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 จากสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	2009	ในปัจจุบัน	ซ่ึงเป็นโรคติดเช้ืออุบัติใหม่

ท่ีมีความสำาคัญสูงสุดในขณะน้ี	(พ.ศ.	2552)	โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศระดับความรุนแรงของการระบาดของ 

โรคนี้เป็นระดับ	6	ในภาวะการระบาดใหญ่ไปทุกทวีปทั่วโลก	(Pandemic)	รวมทั้งประเทศไทย	และมีรายงาน

จำานวนผู้ป่วยและเสียชีวิตอย่างต่อเน่ือง	 ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำาเนินการมาตรการท่ีเหมาะสมกับ 

สถานการณ์ปัจจุบันและมีความสอดคล้องกับมาตรการขององค์การอนามัยโลก	 เพื่อควบคุมและป้องกันโรค	 วัคซีน 

นบัเปน็เครือ่งมอืทีม่บีทบาทสำาคญัในการชว่ยควบคมุปอ้งกนัและลดความสญูเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในกรณเีกดิการระบาดใหญ่ 

ของโรคไข้หวัดใหญ่ได้	 ดังนั้นการผลิตวัคซีนถือเป็นการรักษาความมั่นคงระดับชาติ	 (National	 Security)	 ในด้าน 

สาธารณสุข	 จึงมีความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีต้องมีการเตรียมการผลิตหรือสำารองวัคซีนให้เพียงพอต่อประชากรท้ังประเทศ	 

และเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์ในระดับอุตสาหกรรม	 และ 

การสร้างโรงงานวัคซีนขึ้นใหม่ต้องใช้เวลานาน	ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงที่จะมีวัคซีนไม่เพียงพอในภาวะฉุกเฉินนี้	

ดังน้ัน	งานนโยบายและจัดการความรู้	สำานักบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย	สำานักงานพัฒนา- 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สวทช.)	จึงได้จัดทำาเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย	เรื่อง	“ยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีน 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ในระดับอุตสาหกรรม	ในภาวะฉุกเฉิน	กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย	 

โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์”	โดยมีเป้าหมายเพ่ือเสนอแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์	ในการตัดสินใจระดับ 

นโยบายในการดำาเนินการแผนสำารองเพ่ือการผลิตวัคซีนให้ได้มากท่ีสุดในระยะเวลาส้ันท่ีสุดในสถานการณ์การระบาดใหญ่ 

ของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	2009	ในประเทศไทย	โดยเลือกใช้โรงงานวัคซีนสัตว์ปีก	สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	

ของกรมปศุสัตว์	ซึ่งรายงานนี้เป็นรายงานที่มีรายละเอียดเฉพาะส่วนของข้อเสนอในยุทธศาสตร์ที่	 3	ยุทธศาสตร์ 

การปรับโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อการผลิตวัคซีนคนในภาวะฉุกเฉิน	ซึ่งนับเป็นการดำาเนินงานต่อเนื่องจากการจัด 

ทำาเอกสารเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย	เรื่อง	”ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่	กรณีเกิด 

การระบาดใหญ่ของประเทศไทย”	ซึ่ง	สวทช.	ร่วมกับหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข	ได้แก่	กรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 และสำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ	 ที่ได้จัดทำาไว้เมื่อ 

ปี	พ.ศ.	2550

เนื่องจากการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม	 เพื่อรองรับการระบาดใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน	 

เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย	 และเป็นเรื่องที่มีความจำาเป็นเร่งด่วน	 งานนโยบายและจัดการความรู้	 สวทช.	 จึงมี 

แนวคิดในการนำากระบวนการจัดการความรู้	 มาใช้เพ่ือระดมความรู้เดิมเท่าท่ีมีอยู่และสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดข้ึน	 

เพ่ือนำาเสนอยุทธศาสตร์ทางเลือกน้ีต่อสังคมไทย	 ดังน้ันการทำางานจึงเกิดจากการต้ังโจทย์จากความต้องการแก้ปัญหา 

เร่งด่วนของประเทศไทย	 แล้วหาคำาตอบจากการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ของบุคคลและองค์กรทั้งจากใน 

และต่างประเทศ	 ทั้งจากที่เป็นความรู้ฝังลึกในตัวคน	 (Tacit	 knowledge)	 และความรู้ประจักษ์	 (Explicit	

knowledge)	แล้วนำามาสังเคราะห์เป็นความรู้ที่ตรงกับบริบทและความต้องการของประเทศไทย	ด้วยกระบวนการ

ประชุมระดมสมองร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก	 (Main	 stakeholders)	 ของประเทศไทย	 จากทั้ง	 องค์การ-

เภสัชกรรม	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กรมปศุสัตว์	 อาจารย์จาก	
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มหาวิทยาลัย	 นักวิจัย	 วิศวกร	 แพทย์	 สัตวแพทย์	 บริษัทเอกชน	 เป็นต้น	 รวม	 3	 ครั้ง	 การประชุมระดมสมอง 

คณะทำางาน	 รวม	 6	 ครั้ง	 การสำารวจและประเมินโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 

กรมปศุสัตว์	 อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	 รวม	2	ครั้ง	 การสำารวจและประเมินโรงงานต้นแบบ	ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	วิทยาเขตบางขุนเทียน	1	คร้ัง	รวมท้ังการประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล	(Teleconference)	

ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก	WHO	และ	Institute	of	Experimental	Medicine	(IEM)	ประเทศรัสเซีย	1	ครั้ง	และ

การเสวนาผู้สื่อข่าว	1	ครั้ง	ซึ่งมีทั้งสื่อโทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	และวารสาร	เข้าร่วมการเสนาในครั้งนี้จำานวนมาก

เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับนี้	ประกอบด้วย	2	ส่วน	โดยส่วนที่	1	เป็นส่วนสรุปภาพรวมยุทธศาสตร์	

ทั้งแผนปฏิบัติการ	 บุคลากร	 ระยะเวลา	 และงบประมาณ	 เหมาะสำาหรับผู้บริหารระดับนโยบาย	 และผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียในด้านการเตรียมการวางแผนเร่ืองการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน	 และส่วนท่ี	 2	 เป็นรายละเอียด 

ของยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ในระดับอุตสาหกรรม	โดยใช้ฐานการผลิตของ 

กรมปศุสัตว์	 ซ่ึงมีรายละเอียดเฉพาะด้านในเชิงเทคนิคและรายละเอียดงบประมาณในการดำาเนินงาน	 เหมาะสำาหรับ 

ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

คณะผู้เขียนและคณะทำางานหวังว่า	 กระบวนการจัดการความรู้และข้อมูลของยุทธศาสตร์ที่มีพื้นฐานของ

ข้อมูลเชิงประจักษ์	(evidence	-	based	policy)	จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจระดับนโยบาย	เพื่อให้ประเทศไทย 

มีแผนสำารองในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	 2009	 ในภาวะฉุกเฉิน	 ให้เพียงพอต่อประชากรท้ังประเทศ 

และเกิดความสูญเสียจากการระบาดใหญ่น้อยท่ีสุด	รายงานฉบับน้ีได้รับการประเมินจากผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญด้าน 

วัคซีนของประเทศไทยแล้ว	และคณะทำางานจะทำาการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ไปยังผู้บริหาระดับประเทศ	กระทรวง

สาธารณสุข	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โรงงานผลิตวัคซีน	มหาวิทยาลัย	

สื่อมวลชน	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งหมด

คณะผู้เขียน และคณะทำางาน งานนโยบายและจัดการความรู้

ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



ยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์ 5 กิต

ติก
รร
มป

ระ
ก�
ศ

กิตติกรรมประก�ศ
จากการที่ประเทศไทยไม่มีองค์ความรู้เรื่องการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรมมาก่อน	 รวมทั้ง 

แนวคิดเร่ืองการปรับโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์มาใช้เพ่ือใช้ผลิตวัคซีนมนุษย์น้ัน	เป็นเร่ืองท่ีมีความซับซ้อนท้ังเชิงเทคนิค	 

บริหารจัดการ	 และนโยบาย	 นอกจากนี้แนวคิดดังกล่าวเป็นเรื่องการบริหารจัดการข้ามกระทรวงระหว่างกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์	และกระทรวงสาธารณสุข	จึงทำาให้ยุทธศาสตร์นี้มีความซับซ้อนและมีความท้าทายสูงในระดับ 

นโยบายของประเทศ	คณะผู้เขียนรายงานและคณะทำางานนโยบายและจัดการความรู้	ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์ 

และโปรแกรมวิจัย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 จึงขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้การสนับสนุน

การทำางานในโครงการนี้

ขอขอบพระคุณ	นพ.	สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์	เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ	และ	นพ.	ประสิทธิ์	

ผลิตผลการพิมพ์	รองผู้อำานวยการ	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	สำาหรับการเป็น

ที่ปรึกษาของโครงการ	 ซึ่งได้ให้แนวคิด	 ให้คำาแนะนำา	 และให้การสนับสนุนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำา

เอกสารฉบับนี้

ขอขอบคุณ	 คณะทำางานด้านข้อมูลเพื่อจัดทำารายงาน	 และผู้เชี ่ยวชาญของไทยทุกท่านจากทั้ง	 

สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 กรมปศุสัตว์	 องค์การเภสัชกรรม	 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมระดม 

ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำาเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายของโครงการจัดการ 

ความรู้ฉบับนี้	และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	Mr.	Erick	D’Hont	ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่	 จากองค์การอนามัยโลก	 (World	 Health	 Organization,	 WHO)	 ที่กรุณาให้ข้อมูลและคำาแนะนำาที่

สำาคัญหลายประการ	และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประชุมระดมสมองและเข้าร่วม

การสำารวจและประเมินโรงงานวัคซีนทุกท่าน	 ที่กรุณาให้คำาแนะนำาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำาเอกสาร

ฉบับนี้	 จากประสบการณ์และความรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่คณะทำางานไม่สามารถค้นหาได้จากสิ่งที่ตีพิมพ์และสื่อใดๆ 

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ	ท่ีคณะทำางานได้เข้าเย่ียมชมโรงงานผลิตวัคซีน	ได้แก่	สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	

(สทช.)	กรมปศุสัตว์	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	และ	โรงงานต้นแบบ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

วิทยาเขตบางขุนเทียน	 ซ่ึงโรงงานทุกแห่งได้อำานวยความสะดวกในการเข้าเย่ียมชม	 การสำารวจศักยภาพของโรงงาน

ผลิตวัคซีน	และเอ้ือเฟ้ือข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากในเอกสารฉบับน้ี	ขอขอบคุณทีมวิศวกรจากบริษัท	โกลบอลเทค	

จำากัด	 และทีมงานจากบริษัท	 เวิล์ดอะกรีบิสซิเนส	 จำากัด	 ที่ได้ร่วมกับคณะทำางานในการเดินทางเพื่อการสำารวจ

ศักยภาพของระบบต่างๆ	ของโรงงานผลิตวัคซีนและฟาร์มผลิตไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ	ของ	สทช.	ทำาให้คณะทำางาน 

มีข้อมูลเชิงเทคนิคจากทีมวิศวกรในการปรับปรุงระบบและการคำานวณงบประมาณเพื่อการปรับปรุงโรงงานนี้ 

ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้โรงงานดังกล่าวเพื่อการผลิตวัคซีนสำาหรับมนุษย์	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มี

ความสำาคัญยิ่งในเอกสารฉบับนี้

และขอขอบคุณผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นผู้ประเมินรายงานฉบับน้ี	และขอขอบคุณ	ดร.	นตพร	จันทร์วราสุทธ์ิ	 

และคุณสุริสา	รีเจริญ	จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	และ	ดร.	นำาชัย	ชีววิวรรธน์	จาก	 

สวทช.	ที่กรุณาตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเทคนิคและเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้
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	 การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 ระลอกใหม่	 ในประเทศไทย	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 นี้	 

มีการคาดการณ์ว่าในภาวะรุนแรงท่ีสุด	อาจจะมีผู้ติดเช้ือมากกว่า	30	ล้านคน	และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า	200,000	คน		

ซึ่งประเทศควรจะมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จำานวนมากในระดับนี้	 ซึ่งในปัจจุบัน

ประเทศไทยต้องนำาเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ	และมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนอย่างรุนแรง	ดังนั้น	มาตรการผลิต

วัคซีนเพื่อให้เพียงพอต่อประชากรทั้งประเทศนั้น	 ต้องถือเป็นการรักษาความมั่นคงของชาติ	 ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ

ที่สุดของประเทศในสภาวการณ์นี้คือ การตัดสินใจเลือกโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศที่มีกำาลังการผลิตระดับ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเตรียมพร้อมโรงงานนั้น เพื่อการผลิตวัคซีนสายพันธุ์ระบาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน 

ให้ได้เร็วที่สุด ด้วยเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live 

Attenuated Influenza Vaccine, LAIV) จากการวิเคราะห์ศักยภาพโรงงานวัคซีนในประเทศในขณะนี้	

คณะทำางานพบว่าโรงงานวัคซีนท่ีมีศักยภาพสูงสุดเพ่ือแก้ปัญหาของประเทศไทยในขณะน้ีคือ	 โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์	

ของสำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์(สทช.)	กรมปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	

ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำาให้ประเทศไทยมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 พร้อมใช้เร็วที่สุด และมีจำานวน

มากพอที่จะชะลอหรือลดความรุนแรงของการระบาดลงได้ โดยประเทศจะมีวัคซีนได้เร็วที่สุดในเวลา 8 เดือน 

โดยใช้งบประมาณรวม 88 ล้านบาท และจะสามารถผลิตวัคซีนได้สูงสุด 16 ล้านโดส/เดือน

	 การผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 เพื่อครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ	 ในระยะ

เวลาที่สั้นที่สุดให้ได้ในภาวการณ์ระบาดใหญ่นั้น	เป็นเรื่องใหม่สำาหรับประเทศไทย	และมีความซับซ้อนในด้านต่างๆ	

มากขึ้น	เนื่องจากภาวการณ์ระบาดที่อาจทำาให้การดำาเนินการบางส่วนมีความยุ่งยากและล่าช้าไปอีก	จึงต้องมี 

การบริหารจัดการเรื่องต่างๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการนี้จึงควรมีสถานะเป็นวาระแห่งชาติ	โดยมีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธาน	 ที่มีคณะกรรมการดำาเนินการระดับชาติ	 โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข	 และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นหน่วยงานหลัก	ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง  

