดเชื้อแตกต่�งกัน	 ทั้งในระดับของสถ�นะท�ง

เศรษฐกิจของแต่ละประเทศแต่ละชุมชนที่หล�ยแห่งอยู่กันอย่�งแออัด	 เบียดเสียด	 ก�รบริห�รจัดก�ร

ของรัฐบ�ล	 ระบบสวัสดิก�รและโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นส�ธ�รณสุขที่จะช่วยให้ผู้คนปลอดภัย	 ได้รับ				

ก�รรักษ�	และควบคุมลดก�รแพร่ระบ�ด	

	 ประก�รที่ส�ม	ในท�งมนุษยศ�สตร์	ที่เกี่ยวกับประเพณีและคว�มเชื่อของมนุษย์	หล�ยประเทศ	

ก�รระบ�ดขน�นใหญ่เกิดจ�กก�รม�รวมตัวในพิธีกรรม	ก�รเฉลิมฉลอง	รวมทั้ง	ในหล�ยกรณี	คนจำ�นวน

ไม่น้อยแม้จะเข้�ถึงวัคซีนได้	 ก็ยังไม่ต้องก�รได้รับโอก�สนั้น	 เพร�ะมีก�รเสพข่�วที่มีทั้งข้อเท็จและข้อ

จริงปะปนบนวิถีขัดแย้งในระดับก�รเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม	ที่ก็ทำ�ให้ประช�ชนสับสนไม่น้อย	

	 ดังนั้น	 ศึกครั้งนี้จึงเป็นศึกที่ใหญ่หลวงนักสำ�หรับมวลมนุษยช�ติที่ต้องอ�ศัยคว�มร่วมแรงร่วมใจ	

ไม่จำ�กัด	ชนชั้น	เชื้อช�ติ	ศ�สน�	เขตแดน	ภูมิปัญญ�	และอุดมก�รณ์	