	 ขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์	 ของสำานักเทคโนโลยี

ชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.)	เพื่อแก้ปัญหาในภาวะฉุกเฉินของประเทศได้	มี	3	ประการ	คือ 

	 1)	 สทช.	 มีโครงสร้างพื้นฐาน	 (โรงงาน	อุปกรณ์	 เครื่องมือ)	 ของโรงงานผลิตวัคซีนขนาดใหญ่ระดับ

อุตสาหกรรมที่พร้อมที่สุดในประเทศในขณะนี้	 และสามารถพร้อมผลิตวัคซีนได้เร็วที ่สุดกว่าทางเลือกอื่นๆ	

ในประเทศ ในปัจจุบัน	 สทช.ผลิตวัคซีนโดยเทคโนโลยีไข่ปีละกว่า	 900	 ล้านโดส	 ซึ่งสามารถปรับฐานการผลิตให้

สามารถวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์ได้ทันที	โดยการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี	(GMP)	ซึ่งรวมถึง 

การปรับระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ	(Biosafety	level)	ให้เป็นระดับ	2+	หรือระดับ	3	โดยใช้เวลาประมาณ	 

3	เดือน	ด้วยค่าใช้จ่ายประมาณ	88		ล้านบาท	และจะสามารถผลิตวัคซีนได้สูงสุด 16	ล้านโดส/เดือน 
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	 2)	 สทช.	มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากไข่ไก่จำานวนมากกว่า	40	คน	

ด้วยประสบการณ์มากกว่า	10	ปี	และในปัจจุบันดำาเนินการผลิตอย่างสม่ำาเสมอเป็นประจำา	ซึ่งสามารถใช้ทักษะ

ดังกล่าวมาปฏิบัติงานในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์ได้ทันที	

	 3). สทช.	มีฟาร์มผลิตไข่ปลอดเช้ือเฉพาะ	(Specific	Pathogen	Free	egg	หรือ	ไข่	SPF)	โดยเป็นหน่วยงาน

เดียวในประเทศไทยที่ผลิตไข่	SPF	ได้	โดยในปัจจุบันมีกำาลังการผลิตระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่คือผลิตได้	

7,000	 ฟอง/สัปดาห์	 และที่สำาคัญคือ	 ฟาร์มนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานวัคซีนในระยะทาง	 2	 กิโลเมตร 

ทำาให้โรงงานวัคซีนจะได้รับไข่	 SPF	 คุณภาพดี	 ที่ไม่สูญเสียคุณภาพระหว่างการขนส่งระยะไกล	 เมื่อเปรียบเทียบ

กับการสั่งซื้อไข่	SPF	จากต่างประเทศที่อาจมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งเนื่องจากไข่มีความไวต่อ 

อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง	และแรงกระแทกที่เกิดจากการขนส่งในระยะทางไกล

 หากประเทศไทยเลือกใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์ ในภาวะฉุกเฉินจะต้องมีการเตรียมการในด้าน 

บริหารจัดการและด้านเทคนิคเพิ่มเติม ดังนี้

 1. ยกระดับโครงการนี้ให้เป็นนโยบายการเตรียมพร้อมระดับชาติ	 ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 จัดหา

  ผู้จัดการระดับชาติ	และทีมงานทั้งด้านเทคนิคและด้านบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

	 2.	 จัดระบบการส่ังการและบริหารจัดการข้ามกระทรวง	 ได้แก่	 การขอเข้าใช้พ้ืนท่ีจากกระทรวงสาธารณสุข

	 	 ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักของประเทศ	ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(กรมปศุสัตว์)	ในฐานะ 

	 	 หน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการผลิตวัคซีนขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม	 และการแก้ไขระเบียบว่าด้วย 

	 	 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำาหน่าย	พ.ศ.	 2534	 ของกรมปศุสัตว์	 เพื่อให้สามารถส่งไข่	 SPF	 

	 	 ให้กระทรวงสาธารณสุขได้

	 3.	 จัดสรรงบประมาณ	 ได้แก่	 ค่าชดเชยวัคซีนสัตว์ที่กรมปศุสัตว์จะต้องนำาเข้า	 เนื่องจากปิดโรงงาน

	 	 ในจำานวน		9	ล้านบาท	ค่าปรับปรุงโรงงานให้ได้	GMP	และจัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมเติม	ประมาณ	60		ล้านบาท	 

	 	 ค่าทำางานล่วงเวลา	และค่าขนส่งวัคซีนจาก	อ.ปากช่องไปยังสถานที่ต่างๆ	เป็นต้น

	 4.	 ปรับปรุงโรงงานวัคซีนสัตว์ของกรมปศุสัตว์ใหไ้ด้มาตรฐานเพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์	

  โดยการปรับปรุงให้ได้	GMP	และมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับ	3	(Biosafety	Level	3)

	 5.	 การวางแผนเรื่องไข่	SPF	ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำาคัญสำาหรับการผลิตวัคซีนนี้	และการตรวจเชื้อเพิ่มเติมอีก	

  2	ชนิด	ได้แก่ Haemophilus (Avibacterium) paragallinarum และ Mycobacterium avium 

  เพื่อให้ตรงกับมาตรฐานไข่ที่องค์การอนามัยโลกได้กำาหนดไว้	 โดยในปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีศักยภาพ

	 	 ในการตรวจเชื้อดังกล่าวได้แล้ว	
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	 หากเปรียบเทียบโอกาสในการประสบความสำาเร็จของการใช้โรงงานวัคซีนสัตว์กับการติดต้ังโรงงานวัคซีนใหม่ 

จะพบว่าโรงงานวัคซีนใหม่ในประเทศไทยขาดบุคคลากรที่มีประสบการณ์การผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีจากไข่ใน

ระดับอุตสาหกรรม ขาดความพร้อมด้านโครงสร้าง	 และขาดอุปกรณ์จำานวนมาก	 ซึ่งต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อ

อุปกรณ์	ติดตั้งและทดสอบเครื่องมือ	อีกไม่น้อยกว่า	1	-	2	ปี	ด้วยงบประมาณที่สูงถึง	150	ล้านบาท	ซึ่งการต้องรอ 

ความพร้อมในการติดตั้งโรงงานใหม่	 จะทำาให้ประเทศอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการไม่มีวัคซีนใช้เป็นระยะเวลานานกว่า

การใช้โรงงานวัคซีนสัตว์	

 เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้ สทช. เป็นฐานการผลิตวัคซีนในภาวะฉุกเฉินมุ่งเน้นท่ีโครงสร้างพ้ืนฐานโรงงาน

ที่พร้อมใช้ ระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่สามารถผลิตวัคซีนได้ และประสบการณ์ของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มั่นใจได้ว่าจะ 

สามารถผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ในภาวะฉุกเฉิน และยังมีฟาร์มผลิตไข่ SPF ในบริเวณ

เดียวกัน ดังนั้นในปัจจุบัน สทช. จึงเป็นหน่วยงานที่มีระบบการผลิตวัคซีนครบวงจรที่มีศักยภาพสูงสุดที่จะทำาให้

ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ระบาดใหญ่พร้อมใช้ในเวลาที่เร็วที่สุด 
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Executive Summary

 It	is	estimated	that	the	pandemic	influenza	A	virus	(H1N1)	2009	will	cause	more	than	
30	million	infected	cases	and	200,000	deaths	in	2010.	Thai	government	must	take	this	threat	
seriously	by	launching	strategies	to	prevent	all	the	losses	from	this	disease.	Influenza	vaccines	
available	in	Thailand	are	all	imported	and	there	are	possibilities	of	vaccine	shortage	during	
pandemic.	It	is	a	National	security	that	Thailand	must	have	enough	vaccines	to	control	disease	
spreading.	An	approach	for	this	is,	to	build	an	influenza	vaccine	plant	that	could	manufacture	
the	 influenza	 A	 virus	 (H1N1)	 2009	 vaccine	 in	 a	 short	 period	 of	 time	 with	 all	 standard	
requirements.	The	recommended	vaccine	type	which	could	be	manufactured	in	a	shortest	time	
is	Live	Attenuated	Influenza	Vaccine	(LAIV).	It	was	found	that	there	is	an	existing	facility	that	
could	be	used	for	building	a	standard	influenza	vaccine	plant	at	Bureau	of	Veterinary	Biologics	
(BVB),	Pak	Chong,	Nakhon	Ratchaseema.	Modification	of	this	vaccine	plant	to	meet	the	human	
vaccine	plant	standard	could	offer	the	fastest	way	for	manufacturing	of	the	influenza	A	virus	
(H1N1)	2009	vaccine	within	8	months	using	88	million	baht.	This	vaccine	plant	will	have	surge	
capacity	of	approximately	16	M	doses/month.

	 It	is	new	for	Thailand	to	have	such	an	industrial	scale	vaccine	plant,	therefore,	it	is	
expected	 that	 the	 organization	 in	 charge	 of	 this	 will	 encounter	many	 complicated	 issues.	
Moreover,	 pandemic	 situation	 is	 likely	 to	 cause	a	 state	of	 confusion	or	disorder	 in	many	
organizations	that	could	delay	the	processes	involved.	To	avoid	this	chaos,	this	must	be	a	
National	plan	in	which	the	Prime	Minister	is	a	chairperson	with	the	committee	comprises	of	
Minister	of	Public	Health,	Minister	of	Agriculture	and	Cooperatives	and	all	organizations	involve.

Three	factors	that	make	the	BVB	vaccine	plant	a	candidate	for	pandemic	influenza	A	
virus	(H1N1)	2009	vaccine	are	as	follows;

1)	BVB	plant	 is	currently	producing	animal	vaccine	with	900	M	doses/year	capacity	
using	egg	-	based	technology	which	is	the	same	as	intended	for	human	pandemic	influenza	A	
virus	(H1N1)	2009	vaccine.	It	is	therefore	basically	equipped	for	vaccine	production	at	industrial	
scale.	To	use	this	plant	for	human	vaccine,	the	facility	must	be	modified	to	meet	the	required	
standards	such	as	Biosafety	level	(BSL)	2+	to	3	and	Good	Manufacturing	Practice	(GMP),	etc.	
This	could	take	at	least	3	months	with	the	budget	at	least	88	M	baht.	Surge	capacity	for	this	
modified	plant	is	estimated	approximately	16	M	doses/month.	

Ex
ec
ut
ive
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um
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ar
y

“National Strategies for Pandemic Influenza Vaccine Manufacturing in Thailand  
by Modifying Veterinary Vaccine Production Plant”
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	 2)	BVB	plant	has	more	than	40	skill	personal	with	more	than	10	years	experience	of	
vaccine	production	using	egg	-	based	technology.

	 3)	BVB	is	the	only	vaccine	plant	in	Thailand	which	has	a	farm	for	Specific	Pathogen	
Free	egg	(SPF	egg)	at	production	capacity	of	7,000	eggs/week.	The	farm	is	approximately	
2	kilometers	from	the	plant.	Therefore,	this	offers	the	best	quality	of	SPF	eggs	because	the	
damage	by	 transportation	 and	 temperature	 change	 can	be	 avoided.	BVB’s	SPF	 eggs	will	
inadequate	if	the	country	needs	more	than	7,000	eggs/week	production.	In	that	case,	imported	
SPF	eggs	will	be	supplemented.	

	 In	case	the	BVB	plant	is	chosen	for	human	pandemic	influenza	A	virus	(H1N1)	2009	
vaccine	production,	some	certain	preparations	must	be	conducted	as	follows;

1. This	strategy	must	be	promoted	to	be	a	National	Strategy	in	which	its	chairperson	
is	the	Prime	minister.	A	project	manager	and	teams	to	efficiently	cooperate	all	the	
technical	and	management	must	be	appointed.		

2.	 The	command	line	and	management	across	Ministries	such	as	Ministry	of	Public	
Health	who	is	a	principal	investigator	and	Minister	of	Agriculture	and	Cooperatives	
whose	the	BVB	plant	belongs	to,	must	be	implemented.

3.	 Budget	 preparation	 e.g.	 9	 M	 baht	 for	 purchasing	 animal	 vaccines	 which	 are	
previously	produced	by	this	plant	from	abroad,	60	M	baht	for	plant	modifications	
and	purchasing	of	equipments,	over	time	wage,	and	vaccine	transportation,	etc.

4.	 The	plant	must	be	upgraded	to	meet	GMP	and	Biosafety	Level	2+	to	3	standards.

5.	 Plan	for	SPF	egg	production	to	ensure	enough	egg	supply	and	two	more	tests	for	
SPF	eggs	are	required	for	human	vaccine	production	i.e.	Hemophillus (Avibacterium) 
paragallinarum	and	Mycobacterium avium	are	required.

In	case	the	BVB	plant	is	not	considered	a	facility	of	choice,	a	new	vaccine	plant	must	
be	built.	This	could	take	at	least	1	-	2	years	for	plant	construction,	equipment	purchase	and	
install	and	training	of	new	personnel	with	the	budget	around	150	M	baht.	Furthermore,	Thailand	
could	face	a	risk	on	shortage	of	vaccine	during	epidemic.

From	the	described	information,	modification	of	the	BVB	plant	has	many	advantages	
over	construction	of	a	new	plant	for	human	pandemic	influenza	A	virus	(H1N1)	2009	vaccine	
production	in	terms	of	the	infrastructure,	experience	personnel	and	SPF	egg	supply.	It	offers	
a	better	solution	that	could	be	achieved	in	a	short	period	of	time	during	pandemic.
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1 สรุป
“ยุทธศ�สตร์ก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009 
ในระดับอุตส�หกรรม ในภ�วะฉุกเฉิน กรณีเกิดก�รระบ�ดใหญ่ในประเทศไทย 
โดยใช้ฐ�นก�รผลิตของกรมปศุสัตว์”

	 1.1		กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

	 1.2		การเตรียมการด้านการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	 

	 	 โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์

	 1.3		การประเมินศักยภาพการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	 

	 	 โดยโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	กรมปศุสัตว์

	 1.4	 การเปรียบเทียบทางเลือกโรงงานผลิตวัคซีน	3	รูปแบบ	(การปรับปรุงโรงงาน 

	 	 ผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	การใช้โรงงานใหม่ที่ยังไม่มีอุปกรณ์	และการสร้างโรงงานใหม่)

	 1.5	 แผนปฏิบัติการในการใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกเพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

	 	 สายพันธุ์ใหม่	2009	ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์สำาหรับมนุษย์

1.1  กรอบแนวคิดของยุทธศ�สตร์และแผนปฏิบัติก�ร

ปัจจุบันมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 ซึ่งเป็นไวรัสอินฟลูเอนซา	 ชนิดเอ	 (H1N1)	 
ที่จัดเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่มีความสำาคัญสูงสุดในขณะนี้	 โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศระดับความรุนแรง
ของการระบาดของโรคนี้เป็นระดับ	 6	 เมื่อวันที่	 11	มิถุนายน	 2552	ซึ่งหมายถึงการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก	 โดย	 
ณ	วันที่	25	กันยายน	2552	รายงานผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้ออย่างน้อยจำานวน	318,925	ราย	และรายงานผู้เสียชีวิต 
จำานวน	3,917	ราย	และเนื่องจากการคมนาคมขนส่งในปัจจุบันมีความสะดวกและรวดเร็ว	คาดว่าจำานวนของ 
ผู้ป่วยและเสียชีวิตจะเพิ่มจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ

สำาหรับประเทศไทย	กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009 
รายแรก	เม่ือวันท่ี	28	เมษายน	2552	และพบผู้ป่วยและเสียชีวิตอย่างต่อเน่ือง	ข้อมูล	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2552	
รายงานอัตราป่วย	38.63	ต่อประชากรหนึ่งแสนคน	รายงานจำานวนผู้เสียชีวิตรวม	165	ราย	จากการเก็บข้อมูล
ของผู้ป่วยพบว่า	 กลุ่มประชากรที่มีภาวะเสี่ยง	 ได้แก่	 กลุ่มที่มีโรคประจำาตัวเรื้อรัง	 โรคอ้วน	 หญิงตั้งครรภ์		 
เด็กเล็ก	(อายุน้อยกว่า	5	ปี)	และผู้สูงอายุ	การระบาดใหญ่ไปทั่วโลกของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	 
รวมทั้งประเทศไทย	 ทำาให้กระทรวงสาธารณสุขต้องดำาเนินการมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและมี
ความสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก	(WHO)	เพื่อควบคุมและป้องกันโรค	เครื่องมือที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งและ 
ให้ผลดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่	 คือ	 วัคซีน	 ซึ่งมีบทบาทสำาคัญในการช่วยควบคุมและลด 
ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในกรณีเกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่	โดยวัคซีนจะช่วยลดอัตราการป่วยและตาย	
โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง	(ได้แก่	เด็ก	ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอมีโรคประจำาตัว	และผู้สูงอายุ)	
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โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์ 15 ส่ว

นท
ี่ 1

องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับประเทศไทย	 
และมีนโยบายในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 ในรูปแบบวัคซีนเชื ้อเป็นอ่อนฤทธิ์	 (Live	
Attenuated	 Influenza	 Vaccine,	 LAIV)	 โดยกำาหนดแผนการดำาเนินการในผลิตเบื้องต้นที่โรงงานต้นแบบ	 
ณ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ซ่ึง	WHO	ได้ให้การสนับสนุนในด้านทุนวิจัยในการพัฒนากระบวนการผลิต	 
การจัดหา	 Seed	 virus	 จาก	 Institute	 of	 Experimental	Medicine	 (IEM)	 ประเทศรัสเซีย	 แต่ทั้งนี้โรงงาน
ต้นแบบดังกล่าว	 มีศักยภาพและกำาลังการผลิตที่จำากัด	 คือ	 ผลิตวัคซีนที่เพียงพอสำาหรับการใช้ในการศึกษาและ
ทดสอบในสัตว์ทดลองและการทดสอบทางคลินิกเท่านั้น	 ไม่สามารถนำามาใช้ผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม	 
ให้เพียงพอต่อประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่กว่า	60	ล้านคนในระยะเวลาอันรวดเร็วได้

จากข้อมูลของเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง	”ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่	กรณี 
เกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย”	 ได้เสนอกรอบยุทธศาสตร์	 “การเตรียมพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่กรณีเกิด
การระบาดใหญ่ของประเทศไทย”	ซึ่ง	สวทช.	ร่วมกับหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข	ได้แก่		กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	และสำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ	ได้จัดทำาไว้เมื่อ
ปี	พ.ศ.	2550	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่	1:		 ยุทธศาสตร์การซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อการสำารอง
ยุทธศาสตร์ที่	2:		 ยุทธศาสตร์การแบ่งบรรจุวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่	3:		 ยุทธศาสตร์การปรับโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อการผลิตวัคซีนคนในภาวะฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่	4:		 ยุทธศาสตร์การสร้างโรงงานวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดใหญ่

กรอบยุทธศาสตร์ทั้ง	4	ด้าน	จะไม่ประสบความสำาเร็จ	หากดำาเนินการเพียงยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
เพียงลำาพังและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการวัคซีนในภาวะฉุกเฉินได้อย่างครบถ้วน	 ซึ่งยุทธศาสตร์จะมี 
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกันตามระยะเวลาต่างๆ	 จนกว่าประเทศไทยจะมีโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่	 ซ่ึงหาก 
เกิดการระบาดใหญ่ข้ึนก่อนโรงงานใหม่จะเร่ิมการผลิตวัคซีนได้	 ประเทศไทยจะสามารถปรับโรงงานของกรมปศุสัตว์ 
เพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์ได้	

จากข้อมูลการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ขององค์การเภสัชกรรม	 และข้อมูลเดิมของเอกสาร 
ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ	 ดังกล่าวข้างต้น	 เพื่อให้ประเทศไทยมีแผนสำารองในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ระบาดใหญ่	ในภาวะฉุกเฉิน	ให้เพียงพอต่อประชากรในประเทศและเกิดความสูญเสียจากการระบาดใหญ่น้อยที่สุด	
คณะทำางานเดิมที่เป็นผู้จัดทำาเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายฯ	จึงดำาเนินการศึกษาเพิ่มเติมจาก ยุทธศาสตร์ที่	3	ที่ได้
เคยเสนอไว้แต่เดิม	คือ	ยุทธศาสตร์การปรับโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อการผลิตวัคซีนคนในภาวะฉุกเฉิน	เนื่องจาก	
สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	(สทช.)	ของกรมปศุสัตว์	เป็นโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์จากไข่	SPF	(Specific	Pathogen	
Free	Egg	หรือไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ)	ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	และมีศักยภาพและประสบการณ์การผลิต
วัคซีนโดยผลิตแอนติเจนทั้งชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายมาเป็นเวลานาน	 จึงมีความพร้อมมากที่สุดในการผลิตวัคซีน 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 เมื่อเทียบกับโรงงานอื่นๆ	 ในประเทศ	ดังนั้นคณะทำางานของโครงการเดิม 
จึงดำาเนินการศึกษาต่อเพื่อเสนอ	“ยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ในระดับอุตสาหกรรม	
ในภาวะฉุกเฉิน	 กรณีเกิดการระบาดใหญ่ในประเทศไทย	 โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์”	 โดยทำาการศึกษา 
ในเชิงวิชาการและด้านเทคนิคเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ให้ได้มาตรฐานในการผลิต
วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์	 แนวทางการจัดหาไข่	 SPF	 ที่ได้มาตรฐานเพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ 
เพียงพอต่อการผลิตวัคซีน	 การประมาณการในด้านงบประมาณการลงทุนของรัฐบาล	 รวมทั้งการตัดสินใจด้าน
นโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ	 เนื่องจากแผนปฏิบัติการนี้จะสามารถดำาเนินงานได้จริงต้องได้รับ
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ส่วนที่ 1

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักของประเทศ	 และกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	(กรมปศุสัตว์)	ในฐานะหน่วยงานที่มีศักยภาพในการสนับสนุนในการดำาเนินการผลิต

ยุทธศาสตร์ฉบับนี้	 จึงจัดทำาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ตัดสินใจด้านนโยบายและผู้บริหารระดับประเทศใช้ใน 

การตัดสินใจดำาเนินการผลิตวัคซีนให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาสั้นที่สุดในสถานการณ์การะบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่	2009	ในประเทศไทย	โดยเลือกใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	กรมปศุสัตว์	ที่มีโครงสร้างพื้นฐานใน 

การผลิตวัคซีนที่พร้อมปรับปรุงในการผลิตวัคซีนจากไข่ไก่ฟัก	และที่สำาคัญมีโรงงานผลิตไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ	หรือ	 

ไข่	SPF	ภายในบริเวณเดียวกันทำาให้มีความพร้อมอย่างมากเมื่อเทียบกับการสร้างโรงงานใหม่	

 1.1.1  โจทย์ในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 โดยการปรับโรงงานผลิต

วัคซีนสัตว์ปีก	ของ	สทช.	นั้น	มีโจทย์ในการศึกษาที่สำาคัญ	3	ข้อ	ดังนี้

 1. ศักยภาพสูงสุดในการผลิต (Maximum capacity) ของการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	2009	

โดยใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกของ	สทช.	เป็นฐาน

 2. ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีจะสามารถทำาให้ สทช. ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์ เพ่ือการเตรียมการ

ให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการผลิต	ได้แก่	

	 	 2.1	 การจัดการด้านนโยบาย	 การระบุหน่วยงานเจ้าภาพ	 และการประสานงานของหน่วยงานใน

   ขั้นตอนต่างๆ	ของการผลิต	เช่น	นโยบายข้ามระหว่างกระทรวงสาธารณสุขสู่กระทรวงเกษตร

	 	 	 และสหกรณ์	(กรมปศุสัตว์)

	 	 2.2		การปรับปรุงโรงงาน	เพื่อให้ได้รับมาตรฐานเพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์

	 	 2.3		การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์	และสารเคมี	สำาหรับกระบวนการผลิตวัคซีน

	 	 2.4		การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร	ทั้งอัตรากำาลังและการอบรม/พัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค

	 	 2.5		การเตรียมความพร้อมด้านการผลิตไข่	SPF	และพื้นที่จัดเก็บ

 3. งบประมาณในการดำาเนินงานเพื่อนำาเสนอต่อรัฐบาล	 สำาหรับการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์	

โดยใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 กรมปศุสัตว์	 เป็นฐานการผลิต	 ในระยะเวลาสั้น

ที่สุดสำาหรับภาวะฉุกเฉิน

 1.1.2  ขอบเขตของการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

	 แผนยุทธศาสตร์นี้ได้กำาหนดขอบเขตในการศึกษา		ดังนี้

1. ศึกษาเฉพาะในส่วนเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live - Attenuated Influenza 

Vaccine)	 เน่ืองจากองค์การเภสัชกรรม	 เลือกใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพ่ือให้สามารถผลิต

วัคซีนได้จำานวนมากในระยะเวลาอันสั้น	 โดยกำาหนดกรอบให้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 ผลิตแอนติเจนในรูปแบบ	

Non	-	Processed	Bulk		และส่งไปดำาเนินการในขั้นตอนการทำาวัคซีนสำาเร็จ	(Finished	Product)	โดยองค์การ-

เภสัชกรรม	 เนื่องจากโรงงานวัคซีนสัตว์ปีกมีศักยภาพสูงในการผลิตวัคซีนในขั้นตอนต้นน้ำา	 (Upstream	process) 

โดยท่ีการผลิตส่วนต้นน้ำานับว่าเป็นตัวกำาหนดกำาลังการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบัน	 แผนดังกล่าว 

สอดคล้องกับแผนการผลิตที่องค์การเภสัชกรรมได้วางแผนไว้	 กล่าวคือ	 ทำาการผลิตวัคซีนที่โรงงานต้นแบบที่คณะ
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เภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	และทำาการผสมและบรรจุที่องค์การเภสัชกรรม	ข้อมูลที่ใช้ในส่วนนี้และ 

ส่วนถัดไปได้อ้างอิงตามข้อมูลท่ีได้รับจากกระบวนการพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ท่ีองค์การเภสัชกรรมดำาเนินการ 

ดังแสดงขอบเขตของแผนยุทธศาสตร์ในแผนภูมิที่	1

	 2.	 ศึกษาเพื่อเสนอเป็นแผนสำารองในการช่วยเพิ่มการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 ของ

องค์การเภสัชกรรม	ให้ได้จำานวนเพียงพอต่อประชากรไทยกลุ่มเป้าหมาย	ในภาวะฉุกเฉิน	กรณีเกิดการระบาดใหญ่	

โดยระยะเวลาที่โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	ของ	สทช.	จะต้องหยุดการผลิต	 เพื่อการเตรียมการในการปรับโรงงาน

เพื่อการผลิตวัคซีนสำาหรับมนุษย์	ระยะเวลาสั้นที่สุดประมาณ	1	ปี	 (รวมระยะเวลาการปรับปรุงมาตรฐานของ

โรงงาน	การดำาเนินการผลิตวัคซีน	และการทำาลายเชื้อเพื่อดำาเนินการผลิตวัคซีนสัตว์ปีกอีกครั้ง)

ส่ว
นท

ี่ 1

แผนภูมิที่ 1	ขอบเขตของการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	

ในระดับอุตสาหกรรม	ในภาวะฉุกเฉิน	กรณีเกิดการระบาดใหญ่ในประเทศไทย	โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์

ขอบเขตของการจัดทำายุทธศาสตร์
ในการผลิตวัคซีนที่ สทช. กรมปศุสัตว์

ขอบเขตของยุทธศาสตร์นี้

4.	Formulation	และ	Filling

2.1	SPF	egg
	 production

2.2	Antigen
	 production

3.	Purification2.	Antigen	production	1.	Seed	vaccine

 1.1.3 กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์

จากกระบวนการดำาเนินงานของคณะทำางานเพ่ือตอบโจทย์ของการศึกษา	 ภายใต้ขอบเขตของแผนยุทธศาสตร์		 
ดังกล่าวข้างต้น	 คณะทำางานได้ทำาการศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการและเทคนิค	 เพ่ือการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	 
2009	ชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ	ของประเทศไทยโดยใช้ฐานการผลิตท่ีสำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 (สทช.)	กรมปศุสัตว์	 
ในหัวข้อที่สำาคัญดังนี้

 1. แนวทางการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเชื ้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ในรูปแบบ 
Non - processed bulk	 และส่งไปดำาเนินการในขั้นตอนการทำาให้วัคซีนสำาเร็จ	 และส่งไปดำาเนินการบรรจุขวด
โดยความรับผิดชอบขององค์การเภสัชกรรม

 2. แนวทางการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกของ สทช. ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่
สำาหรับมนุษย์		เนื่องจากการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์มีข้อปลีกย่อยบางประการที่แตกต่างวัคซีนสัตว์ที่	
สทช.	 ทำาการผลิตในปัจจุบัน	 จึงมีความจำาเป็นในการปรับปรุงเครื่องมือ	 และระบบน้ำา	 ระบบหมุนเวียนอากาศ	
เป็นต้น	เพื่อให้วัคซีนที่ผลิตจากโรงงานนี้มีคุณภาพได้มาตรฐานในการนำามาใช้เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์	
(มาตรฐาน	GMP	และ	BSL	3)
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 3. แนวทางการจัดหาไข่ที ่มีตัวอ่อนที่ได้มาตรฐานสำาหรับการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือไข่ SPF 
(Specific Pathogen Free Egg) เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตวัคซีน นับเป็นปัจจัยและคอขวดสำาคัญของ
การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่	 และเนื่องจาก	 สทช.	 มีการผลิตไข่	 SPF	 เพื่อการใช้ผลิตวัคซีนสัตว์อยู่แล้ว	 ดังนั้น
นับเป็นข้อดี	 เน่ืองจากฟาร์มผลิตไข่	 SPF	 อยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานผลิตวัคซีน	 ดังน้ันจึงช่วยลดอัตราการสูญเสีย 
ไข่จากการขนส่ง	เนื่องจากกำาลังการผลิตไข่	SPF	ที่	สทช.	ผลิตในปัจจุบันต่ำากว่ากำาลังการผลิตวัคซีนของโรงงาน
วัคซีนของ	สทช.	ดังนั้นต้องมีการเตรียมการเรื่องจัดหาไข่เพิ่มเติมโดยการขยายกำาลังการผลิตไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ 
ของ	สทช.	และหรือการสั่งซื ้อไข่	SPF	จากต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อให้โรงงานวัคซีนของ	สทช.	สามารถ 
ดำาเนินการที่กำาลังการผลิตวัคซีนสูงสุดได้

 1.1.4 กระบวนการดำาเนินงานของโครงการ

จาก	 โจทย์	 ขอบเขต	 และกรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น	 การจัดทำาเอกสารข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย	เร่ือง	“ยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	2009	ในระดับอุตสาหกรรม	ในภาวะฉุกเฉิน	
กรณีเกิดการระบาดใหญ่ในประเทศไทย	โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์”	นี้	การได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนและ
มีความถูกต้องนั้น	 ต้องอาศัยกระบวนการที่มีความสำาคัญ	 ได้แก่	 การประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย	 การประชุมคณะทำางาน	 การตรวจสอบและประเมินโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศ	 การประชุมผ่าน
โทรศัพท์ทางไกลจากต่างประเทศ	และการจัดเสวนาผู้ส่ือข่าว	ในช่วงระยะเวลา	5	เดือน	ต้ังแต่	พฤษภาคม	-	กันยายน	
พ.ศ.	2552	ดังแสดงในแผนภูมิที่	2

การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	 2009	 ชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ	 ในภาวะ 
ฉุกเฉิน	 โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์	 คณะทำางานต้องทำาการศึกษาในเชิงวิชาการ	ด้านเทคนิคเชิงลึก	และ
งบประมาณในการดำาเนินงานทั้งหมดเพิ่มเติม	 จากข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน	 ดังนั้น	 คณะทำางานจึงจัดประชุม
คณะทำางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นการระดมสมองและให้ได้ข้อมูลทางวิชาการ	 ความรู้	 และ
ข้อคิดเห็น	 ทั้งนี้มีการจัดการประชุมรวม	 9	 ครั้ง	 และมีหัวข้อในการประชุมที่แตกต่างไปในแต่ละครั้ง	 เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วน	 ครอบคลุมทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้อง	 และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการในการเขียนเอกสารของ 
คณะทำางาน	

อีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสำาคัญ	 คือ	 การนำาผู้เชี่ยวชาญคือ	 Mr.	 Erick	 D’Hont	 ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่จาก	WHO	 ในการตรวจสอบและประเมินโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 สำานักเทคโนโลยี-
ชีวภัณฑ์สัตว์	กรมปศุสัตว์	และประเมินซ้ำาโดยละเอียดโดยทีมวิศวกรไทยจากบริษัท	 โกลบอลเทค	จำากัด	และ
บริษัท	 เวิล์ดอะกรีบิสซิเนส	 จำากัด	 โดยการประเมินโครงสร้าง	 และระบบต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์	ได้แก่	ระบบการขนส่งวัตถุดิบ	ระบบไฟฟ้า	ระบบอากาศ	ระบบการฆ่าเชื้อ	ระบบ 
การกำาจัดของเสีย	และระบบการขนส่งวัคซีนออกจากโรงงาน	และคณะทำางานยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีประสบการณ์ของโรงงานเหล่านั้นด้วย	 และนอกจากนั้น	 คณะทำางานยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	วิทยาเขตบางขุนเทียน	เนื่องจากเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความเป็นไปได้ 
ที่องค์การเภสัชกรรมจะใช้เป็นโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่	

เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	เป็นเทคโนโลยีที่กระทรวงสาธารณสุข	 
เลือกใช้โดย	WHO	 เป็นผู้สนับสนุน	 และ	 Institute	 of	 Experimental	Medicine	 (IEM)	 ประเทศรัสเซีย	 
เป็นหน่วยงานท่ีถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคในการผลิตให้ประเทศไทย	 คณะทำางานจึงร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล	
(Teleconference)	ร่วมกับ	กระทรวงสาธารณสุข	WHO	และ	IEM	ด้วย
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นอกจากนั้น	 คณะทำางานยังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	 ในคณะทำางาน
เพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน	 ซึ่งคณะทำางานได้
เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลและติดตามสถานการณ์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย	 และได้รับข้อมูลเพื่อนำา
มาประกอบในเอกสารฉบับนี้

จากการที่คณะทำางานมีแนวคิดทีจะสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักแก่สังคมไทยในเรื่อง 
การเตรียมการด้านวัคซีนเพ่ือรองรับภาวการณ์ระบาดใหญ่	 จึงจัดให้มีการเสวนากับผู้ส่ือข่าวเพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสาร 
ไปยังประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

แผนภูมิที่ 2  กระบวนการดำาเนินงานในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2552

การเดินทาง ครั้งที่ 3
สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	

จ.นครราชสีมา
เพื่อทดสอบเครื่องมือและ
ระบบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ในการผลิตวัคซีน		
วันที่	28	กรกฎาคม	2552

การจัดเสวนาผู้สื่อข่าว
“การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ระดับอุตสาหกรรม”		
วันที่	20	สิงหาคม	2552

การประชุมคณะทำางาน
ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม
และ Microgen	(Russia)	

ผ่านโทรศัพท์ทางไกล
วันที่	28	กรกฎาคม	2552

การเดินทาง ครั้งที่ 2
Pilot	plant	ของ	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	
วิทยาเขตบางขุนเทียน		

วันที่	22	กรกฎาคม	2552

การประชุมระดมสมอง
ครั้งที่ 1 

หารือความเป็นไปได้ใน 
การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่	ร่วมกับ

สำานักงานคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ	

กระทรวงสาธารณสุข		
วันที่	6	พฤษภาคม	2552

การเดินทาง ครั้งที่ 1
สำานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์	
จ.นครราชสีมา

วันที่	29	มิถุนายน	2552

การประชุมคณะทำางาน 
ครั้งที่ 2

เพื่อสรุปข้อมูลการปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์	

เพื่อให้ได้มาตรฐาน	GMP	
วันที่	16	กรกฎาคม	2552

การประชุมคณะทำางาน 
ครั้งที่ 1

เพื่อกำาหนดวัตถุประสงค์	
ขอบเขต	และการตั้งโจทย์

ของการดำาเนินงาน
วันที่	5	มิถุนายน	2552

การประชุมระดมสมอง ครั้ง
ที่ 2

เพื่อกำาหนดคุณภาพของ 
ไข่ไก่	เพื่อการผลิตวัคซีน 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	2009 
ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ 

วันที่	20	กรกฎาคม	2552

การประชุมระหว่าง
ผู้บริหาร สวทช. และ 
องค์การเภสัชกรรม
เพื่อหารือแนวทางของ

นโยบายในการผลิตวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	2009 

ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ 
วันที่	27	กรกฎาคม	2552

การประชุมคณะทำางาน
ครั้งที 3

เพื่อผู้รับผิดชอบแต่ละ
หัวข้อนำาเสนอและสรุป

ข้อมูล	เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล	
และจัดทำารายงาน		

วันที่	4	สิงหาคม	2552

การประชุมคณะทำางาน
ครั้งที่ 5

เพื่อปรับปรุงเนื้อหาร่าง
รายงานฉบับสมบูรณ์	

วันที่	3	กันยายน	2552

การประชุมคณะทำางาน 
ครั้งที่ 6

หารือร่วมกับที่ปรึกษา
โครงการ	

วันที่	15	กันยายน	2552

การประชุมคณะทำางาน
ครั้งที่ 4

เพื่อปรับปรุงเนื้อหาร่าง
รายงานฉบับสมบูรณ์	

วันที่	18	สิงหาคม	2552

การประชุม
ระดมสมอง

การประชุม
คณะทำางาน 

การประชุมผ่าน
โทรศัพท์ทางไกล

การสำารวจ
และประเมินโรงงาน

การจัดเสวนา
ผู้สื่อข่าว
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1.2 ก�รเตรียมก�รด้�นก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
 โดยใช้ฐ�นก�รผลิตของกรมปศุสัตว์

วัคซีนสำาหรับป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	 (LAIV)	 มีข้อดีเนื่องจากเป็นวัคซีนที่ให้โดยการพ่น
เข้าสู่จมูก	 และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้ง	 System	 humoral	 immunity	 และ	 Local	 humoral	 immunity	
รวมถึง	IgA	และภูมิคุ้มกันแบบ	Cellular	immunity	วัคซีนเชื้อเป็นสำาหรับไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบัน	เป็นสายพันธุ์ที่
ถูกปรับให้เพิ่มจำานวนได้เฉพาะในอุณหภูมิต่ำา	ที่อุณหภูมิประมาณ	25	 ำC	 (cold	adapted	strain,	ca)	นอกจาก
นี้ยังถูกทำาให้อ่อนฤทธิ์	 (attenuated,	 att)	 และมีคุณสมบัติไวต่ออุณหภูมิ	 37	 ำC	 (temperature	 sensitive,	 ts)
คุณสมบัติอีกประการหน่ึง	คือ	ไวรัสมีความคงตัวสูงไม่เปล่ียนคุณสมบัติได้ง่ายเน่ืองจากยีนต่างๆ	ของไวรัสมีการกลายพันธ์ุ	 
(mutation)	 หลายตำาแหน่ง	 เมื่อนำาไปทดสอบในสัตว์	 คือ	 ferret	 พบว่าไม่ก่อให้เกิดอาการ	 influenza	 -	 like	 
illness	 ไวรัสนี้ถูกนำามาใช้เป็น	 Master	 Donor	 Virus	 (MDV)	 ที่นำามาผสม	 (reassortment)	 กับสายพันธุ์ที่
กำาลังระบาด	ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม	 (อาร์เอ็นเอของไวรัส)	แล้วคัดเลือกไวรัสลูกผสมชนิดที่มี 
แอนติเจนที่ผิวอนุภาคไวรัส	 คือ	 Haemagglutinin	 (HA)	 และ	 Neuraminidase	 (NA)	 ของไวรัสสายพันธุ์ที่
กำาลังระบาด	 ทำาให้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์ที่มีการระบาดได้	 คุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำาให้ไวรัส
มีความเหมาะสมในการเป็นแอนติเจนสำาหรับการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	 สำาหรับ
วัคซีนตั้งต้นที่องค์การเภสัชกรรมใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	นั้นได้รับมาจาก	Institute	of	
Experimental	Medicine	 (IEM),	Russian	Academic	of	Medical	Sciences	 (RAMS),	St.	Petersburg	
ประเทศรัสเซีย	 ซึ่ง	 WHO	 ทำาหน้าที่ประสานในการขอไวรัสตั้งต้นให้กับประเทศไทย	 สำาหรับกระบวนการผลิต
วัคซีนน้ัน	องค์การเภสัชกรรมได้ดำาเนินการพัฒนาร่วมกับผู้เช่ียวชาญจาก	WHO	ซ่ึงมีข้ันตอนต่างๆ	ดังกล่าวด้านล่าง	
(รายละเอียดดังแสดงในรูปท่ี	1)	รายงานนี้จะทำาการวิเคราะห์และประเมินด้านต่างๆ	 โดยอ้างอิงสายพันธุ์ของไวรัส
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นเช่นเดียวกับที่องค์การเภสัชกรรมได้เลือกใช้สำาหรับการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
สำาหรับประเทศไทย	

ส่วนที่ 1

กระบวนการผลิตวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
(Live Attenuated Influenza Vaccine) โดยองค์การเภสัชกรรม

2.ไวรัสเพ่ิมจำานวน
ในไข่โดยบ่ม

เป็นเวลา	2	วัน

การควบคุมคุณภาพ:
ตรวจสอบการพัฒนา
เป็นตัวอ่อนของไข่ที่ใช้

การควบคุมคุณภาพ:
Sterility	และ	Specificity

การตรวจสอบ: Sterility,	identity,	specific	activity	
การปนเปื้อน ของ	mycoplasma	

และ Mycobacterium tuberculosis 

4.	Clarification
โดยเครื่อง

Centrifugation
และ	Microfiltration

5.	ทำาเข้มข้นด้วย	
Ultrafiltration	

3.	เก็บเกี่ยว	
allantoic
fluid	

6.	การกรอง
ปลอดเชื้อ

8.	ผลิตภัณฑ์
เข้มข้น	

9.	เจือจาง	
และ

บรรจุขวด

1.	ฉีดไวรัสต้ังต้น
เข้าสู่ไข่ไก่
ท่ีมีตัวอ่อน

7.	เติม	Stabilizer

VACCINE

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	(LAIV)	อ้างอิงจากการพัฒนาการผลิตวัคซีน
โดยองค์การเภสัชกรรม
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	 ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นในระดับอุตสาหกรรมนั้นต้องการปัจจัยหลักดังต่อไปนี้

	 1.	 ไข่ไก่ที่มีตัวอ่อน	 ผลิตแบบปลอดเชื้อเฉพาะ	 (Specific	 Pathogen	 Free	 egg,	 SPF	 egg)	 และ 

ได้มาตรฐานเพ่ือการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามข้อกำาหนดของ	 WHO	 ซ่ึงเป็นแหล่งเพ่ิมจำานวนของไวรัสอินฟลูเอนซา	

ชนิด	A	

	 2.	 โรงงานที่มีมาตรฐาน	GMP	และมีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับ	BSL3	ที่ได้มาตรฐาน

ในการผลิตวัคซีนสำาหรับมนุษย์

	 3.	 เครื่องมือ/อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตวัคซีน

	 4.	 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ/พื้นฐานในการผลิตวัคซีนจากไข่ไก่ที่มีตัวอ่อน

	 5.	 การบริหารจัดการระดับชาติเพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

	 6.	 งบประมาณสำาหรับสนับสนุนทุกปัจจัยข้างต้น

จากการสำารวจโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 กรมปศุสัตว์	 จ.นครราชสีมา	 

พบปัจจัยหลักในการผลิตวัคซีน	ดังกล่าวมาข้างต้น	ดังแสดงในตารางที่	1

ตารางที่ 1	 สถานภาพของโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 กรมปศุสัตว์	 ในกรณีใช้เป็น

โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009

ปัจจัยหลัก โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก หมายเหตุ

1.	ไข่ไก่ที่มีตัวอ่อน	ผลิตแบบปลอดเชื้อ		
เฉพาะ	(Specific	Pathogen	Free)	
หรือ	ไข่	SPF	

พร้อม มีฟาร์มผลิตไข่	SPF	ในบริเวณใกล้โรงงาน	 
ในระยะ	2	กม.	และมีกำาลังผลิตปัจจุบันอยู่ที่	7,000	
ฟองต่อสัปดาห์

2.	 โรงงานที่มีมาตรฐาน	GMP	และ 
มีความปลอดภัยในระดับ	BSL3

ต้องการการปรับปรุง ต้องปรับปรุงระดับความปลอดภัยเป็น 
ระดับ	BSL3	และมาตรฐานการผลิตเป็น	 
GMP	โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน

3.	 เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการผลิตวัคซีน ต้องการการปรับปรุง ต้องปรับปรุง/ซ่อมบำารุง/จัดซื้อเพิ่ม	 
ใช้ระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน

4.	 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ/พื้นฐาน 
ในการผลิตวัคซีนจากไข่ไก่

พร้อม มีบุคลากรผู้มีความชำานาญในการฉีดไข่	 
และการเก็บเกี่ยว	(harvest)	รวม	40	คน

5.	 การบริหารจัดการระดับชาติด้าน 
การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ ่
สายพันธุ์ใหม่	2009

ยังไม่ได้ดำาเนินการ ต้องมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	ที่สามารถ 
สั่งการและมีคณะกรรมการที่สามารถบริหารจัดการ
ได้ทั้งกระทรวง	สาธารณสุข	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	และหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

6.	งบประมาณ ยังไม่ได้เตรียมการ ต้องมีงบประมาณสนับสนุนในด้านโรงงาน	เครื่องมือ
อุปกรณ์	การฝึกอบรมบุคลากร	และการจัดการเชิง
นโยบาย	รวมประมาณ	88	ล้านบาท	(ตารางที่	9)

	 จากตารางที่	1	เห็นได้ว่าโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	ของสำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	กรมปศุสัตว์	 

มีโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่	ค่อนข้างพร้อม	โดยเฉพาะการมีฟาร์มผลิตไข่	SPF	และอยู่ในบริเวณเดียวกัน	จึงมี 

ข้อได้เปรียบในการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	2009	เม่ือเทียบกับโรงงานอ่ืน	อีกท้ังมีอุปกรณ์ท่ีสำาคัญ	 

คือ	 อุปกรณ์ฉีดไข่	และบุคลากรผู้เช่ียวชาญในการผลิตวัคซีนจากไข่ไก่	สำาหรับรายละเอียดของปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ 

ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์	 ของโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 (สทช.)	 

มีดังนี้
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 1.2.1 ไข่ไก่ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	(สทช.)	กรมปศุสัตว์	เป็นแห่งเดียวในประเทศที่มีการผลิตไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ	

(Specific	Pathogen	Free		egg,	ไข่	SPF)	และมีขนาดกำาลังการผลิตใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม	เริ่มดำาเนินการมา 

ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2539	มีโรงเรือนไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ	จำานวน	3	โรง	แต่ละโรงเลี้ยงแม่พันธุ์ไก่ได้	1,638	ตัว	และ

พ่อพันธุ์	264	ตัว	ฟาร์มเลี้ยงไก่เป็นระบบปลอดเชื้อ	มีระบบการเลี้ยงที่เข้มงวด	ปลอดภัย	และสอบทวนกลับได้ต่อ

เนื่อง	24	ชั่วโมง	เพื่อให้ความปลอดเชื้อของไก่คงอยู่	โดยที่สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	มีโรงฟักไข่	จำานวน	1	โรง	

ที่มีตู้ฟักไข่ขนาดใหญ่	ชนิดพิเศษสำาหรับการฟักไข่	SPF	โดยเฉพาะ	ขนาด	8,400	ฟอง	จำานวน	6	ตู้	ทำาให้ฟักไข่

ได้สูงสุด	50,400	ฟองต่อหนึ่งรอบ

ฟาร์มเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อหรือฝ่ายผลิตไก่และไข่	SPF	ของ	สทช.	ทำาหน้าที่ผลิตไข่	SPF	สำาหรับเป็น

วัตถุดิบของการผลิตและทดสอบวัคซีนสัตว์ปีก	 โดยผลผลิตไข่ที่ได้ต้องปราศจากโรคและภูมิคุ้มกันของโรคต่างๆ	

จำานวน	18	โรค	และ	1	Agent	ตามมาตรฐานการผลิตไข่ปลอดเชื้อเพื่อการผลิตวัคซีนสัตว์	เมื่อเปรียบเทียบ 

กับมาตรฐานไข่	 SPF	 ที่กำาหนดโดยองค์การอนามัยโลกเพื่อใช้สำาหรับการผลิตวัคซีนมนุษย์	 ไข่ที ่ผลิตจาก 

กรมปศุสัตว์มีการทดสอบความปลอดโรคตรงตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก	ยกเว้น	2	รายการ	ที่ไม่ได้ทดสอบ	

คือ	 Haemophilus (Avibacterium) paragallinarum และ Mycobacterium avium	 ซึ่งสถาบันสุขภาพสัตว์	

กรมปศุสัตว์	สามารถทดสอบโรค	2	รายการดังกล่าวได้ด้วยชุดทดสอบจากต่างประเทศ	หากมีการเลือกใช้ไข่	SPF	

จากกรมปศุสัตว์	เพื่อการผลิตวัคซีนสำาหรับมนุษย์

เทคโนโลยีที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ	สทช.	 ได้รับมาจาก	บริษัท	LOHMANN	TIERZUCHT	

GMBH	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 โดยมีบริษัท	 เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า	 จำากัด	 ในเครือเบทาโกร	 เป็นผู้ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตไข่	SPF	เป็นเทคโนโลยีที่มีความจำาเพาะและต้องการประสบการณ์ของสัตวแพทย์สูงมาก	

สทช.	มีสัตวแพทย์และทีมงานท่ีมีทักษะและประสบการณ์สูง	ท่ีดูแลการผลิตไข่	SPF	มากว่า	10	ปี	ปัจจุบันฟาร์ม

เลี้ยงไก่ปลอดเชื้อเฉพาะของ	สทช.	ผลิตไข่	SPF	ได้เฉลี่ยวันละ	1,000	ฟอง	หรือเดือนละ	30,000	ฟอง	โดยมีกำาลัง

การผลิตสูงสุดของฟาร์ม	สามารถผลิตไข่	SPF	ได้เฉล่ียวันละ	2,000	ฟอง	หรือเดือนละ	60,000	ฟอง	(หมายถึงไข่

เชื้อเป็นที่ฟักแล้ว	ไม่รวมไข่คัดทิ้งต่างๆ)

ส่วนที่ 1
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 1.2.2 การปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้ได้มาตรฐานสำาหรับใช้ 

  ในการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดสำาหรับมนุษย์

ปัจจุบันโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 ได้มีการดำาเนินงานเพื่อผลิตวัคซีนสำาหรับสัตว์ปีกหลายชนิด	 เช่น	วัคซีน

ฝีดาษไก่	 วัคซีนนิวคาสเซิล	 วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่	 เป็นต้น	 และอุปกรณ์ส่วนใหญ่แทบทั้งหมดอยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที	

เมื่อวันที่	 29	 มิถุนายน	 2552	 คณะทำางานพร้อม	 Dr.Erik	 D’Hont	 ผู้เชี่ยวชาญจาก	WHO	 เดินทางไป

สำารวจและประเมินโรงงานและมีความเห็นว่า	 สามารถใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกเพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สำาหรับมนุษย์ในระดับอุตสาหกรรมในส่วนต้นน้ำารูปแบบ	Non	-	processed	Bulk	ได้	และมีการศึกษาเพื่อกำาหนด

แนวทางในการปรับปรุงโรงงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต	 โดยเริ่มจากการที่วิศวกรที่มีความชำานาญได้ทำาการ

ตรวจสอบสภาพโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์โดยละเอียดในวันที่	 28	 กรกฎาคม	 2552	 โดยเน้นการตรวจสอบ	 ระบบ	

เครื่องจักร	อุปกรณ์	และอาคารสถานที่ด้านบริเวณผลิตวัคซีนสัตว์เชื้อตาย	ซึ่งจะเป็นบริเวณที่จะถูกปรับปรุงให้เป็น

สถานที่ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์และได้มีการจัดทำารายงานการตรวจสอบสภาพโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์

ปีกพร้อมแนวทางการปรับปรุง	 ซึ่งคณะทำางานมีข้อสรุปแนวทางในการปรับปรุงโรงงานวัคซีนสัตว์ปีก	 สทช.	 ให้ได้

มาตรฐานสำาหรับใช้ในการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดสำาหรับมนุษย์	ดังนี้

1.	 การปรับระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ	(Biosafety	 level,	BSL)	จากระดับ	BSL2	ไปเป็นระดับ	

BSL3	เพื่อรองรับการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	

2.	 การซ่อมบำารุงและปรับเปลี่ยนระบบสนับสนุนการผลิต	 (Utilities)	 สำาหรับกระบวนการผลิต	 ได้แก่	

ระบบไอน้ำาสะอาด		น้ำาสะอาดสำาหรับยาฉีด	(Water	For	Injection	-	WFI)	ระบบผลิตลมปราศจาก

อนุภาค	ระบบถังฆ่าเชื้อ	ระบบท่อระบายน้ำาเสียปนเปื้อนใหม่แยกเฉพาะก่อนการฆ่าเชื้อ

3.	 การปรับผัง	 layout	 ของห้องส่วนผลิตบางส่วน	 เพื่อเพิ่มห้องอาบน้ำาชำาระเชื้อปนเปื้อนเพื่อให้

สอดคล้องกับ	 BSL3	 และมีการจัดเส้นทางการเข้าออก	 flow	 ของการทำางานใหม่ให้ได้มาตรฐาน	

GMP	ยิ่งขึ้น	

งบประมาณในการดำาเนินการปรับปรุงโรงงานและอุปกรณ์เสริมดังกล่าวข้างต้น		ประมาณการ 44.5 ล้านบาท 

ตามรายละเอียดดังแสดงในตารางที่	2

ส่ว
นท

ี่ 1
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ตารางที่ 2 ประมาณการงบประมาณในการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	

เพื่อให้ได้มาตรฐานในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์

กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1 การปรับ	Clean	room	ตรงตาม	PIC/S	GMP	2009	และContainment	
ตรงตาม	Biosafety	LEVEL	3	(BSL-3)

18,087,610.00

2 ระบบผลิตน้ำาบริสุทธิ์	(Purified	Water	System) 3,000,000.00

3 ระบบผลิตน้ำาทำายาฉีด	(Water	For	Injection	System) 2,650,000.00

4 Washing	Station	สำาหรับถังบรรจุวัคซีน 420,000.00

5 ระบบ	COMPRESSED	DRY	AIR	(CDA)	ตรงตามมาตรฐาน	ISO	8573-1 2,708,740.00

6 การปรับปรุง	Clean	room	Interior 426,000.00

7 Clean	room	Equipment	และ		Accessories 521,420.00

8 ระบบท่อน้ำาทิ้งใหม่จากภายในโรงงานไปยัง	Collection	tank	เดิม 936,000.00

9 ซื้อ	Decontamination	Autoclave	เพิ่มเติม	1	เครื่อง	
(ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ)

3,000,000.00

10 ซ่อมระบบควบคุมและเปลี่ยนอะไหล่ที่จำาเป็นของ	Pure	Steam	Generator	
และ	Kill	tank

1,000,000.00

11 Facilities	Monitoring	System	(REAL	TIME)	ตามมาตรฐาน	21CFR	
PART	11,	ELECTRONIC	RECORDS

3,500,000.00

12 Modular	Office 400,000.00

13 Commissioning	and	Qualification	(VALIDATION) 1,000,000.00

14 งบดำาเนินการ	(6	เดือน)	เช่น	ค่าจ้างวิศวกรจากภายนอก	ค่าล่วงเวลา 1,000,000.00

15 ค่าบริหารจัดการระบบ	เช่น	ค่าบำารุงรักษา	ค่าอะไหล่ 3,000,000.00

รวม 41,649,770.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 2,915,483.90

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,565,253.90

ส่วนที่ 1
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 1.2.3  การปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์สำาหรับกระบวนการผลิตวัคซีน

การปรับปรุงอุปกรณ์สำาหรับกระบวนการผลิตวัคซีนจะอ้างอิงจาก	กระบวนการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
ชนิดน้ำา	ที่พัฒนาโดยคณะวิจัยองค์การเภสัชกรรมและที่ปรึกษา	Dr.	Erik	D’Hondt	ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก
ด้านการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ในการใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกสำาหรับการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรูปแบบ	Non	-	processed	bulk	
vaccine	 ซ่ึงส้ินสุดกระบวนการท่ีการกรองเพ่ือทำาให้ปราศจากการปนเป้ือนของจุลินทรีย์	 (ตามรูปท่ี	 1)	 มีรายละเอียด 
รายการอุปกรณ์ที่ต้องปรับปรุงหรือที่มีอยู่แล้ว	มีดังต่อไปนี้

 1.		 ตู้ฟักไข่	เพื่อการฟักไข่	10		-	12	วันก่อนการฉีดเชื้อไวรัส	ซึ่งอาจใช้ฟักไข่ที่ผลิตโดยโรงงานผลิตไข่

ปลอดเชื้อเฉพาะ	 (ไข่	SPF)	ของสำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	หรือเป็นไข่ปลอดเชื้อเฉพาะที่ได้รับการผสมนำาเข้า

จากต่างประเทศ	กรณีที่ใช้ไข่จากโรงงานผลิตไข่ของสำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพียงแหล่งเดียว	(หากไม่สามารถ

นำาเข้าไข่จากต่างประเทศได้)	สามารถใช้ตู้ฟักไข่เดิมได้เพียงพอ	ส่วนกรณีที่สามารถจัดซื้อและนำาเข้าไข่จากภายนอก

ได้จำาเป็นต้องมีการจัดซื้อตู้ฟักเพิ่มเติม	 ซึ่งจำานวนสั่งเพิ่มเติมประเมินจากกำาลังการผลิตสูงสุดของโรงงานวัคซีน 

ที่รับไข่ได้	40,000	ฟองต่อสัปดาห์	ดังนั้นจะต้องมีการติดตั้งตู้ฟักขนาด	20,000	ฟองเพิ่มเติมจำานวน	4	ตู้	 

ราคาประเมิน	1.5	x	4	=	6	ล้านบาท)	ตู้ฟักไข่น้ีจะติดต้ังเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่ท่ีโรงงานผลิตไข่ปลอดเช้ือเฉพาะ	ของ 

สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	ซ่ึงอยูใกล้โรงงานผลิตวัคซีน	ระยะทางประมาณ	1	-	2	กม.

	 2.	 เครื่องฉีดเชื้อเข้าไข่	(Inoculator)	ใช้เครื่องเดิมที่มีอยู่แล้ว

	 3.	 ตู้บ่มและแช่เย็นไข่ภายหลังการฉีดเชื้อ	(Incubator	&	Chiller)	ใช้ตู้เดิมที่มีขนาดบรรจุ	20,000	ฟอง	

จำานวน	2	ตู้	(หมายเหตุ:	จำานวนไข่ที่อุปกรณ์นี้รับได้	เป็นส่วนที่กำาหนดกำาลังการผลิตวัคซีนสูงสุดของโรงงาน)

	 4.		 เครื่องเปิดเปลือกไข่และเก็บเชื้อ	(Decapping	and	Harvest)	ใช้เครื่องเดิม	หรืออาจใช้บุคลากร 

ของโรงงานวัคซีนที่มีประสบการณ์สูงอยู่แล้ว	

	 5.		 การทำาให้น้ำา	allantoic	fluid	ใส	(clarification)	โดยการใช้	Disk	Stack	Separator	ผลิตโดย	บริษัท	

Westfalia	ซึ่งต้องมีการซ่อมบำารุงเครื่อง	(ใช้ระยะเวลา	45	วันในการดำาเนินการ)

	 6.		 ต้องจัดซื้ออุปกรณ์ในการกรองระดับ	Microfiltration	 (0.45	 -	 1.2	 ไมครอน)	 โดยใช้	 disposable	

filter	capsule	เพื่อกรองแบคทีเรียที่อาจปนเปื้อน	ให้เพียงพอกับปริมาณการผลิต

7.	 ต้องจัดซื้อถังปลอดเชื้อเพื่อบรรจุในในรูปแบบ	 bulk	 ก่อนการขนส่งไปดำาเนินการทำาบริสุทธิ์ต่อที่ 

หน่วยวิจัยวัคซีนองค์การเภสัชกรรม	มหาวิทยาลัยศิลปากร	จังหวัดนครปฐม

	 รายละเอียดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดในรูปแบบ	non	-	processed	bulk	ดังแสดง 
ในตารางที่	 3	ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อจำากัดใน	การเพิ่มผลิตวัคซีนในส่วนที่เป็นอุปกรณ์	คือ	ตู้ฟักและแช่เย็นไข่ 
หลังเพาะเชื้อ	 (Incubator	 &	 chiller)	 ซึ่งสามารถรับไข่ได้เพียง	 40,000	 ฟอง/สัปดาห์	 โดยไม่สามารถเพิ่มเติม
ได้อีกเนื่องจากข้อจำากัดในด้านพื้นที่	 ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการเตรียมอุปกรณ์ดังรายละเอียดตามตารางที่	 4	 
ซึ่งต้องใช้ประมาณ	 15.7	 ล้านบาท รวมงบประมาณในการปรับปรุงโรงงานและอุปกรณ์ทั้งสิ้น	 60.2 ล้านบาท 
(กรณีผลิตวัคซีนจากไข่จำานวน	40,000	ฟอง/สัปดาห์)

ส่ว
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หมายเหตุ :	*	รายการต่างๆ	สามารถดำาเนินการไปพร้อมกัน

ตารางที่ 4	งบประมาณสำาหรับอุปกรณ์และระยะเวลาสำาหรับปรับปรุงอุปกรณ์และจัดซื้ออุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ :	*	อุปกรณ์และขั้นตอนที่คาดว่าจะเป็นคอขวดของกระบวนการผลิตต้นน้ำา

ตารางที่ 3	อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่มีอยู่แล้วในโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกและที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติม

ขั้นตอน/อุปกรณ์ สถานภาพ ศักยภาพ (capacity) สิ่งที่ต้องดำาเนินการต่อ

1. ตู้ฟักไข่ มีอยู่แล้ว 40,000	ฟอง/สัปดาห์ ต้องจัดซื้อเพิ่มอีก	4	ตู้

2.	 เครื่องฉีดไข่	(Inoculator) มีอยู่แล้ว 8,000	ฟอง/ชั่วโมง ต้องจัดหาอะไหล่เพื่อรองรับ
การซ่อมบำารุง

3.	 ตู้บ่มและแช่เย็นไข่หลัง
เพาะเชื้อ	(Incubator	&	
chiller)*

มีอยู่แล้ว 20,000	ฟอง/ตู้	จำานวน	2	ตู้
รองรับไข่ในกระบวนการผลิตได้	
40,000	ฟอง/สัปดาห์

ต้องจัดหาอะไหล่เพื่อรองรับ
การซ่อมบำารุง

4.	 Decapping	and	
Harvest*

มีอยู่แล้ว อาจใช้ผู้ปฏิบัติการ	ซึ่งอัตราเร็วใน
การปฏิบัติประมาณ	3,000	ฟองใน
เวลา	2	ชั่วโมง	(การทำางานวันละ	
จำานวน	4	ชุด	ชุดละ	4	คน)

หากไม่ใช้เครื่อง	 
ต้องจัดเตรียมพนักงาน 
ที่มีประสบการณ์

5.	 Clarification	by	
centrifuge

มีอยู่แล้ว 25	-	50	ลิตรของ	allantoic	fluid/
ช่ัวโมง	(ไข่	2,500	-	5,000	ฟอง/ช่ัวโมง)

ต้องมีการซ่อมบำารุง	 
ใช้เวลา	45	วัน

6.	 Microfiltration ซื้อเพิ่มเติม ขยายได้ตามปริมาณ	capsule	เช่น	
capsule	10	น้ิว	-	50	ลิตร/3	ช่ัวโมง

จัดซื้อให้เพียงพอกับจำานวนไข่

7.	 ถังปลอดเชื้อนึ่งฆ่าเชื้อได้ ซื้อเพิ่มเติม ขยายได้ตามปริมาณจำานวน	เช่น	
ขนาด	20,	50	ลิตร

จัดซื้อให้เพียงพอกับจำานวนไข่

ส่วนที่ 1

รายการ งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาใน
การดำาเนินการ (เดือน)

1. ตู้ฟักไข่	(Peter	-	sime)	สำาหรับติดต้ังท่ีโรงงานผลิตไข่	SPF	ขนาด
ความจุ	20,000	ฟอง/ตู้	จำานวน	4	ตู้	ราคาประมาณตู้ละ	1.5	ล้านบาท

6 2	

2.	 Biosafety	cabinet	class	II	type	A1	จำานวน	1	ตู้	 
(รองรับ	BSL3	containment)

0.55 1.5	-	2	

3.	 การซ่อมบำารุง	Centrifuge 0.15	 1.5	-	2	

4.	 Peristalitic	pumps 0.45 2	

5.	 Microfiltration	capsule	สำาหรับการดำาเนินงาน	6	เดือน	
			(capacity	160,000	ฟอง/เดือน)

2.88 1 

6.	 ถังบรรจุวัคซีน	Nalgene	Carboy	tank	container	สำาหรับ 
การดำาเนินการ	3	เดือน	(อีก	3	เดือนใช้ซ้ำา)	 
(single	re	-	use	จำานวน	96	ถัง)

0.96	 2	-	3	

7.	 Sterile	filtration	capsule	สำาหรับการดำาเนินการ	6	เดือน	 
(อาจไม่ต้องใช้	หากมีขั้นตอน	microfiltration	ในกระบวนการผลิต)

1.41 2	-	3

8.	 Biopharma	-	grade	Silicone	tubing	สำาหรับกรองเพื่อปลอดเชื้อ 0.8 1.5	

9.	 เครื่องพ่นฆ่าเชื้อด้วย	Hydrogen	peroxide	สำาหรับ	
Decontamination

2.0 2

10.	สารเคมีและน้ำายาฆ่าเชื้อ 0.5	 1 

รวม 15.70 รวมระยะเวลาไม่เกิน3	เดือน*
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 1.2.4 บุคลากรผู้มีประสบการณ์ในการผลิต 

ปัจจุบันโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	สทช.	มีบุคลากร	20	คน	ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และมีทักษะสูงใน

กระบวนการผลิตวัคซีนจากไข่ไม่น้อยกว่า	 10	 ปี	 ซึ่งมีกระบวนการที่คล้ายคลึงกับการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก	

นับเป็นจุดแข็งของการใช้งานโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์	 และเป็นโรงงาน

ผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม	 เพียงแห่งเดียวของประเทศ	 โดยตลอดกระบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่จาก 

ไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ	ใช้บุคลากรโดยประมาณ	20	คน	ขึ้นไป	หากต้องการเพิ่มรอบการผลิตในขั้นตอนการฉีดไวรัส

เข้าสู่ไข่	และขั้นตอนการเก็บเกี่ยวไวรัสโดยการดูดเก็บ	allantoic	fluid	(ขั้นตอนที่	4	และ	7)	ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้

แรงงานคนที่มีความชำานาญสูงในขั้นตอนดังกล่าว	ก็มีความจำาเป็นในการเพิ่มจำานวนบุคลากร	รายละเอียดดังแสดง

ตามตารางที่	5

นอกจากบุคลากรที่มีทักษะสูงในการผลิตแล้ว	ในการผลิตวัคซีนสำาหรับมนุษย์มีข้อกำาหนดของ	GMP	ที่ 

เข้มงวด		การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตต้องทำาอย่างละเอียดและถูกต้อง		เพื่อให้วัคซีนมีคุณภาพดี	 

มีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างสม่ำาเสมอทุกรุ่นการผลิต	 ดังนั้น	 บุคลากรของ	 สทช.	 จึงจำาเป็นต้องได้รับการ

อบรมแนวคิดและกระบวนการของการประกันคุณภาพและหลักเกณฑ์วิธีการที่ถูกต้องและได้มาตรฐานการผลิต

อย่างเคร่งครัด	 ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	 (สภากาชาดไทย) และภาคเอกชน	 (บริษัท

องค์การเภสัชกรรม	-	เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ	จำากัด	และ	บริษัท	Bionet	-	asia	จำากัด)

ส่ว
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ส่วนที่ 1

ตารางที่ 5 จำานวนบุคคลากรในขั้นตอนต่างๆ	ของกระบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากไข่ไก่ฟัก

ขั้นตอน อุปกรณ์ บุคคลากร 3 เวลา 

1.	การเตรียมไข่ไก่ฟักที่ม ี
การพัฒนาตัวอ่อน

•	ตู้ฟักไข่ ผู้ดูแลตู้ฟักไข่
1	-	2	คน	

8	-	12	วัน	

2.	การทำาความสะอาดไข่	 
โดยการ	fumigate

•	สถานที่/ห้องสำาหรับการ	
fumigate

•	อุปกรณ์ใช้ในการ	fumigate

ผู้รับผิดชอบ	1	คน 1	วัน

3.	การเตรียม	virus	seed •	ห้องเตรียม	seed
•	ตู้	Biohazard	

ผู้รับผิดชอบ	1	คน 3	ชั่วโมง

4.	การฉีดไวรัสเข้าสู่ไข่ •	เครื่องฉีดไข่และเก็บเกี่ยวไวรัส
อัตโนมัติ	หรือ

ผู้ควบคุมเครื่อง	1	คน
ผู้ฉีดไวรัส	4	คน/ชุด	

4

5.	การบ่มเพาะเชื้อไวรัสในไข่ 
และการแช่เย็นหลังการบ่มก่อน
การเก็บเกี่ยวไวรัส

•	ตู้ฟักและแช่เย็นไข่หลัง 
เพาะเชื้อ	(Incubator	 
&	chiller)

ผู้รับผิดชอบ	
1	-	2	คน

การบ่มเชื้อ	
3	วัน	และ

การแช่เย็น	1	คืน

6.	การส่องไข่เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพก่อนการเก็บเกี่ยวไวรัส	
(virus	harvest)

•	อุปกรณ์ส่องไข่ ผู้รับผิดชอบ	
1	-	2	คน	

4

7.	การเก็บเกี่ยวไวรัส	โดยการดูด
เก็บ	allantoic	fluid 
จากไข่ติดเชิ้อ1

•	เครื่องฉีดไข่และเก็บเกี่ยวไวรัส
อัตโนมัติ	หรือ

•	ใช้แรงงานคนที่มีความชำานาญ
ในการฉีด

•	ผู้ควบคุมเครื่อง 
1	-	2	คน	หรือ

•	ใช้แรงงานคน 
ที่มีความชำานาญ 
ในการฉีด

4

8.	การเติม	stabilizer1 •	ถังสำาหรับผสม	stabilizer	กับ	
allantoic	fluid

ผู้รับผิดชอบ	1	คน 1	ชั่วโมง

9.	การแยกสิ่งปนเปื้อน	เช่น	
เปลือกไข่	หรือ	เซลล์	ออกจาก	
allantoic	fluid

•	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วต่ำา	
หรือ

•	Microfiltration

ผู้ควบคุมเครื่อง/
อุปกรณ์	1	คน

1	-	3	ชั่วโมง
(ขึ้นกับปริมาตรของ	
allantoic	fluid)

10.	การกรองเพื่อให้	allantoic	
ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน 
ก่อนนำาไปบรรจุเป็นวัคซีน		

•	ใช้อุปกรณ์กรอง	ขนาด	pore	 
size	ของเมมเบรน	0.2	ไมครอน

ผู้ควบคุมเครื่อง/
อุปกรณ์	1	คน

1	-	3	ชั่วโมง
(ขึ้นกับปริมาตรของ	
allantoic	fluid)

11.	การบรรจุในถังปลอดเชื้อใน 
รูปแบบ	bulk	ก่อนการขนส่งไป
ดำาเนินการบรรจุ	2

•	ถังปลอดเชื้อ บุคคลากรชุดเดียว
กับ	10.

4

หมายเหตุ 1.	 โรงงานอาจดำาเนินการเพียงขั้นตอน	1	-	7	หรือ	1	-	8	ในรูป	non	-	processed	bulk	vaccine	หากไม่มีความพร้อม

	 	 ในการดำาเนินการขั้นต่อไป	

 2.		Non	 -	processed	bulk	 vaccine	 ในข้อ	 1.	อาจส่งไปรวมกับส่วนของวัคซีนที่ผลิตจากโรงงานต้นแบบขององค์การ

	 	 เภสัชกรรม	 ที่	 ม.ศิลปากร	 เพื่อดำาเนินการเตรียมวัคซีนในขั้นตอนต่อไป	 ทำาให้วัคซีนทั้งสอนส่วนมีมาตรฐานในส่วน 

	 	 ดำาเนินการขั้นตอนการทำาให้ปราศจากการปนเปื้อนเช่นเดียวกัน

	 3.	 บุคลากรผูรับผิดชอบแต่ละขั้นตอน	อาจเป็นชุดเดียวกันได้

	 4.		ระยะเวลาในการดำาเนินการสั้นมาก
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 1.2.5  การบริหารจัดการด้านการใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อใช้ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์

ในการดำาเนินการเพื่อให้	สทช.	สามารถเป็นสถานที่สำาหรับแผนสำารองในการผลิตแอนติเจนเพื่อการผลิต

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์	ในระดับอุตสาหกรรม	มีประเด็นในเชิงบริหารจัดการที่สำาคัญ	คือ	การจัดตั้ง 

คณะกรรมการดำาเนินการระดับชาติ	การสื่อสารเพื่อทำาความเข้าใจกับมวลชนในและนอกพื้นที่		และการเตรียมการ

งบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

1.2.5.1	การจัดตั้งคณะกรรมการดำาเนินการระดับชาติ

การปรับปรุงและใช้โรงงานของสำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพ่ือผลิตแอนติเจนของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

ในคนเป็นการดำาเนินการท่ีเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงานซ่ึงมีความซับซ้อนในการดำาเนินการ	เน่ืองจากภาวะการระบาด 

ที่เกิดขึ้นถือเป็นภาวะฉุกเฉินและมีความสำาคัญในด้านความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศ	 (Public	 Health	 

Security)	 เพ่ือให้สามารถดำาเนินการไปได้	 ต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินการระดับชาติโดยมีนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานคณะกรรมการ	 คณะกรรมการประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นหน่วยงานหลัก	 และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กระทรวงการคลัง	 กระทรวงศึกษาธิการ	 และกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน	ได้แสดงไว้ในตารางที่	6	

และประเด็นสำาคัญในการเตรียมการเพื่อการตัดสินใจได้แสดงไว้ในตารางที่	7	

 รูปแบบการบริหารจัดการนั้น	สทช.	จะเป็นผู้ดำาเนินการผลิตวัคซีน	ภายใต้การกำากับดูแลขององค์การ-

เภสัชกรรมและคณะกรรมการที่ปรึกษา	 โดยมีกรอบการทำางานที่ชัดเจน	 โดยกำาหนดขั้นตอนและระยะเวลาทำางาน

ช่วงแรกเป็นเวลา	 2	 ปี	 เนื่องจากข้อมูลทางระบาดวิทยาคาดว่า	 จะพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	

2009	ในประเทศไทยไปอีกประมาณ	2	-	3	ปี	ก่อนที่แผนหลักของประเทศในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่	โดยการสร้าง 

โรงงานผลิตวัคซีนขององค์การเภสัชกรรม	ซึ่งคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	2556	โดยในระหว่างนี้จะดำาเนิน

การประเมินเพื่อการพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น	 รวมทั้งการกำาหนดแผนสำารอง

ในการใช้โรงงานผลิตวัคซีนของ	สทช.	เพื่อการผลิตวัคซีนให้กับประเทศในภาวะฉุกเฉิน	รวมทั้งอาจพิจารณา 

แผนการเตรียมการผลิตวัคซีนอ่ืนสำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ท่ีสามารถผลิตด้วยเทคโนโลยีไข่ไก่ได้	(ถ้ามี)	และพิจารณา 

แผนการใช้โรงงาน	สทช.	ในการซ้อมผลิตวัคซีนเป็นระยะ	(Campaign)	โดยต้องมีการกำาหนดมาตรฐานในการเปล่ียน 

สายการผลิตวัคซีน	 (Production	changeover)	ที่ชัดเจน	ภายใต้การกำากับและตรวจสอบโดยสำานักงานคณะ-

กรรมการอาหารและยา	 เพื่อให้โรงงาน	 สทช.	 พร้อมปฏิบัติการผลิตวัคซีนมนุษย์ให้ได้ทันที่เมื่อสถานการณ์จำาเป็น	

สำาหรับแหล่งงบประมาณนั้น	 ใช้ทั้งเงินงบประมาณของรัฐ	 และเงินที่คาดว่าจะได้จากการจำาหน่ายวัคซีนใน 

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	 เนื่องจากงานส่วนการดำาเนินการผลิต	 และการอบรมเจ้าหน้าที่นั้น	 ถือว่าเป็น 

การเตรียมการเรื่องความมั่นคงของประเทศ	ดังนั้นจึงไม่มีการพิจารณาเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ส่ว
นท

ี่ 1
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หน่วยงาน  บทบาท/ความสามารถ

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ผลิตวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน

•	ฟาร์มผลิตไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ	(ไข่	SPF) •	หน่วยผลิต	ไข่	SPF	5000	-	7000	ฟอง/สัปดาห ์
(ศักยภาพสูงสุด	14,000	ฟอง/สัปดาห์)

•	มีบุคลากรที่มีทักษะสูงประมาณ	12	คน

•	โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก •	มีโรงงานขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมใช้งานภายใน	3	เดือน	 
ภายหลังการปรับปรุง

•	มีประสบการณ์การผลิตวัคซีนจากไข่ในระดับอุตสาหกรรม
•	มีบุคลากรที่มีทักษะสูงประมาณ	40	คน

•	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ •	มีบุคลากรที่ตรวจสอบคุณภาพไข่ฟัก

2. กระทรวงสาธารณสุข กำาหนดแนวทางและรับผิดชอบผลการผลิต

•	องค์การเภสัชกรรม หน่วยรับผิดชอบการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	มีความรู้เรื่อง
การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในระดับห้องทดลองและกึ่งอุตสาหกรรม

•	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การขึ้นทะเบียนและการควบคุมคุณภาพวัคซีน

•	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การควบคุมคุณภาพวัคซีน

3. กระทรวงการคลัง

•	กรมบัญชีกลาง	 ปรับและแก้ไขระเบียบการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จำาหน่าย	เพื่อให้	สทช.	สามารถจำาหน่ายไข่	(ไข่	SPF) 
ให้กับหน่วยงานอื่นได้

4. กระทรวงศึกษาธิการ 

•	มหาวิทยาลัยมหิดล	(คณะวิทยาศาสตร์	และ
คณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล)

มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาที่สามารถสนับสนุนการ
ควบคุมคุณภาพวัคซีน	และมีความเข้าใจเรื่องกระบวนการผลิต

•	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องกระบวนการผลิต	และมีบุคลากร
และวิศวกรที่ดูแลระบบต่างๆ	ที่เกี่ยวกับกับการผลิตวัคซีน

5. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
แห่งชาติ

มีบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ไวรัส
เพื่อผลิตวัคซีน

6. ภาคเอกชน/หน่วยงานอิสระ

•	บริษัท	องค์การเภสัชกรรม	-	เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ 
จำากัด	(GPO	-	MBP)	หรือ	 
บริษัท	Bionet	-	Asia	จำากัด

การบรรจุวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม	และการควบคุม
คุณภาพวัคซีน

•	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย การผลิตวัคซีน	การบรรจุวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม	 
และการควบคุมคุณภาพวัคซีน

ตารางที่ 6	บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 1



ยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์ 31

1.2.5.2	การสื่อสารเพื่อทำาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่	และประชาชนทั้งประเทศ

	 การระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ทำาให้เกิดความสับสนและหวาดวิตกในหมู่ประชาชน

เนื่องจากความไม่ชัดเจนของข้อมูล	 การเข้าใจยากของข้อมูล	 และลักษณะการสื่อสารข้อมูลทั้งประเด็นความชุก	 

ความรุนแรงของโรค	การป้องกัน	และการดูแลรักษาพยาบาล	การใช้	สทช.	สำาหรับการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

สำาหรับมนุษย์นั้น	มีประเด็นต้องสื่อสารเพิ่มเติม	 ใน	3	ประเด็นคือ	ความปลอดภัยของบุคลากรที่ผลิตวัคซีน		

ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม	และความปลอดภัยจากการใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	สทช.	ในการผลิตแอนติเจน

ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์	ซึ่งในการสื่อสาร	และทำาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั้ง

ประเทศ	ควรใช้นักสื่อสารมืออาชีพวางแผนในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์	ดังแสดงในตารางที่	8	

ตารางที่ 7 ประเด็นที่ต้องมีการดำาเนินการและหน่วยงานรับผิดชอบ

ประเด็น/กิจกรรม บุคคล/หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ

1.	นายกรัฐมนตรีสั่งการดำาเนินการ นายกรัฐมนตรี

2.	การแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้ไข่จากโรงงาน 
ผลิตไข่ปลอดเชื้อ	และโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก

•	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
•	กระทรวงการคลัง	
•	กระทรวงสาธารณสุข	

3.	การปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐานการผลิต 
และสามารถดำาเนินการผลิตแอนติเจนสำาหรับวัคซีนป้องกัน 
ไข้หวัดใหญ่

•	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
•	กระทรวงสาธารณสุข
•	กระทรวงศึกษาธิการ	
•	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

4.	การจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

•	กระทรวงสาธารณสุข
•	กระทรวงการคลัง

ส่ว
นท

ี่ 1
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กลุ่มเป้าหมาย 
และ

วิธีการสื่อสาร

ประเด็นการสื่อสาร

1. ความปลอดภัย
บุคลากร

2. ความปลอดภัยต่อ 
สิ่งแวดล้อม

3. การใช้สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
เพื่อการผลิตแอนติเจน

ของวัคซีนมนุษย์

1.	กลุ่มเป้าหมาย
ของการทำา 
ความเข้าใจ

•	บุคลากรของ	สทช. 
โดยเฉพาะโรงงาน 
ผลิตวัคซีนสัตว์ปีก

•	ประชาชนโดยรอบ 
สทช.	โดยมุ่งเน้นที่กลุ่ม	
แกนนำาชุมชน	หัวหน้า
ส่วนราชการ

•	ประชาชนทั่วไปทั้งประเทศ

2.	เนื้อหาหลักใน 
การสื่อสาร

•	โรงงานผลิตวัคซีน 
มีระดับของ 
ความปลอดภัยต่อผู้
ปฏิบัติงานในโรงงาน
เท่ากับ	BSL3	และมี
มาตรฐาน	GMP	ใน
กระบวนการผลิตวัคซีน	

•	มีการป้องกันการติด
เชื้อของบุคลกรโดยการ
ใส่ชุดปลอดเชื้อในการ
ทำางาน	

•	สิทธิในการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
เป็นกลุ่มแรก	

•	มาตรฐานระดับ
นานาชาติในการผลิต
วัคซีน	GMP	ซึ่ง
กำาหนดระดับความ
ปลอดเชื้อเท่ากับ	BSL3	
มีระบบการกรองดัก
เชื้อที่มีประสิทธิภาพ
สูงในการป้องกันเชื้อ
หลุดรอดออกไปยังสิ่ง
แวดล้อม,	

•	มีการผลิตวัคซีนเชื้อ
เป็นสำาหรับสัตว์อยู่แล้ว	
และบางส่วนเป็นโรคที่
สามารถติดต่อถึงคนได้

•	มาตรฐานการผลิต	GMP	วัคซีนของ
สัตว์และของคนมีมาตรฐานเดียวกัน

•	การใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์มาใช้
ผลิตวัคซีนมนุษย์เป็นแนวทางที่ได้รับ
การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก

•	การใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์มาใช้
ผลิตวัคซีนมนุษย์	มีการปฏิบัติจริง
ในโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศ
ออสเตรเลีย	และสหรัฐอเมริกา	

•	เทคโนโลยีการผลิตเป็นเทคโนโลยีที่
สำานักชีวภัณฑ์มีความเชี่ยวชาญ 
เพราะทำามานาน	10	ปี

3.	ช่องทาง 
การสื่อสาร

•	สื่อสารตรง	ให้กลุ่ม 
เป้าหมายมีโอกาสใน
การซักถาม

•	มีการสื่อสารเชิงลึกที่
โรงงาน	พร้อม 
การทดลองสวมชุด
ป้องกันและทดลอง 
การผลิต

•	สื่อสารตรงเฉพาะกลุ่ม
กับกลุ่มแกนนำาชุมชน	
หัวหน้าส่วนราชการ

 

•	เน้นการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชน 
กลุ่มกว้าง	เช่น	โทรทัศน์

•	ให้มีคำาตอบต่อคำาถามที่พบบ่อย	 
10	ข้อ

•	ให้มีช่องทางที่ประชาชนมีโอกาส 
ซักถามข้อสงสัยได้

4.	มาตรการอื่นๆ	
เพิ่มเติม

•	ประกันชีวิตกรณีผู้
ปฏิบัติงานเสียชีวิตจาก
การผลิตวัคซีนนี้

•	ให้การยกย่องใน
ฐานะจังหวัดที่ทำาคุณ
ประโยชน์กับประเทศใน
การช่วยเหลือแก้วิกฤต
การระบาดใหญ่ของไข้
หวัดใหญ่

•	พิจารณาการให้ความ
สำาคัญต่อประชาชนใน	
อ.ปากช่อง	ในการรับ
วัคซีนเป็นกลุ่มแรก

•	มาตรการในการติดตามผลที่เกี่ยว
เนื่องจากการได้รับวัคซีน	(adverse	
events	following	immunization)

•	มาตรการการดูแลและการชดเชย 
กรณีเกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต 
จากการได้รับวัคซีน	(legal	liability)

ตารางที่ 8	การสื่อสารทำาความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นต่างๆ	

ส่วนที่ 1
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 1.2.6 การเตรียมการงบประมาณ สำาหรับการดำาเนินการทั้งหมด

การดำาเนินการผลิตแอนติเจนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์ที่	สทช.	นั้น	จำาเป็นต้องมีการปรับปรุง

โรงงาน ระบบ และอุปกรณ์ ค่าชดเชยวัคซีนสัตว์ปีก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายประมาณ 87.82 ล้านบาท 

และค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการผลิต ประมาณ 27.13 ล้านบาทต่อเดือน	 หากมีการดำาเนินการผลิตวัคซีนที่	 สทช.	

งบประมาณสำาหรับการดำาเนินการทั้งหมดเป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องเตรียมการเพื่อนำาเสนอต่อผู้บริหารประเทศ	และ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	 ได้แก่	 องค์การเภสัชกรรม	 และกระทรวงสาธารณสุข	 ต่อไป	 ประมาณการค่าใช้จ่ายดัง	

ตารางที่	9	และตารางที่	10

ตารางที่ 9	ประมาณการค่าใช้จ่าย	(ล้านบาท)	เพื่อการปรับปรุง	การชดเชยวัคซีน	และค่าใช้จ่ายเตรียมการ	

เพื่อใช้สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	สำาหรับมนุษย์

รายการค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
กรณีผลิตโดยใช้ไข่	

7,000	ฟอง/สัปดาห์	*

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
กรณีผลิตโดยใช้ไข่	

40,000	ฟอง/สัปดาห์**

1. ปรับปรุงสถานที่ ระบบ และอุปกรณ์ 52.2 60.2

							1.1	ปรับปรุงสถานที่	และระบบ 44.5 44.5

							1.2	ปรับปรุงเตรียมอุปกรณ์ 9.7	 15.7	(เพิ่มตู้ฟัก)

2. ค่าชดเชยวัคซีน 9 9

2.1	วัคซีนฝีดาษไก่	20	ล้านโดส	

2.2	วัคซีนนิวคาสเซิล	24	ล้านโดส	

2.3	วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่	27	ล้านโดส	

2.4	วัคซีนรวมนิวคาสเซิลกับหลอดลม	5	ล้านโดส	

3. ค่าใช้จ่ายในการผลิตไข่ปลอดเชื้อจากไก่พ่อแม่พันธุ์ 1 รุ่น 12.62 12.62 

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
และเตรียมเอกสารเพื่อให้ได้	GMP

6 6 

รวม 81.82 87.82

ส่ว
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หมายเหตุ		 *	กรณีผลิตที่	7000	ฟอง/สัปดาห์	ใช้ไข่ปลอดเชื้อจากฟาร์มผลิตไข่ปลอดเชื้อเฉพาะของกรมปศุสัตว์ซึ่งมีกำาลังการ	ผลิตที่	7,000	

	 ฟอง/สัปดาห์	(รายละเอียดตาม	1.2.1)			

	 **	กรณีผลิตที่	 40,000	ฟอง/สัปดาห์	ต้องสั่งซื้อไข่เพิ่มเติมอีก	33,000	ฟอง/สัปดาห์	แต่ไม่สามารถเพิ่มได้มากกว่านี้เนื่องจาก 

	 ข้อจำากัดของตู้บ่มที่มี	2	ตู้และรับไข่ได้ตู้ละ	20,000	ฟอง	(รายละเอียดตาม	1.2.3)		

ตารางที่ 10	ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อเดือน	(4	สัปดาห์)	ในการใช้สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	ในการผลิต

แอนติเจนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์	

รายการค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
กรณีผลิตโดยใช้ไข่	

7,000	ฟอง/สัปดาห์	*

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
กรณีผลิตโดยใช้ไข่	

40,000	ฟอง/สัปดาห์**

1	ไข่ปลอดเชื้อ	จำานวน	33,000	ฟอง/สัปดาห์	 
ราคาฟองละ	200	บาท	*

0 26.4

2	ค่าจ้างวิศวกรดูแลระบบ	 0.1	 0.1

3	ค่าจ้างค่าตอบแทน	 0.22 0.33

4	ค่ารถขนส่งวัคซีนเพื่อการผลิตขั้นต่อไป	 0.1	 0.1

5	ค่าสาธารณูปโภค	 0.1	 0.1

6	ค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมแซมอื่นๆ	 0.1	 0.1

รวม 0.62 27.13

ส่วนที่ 1
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1.3.  ก�รประเมินศักยภ�พก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

 โดยโรงง�นผลิตวัคซีนสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์

เน่ืองจากกระบวนการผลิตวัคซีนเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ	(LAIV)	น้ันไม่ต้องมีกระบวนการสกัดไวรัส	(Downstream	
process)	จาก	allantoic	fluid	ของไข่ท่ีมีตัวอ่อนท่ีถูกทำาให้ติดเช้ือไวรัส	ดังน้ันจึงไม่มีผลกระทบจากปัจจัยการสูญเสีย 
ปริมาณไวรัสอันเกิดจากกระบวนการสกัด	 ปริมาณไวรัสที่ได้เพื่อนำาไปใช้เป็นแอนติเจนในการทำาวัคซีนนั้นจึงขึ้นกับ
การดำาเนินการในการทำาให้ไข่ที่มีตัวอ่อนมีการผลิตไวรัส	หรือการผลิตต้นน้ำา	(upstream	process)	ให้ได้มากที่สุด	

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผลผลิต	(yield)	ในรูปของจำานวน	dose	ของวัคซีนที่ได้ต่อไข่	1	ฟองนั้น 
แตกต่างกันโดยมีรายงาน	ต้ังแต่	30	โดส ถึง	100	โดส	ต่อไข่	1	ฟอง จะเห็นได้ว่า	ปัจจัยสำาคัญท่ีมีผลต่อปริมาณ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่จะผลิตโดยใช้โรงงานวัคซีนสัตว์ปีกแห่งนี้ คือ จำานวนไข่ และจำานวนไวรัสที่จะเพิ่มจำานวน
ในไข่	ซ่ึงจะส่งผลต่อปริมาณวัคซีนท่ีได้	(จำานวนโดส/ฟอง)	ซ่ึงจะต้องทำาการศึกษาสำาหรับไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	
2009	โดยเฉพาะ

 การคำานวณเพื่อประเมินศักยภาพการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกในโครงการนี้	
จะคำานวณโดยใช้	2	ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น	ตามเงื่อนไข	ดังนี้

 1. จำานวนไข่	 หากใช้เฉพาะไข่	 SPF	 จากสำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 จะมีไข่จำานวน	 7,000	
	 	 ฟอง/สัปดาห์	 หรืออาจจัดหาไข่จากแหล่งอื่นมาเพิ่มแต่เพิ่มได้อีกไม่เกิน	 33,000	 ฟอง/สัปดาห์	 
	 	 (รวม	ไข่	SPF	ของสำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	เป็น	40,000	ฟอง/สัปดาห์)	เนื่องจากข้อจำากัดของ 
	 	 ตู้บ่มที่มี	2	ตู้และรับไข่ได้ตู้ละ	20,000	ฟอง	(รายละเอียดดังตารางที่	3)

	 2.	 ปริมาณวัคซีนที่ได้จากไข่	1	ฟอง	เลือกใช้	30	โดส/ฟอง	เป็นศักยภาพต่ำาสุด	และ	100	โดส/ฟอง	
	 	 เป็นศักยภาพสูงสุด	

ดังนั้นผลผลิตวัคซีนจากโรงงานนี้ในเงื่อนไขต่างๆ	ข้างต้น	อยู่ระหว่าง	840,000	-	16,000,000	โดส/เดือน	 
ดังตารางที่	11

ตารางที่ 11	 ประมาณการผลผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 ที่ผลิตจากโรงงานวัคซีนสัตว์ปีก	

สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

จำานวนไข่/สัปดาห์
จำานวนโดสต่อเดือน (4 สัปดาห์)

30 โดส/ฟอง 100 โดส/ฟอง

7,000	ฟอง	กรณีใช้ไข่	SPF	เฉพาะที่
สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ผลิตได้

840,000
(7,000	x	4	x	30)

2,800,000
(7,000	x	4	x	100)

40,000	ฟอง	กรณีใช้ไข่	SPF	โดยการจัดซื้อ 
จากแหล่งภายนอกด้วย1

4,800,000
(40,000	x	4	x	30)

16,000,000
(40,000	x	4	x	100)

หมายเหตุ : 1	จำานวนจำากัดเนื่องจากข้อจำากัดของตู้ฟักและแช่เย็นไข่หลังเพาะเชื้อ	(Incubator	&	chiller)	ตารางที่	3
	 2	ผลผลิตคำานวณโดยใช้การผลิตเพียง	1	batch/สัปดาห์	(การผลิตใช้เวลาอย่างน้อย	4	วัน/batch)

ส่ว
นท

ี่ 1
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1.4 ก�รเปรียบเทียบท�งเลือกโรงง�นผลิตวัคซีน 3 รูปแบบ (ก�รปรับปรุงโรงง�นผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 

 ก�รใช้โรงง�นที่ยังไม่มีอุปกรณ์ และก�รสร้�งโรงง�นใหม่)

จากข้อมูลต่างๆ	ท่ีได้จากการศึกษาในโครงการน้ี	คณะทำางานได้มีการประเมินข้อมูลท่ีได้รับท้ังทางด้านเทคนิค	 

งบประมาณ	 ระยะเวลาพร้อมในการผลิต	 โอกาสความสำาเร็จ	 และความคุ้มค่าในการลงทุนเปรียบเทียบทางเลือก

โรงงานผลิตวัคซีน	 3	 รูปแบบ	 ได้แก่	 1)	 การปรับปรุงใช้โรงงานวัคซีนสัตว์ปีก	 ที่สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	

กรมปศุสัตว์	 2)	 การใช้โรงงานที่ยังไม่มีอุปกรณ์	 (มีโครงสร้างโรงงานอยู่แล้ว	 เช่น	 โรงงานต้นแบบ	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	วิทยาเขตบางขุนเทียน)	และ	3)	การสร้างโรงงานใหม่สำาหรับการผลิตวัคซีนไข้หวัด

ใหญ่สำาหรับคน	โดยเงื่อนไขของพื้นที่ที่มีขนาดเท่ากัน

ทั้งนี้	 หากเปรียบเทียบโอกาสในการประสบความสำาเร็จของการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 สทช.	

การใช้โรงงานใหม่ที่ยังไม่มีอุปกรณ์	และการสร้างโรงงานใหม่	จะพบว่าด้วยในพื้นที่การผลิตขนาดเท่ากัน	ประมาณ	

500	ตร.ม.	จะพบว่ามีข้อพิจารณาท่ีสำาคัญ	3	ประการคือ	ระยะเวลา	โอกาสประสบความสำาเร็จ	และความคุ้มค่า

ในการลงทุน	 เนื่องจากระยะเวลาเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญมากที่สุด	 เนื่องจากเป็นความมั่นคงด้านสาธารณสุข

ของประเทศไทย	 และเป็นการประกันว่าประเทศไทยจะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 ให้เพียงพอต่อ

ประชากรทั้งประเทศได้เร็วที่สุด	 เพื่อรองรับการระบาดใหญ่ระลอกถัดไป	 โดยทั้งการใช้โรงงานวัคซีนใหม่ที่ยังไม่มี

อุปกรณ์	 และการสร้างโรงงานใหม่นั้น ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์การผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีจากไข่ในระดับ

อุตสาหกรรม	ขาดความพร้อมด้านโครงสร้าง	และขาดอุปกรณ์จำานวนมาก	ซึ่งต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง	การสั่งซื้อ 

อุปกรณ์	 ติดตั้งและทดสอบเครื่องมือ	 อีกไม่น้อยกว่า	 1	 ปี	 ด้วยงบประมาณที่สูงถึง	 150	 -	 250	 ล้านบาท	 

ซึ่งการต้องรอความพร้อมในการติดตั้งอุปกรณ์และการสร้างโรงงานใหม่	 จะทำาให้ประเทศอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการ

ไม่มีวัคซีนใช้เป็นระยะเวลานานกว่าการใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	รายะเอียดดังแสดงในตารางที่	12

ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบทางเลือกโรงงานผลิตวัคซีน	 3	 รูปแบบ	 (การปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	

การใช้โรงงานที่ยังไม่มีอุปกรณ์	และการสร้างโรงงานใหม่)

ส่วนที่ 1
1. การปรับใช้โรงงานผลิต 

วัคซีนสัตว์ปีก
2. โรงงานที่ยังไม่มีอุปกรณ์ 3. การสร้างโรงงานใหม่

1. เวลาปรับปรุง 
ให้พร้อม 
การผลิต1

ระยะเวลา	5	เดือน จน
กระทั่งสามารถผลิตวัคซีนได้	
มีการดำาเนินการ	ดังนี้
-	การดำาเนิน 
การด้านนโยบาย

-	การปรับปรุงและทดสอบ 
ให้ได้มาตรฐานพร้อมผลิต 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับ 
มนุษย์	(GMP	และ	BSL3)

-	ทดสอบกระบวนการให้ 
พร้อมการผลิต

ระยะเวลาอย่างน้อย	1	ปี2 
สำาหรับการดำาเนินการ	ดังนี้
-	สร้างห้องใหม่ในอาคารโรงงาน
และเตรียม	Utility	ให้ได้
มาตรฐานและมีระดับ 
ความปลอดภัย	BSL3	

-	จัดซื้อเครื่องมือใหม่ทั้งหมด
-	ติดตั้งเครื่องมือและพร้อม
ทดสอบกระบวนการให้ 
พร้อมการผลิต

ระยะเวลา	1.5	-	2	ป ี
สำาหรับการดำาเนินการสร้าง
โรงงานใหม่ทั้งหมด
-	ปรับพื้นที่ก่อนสร้างอาคาร
-	สร้างโครงสร้างโรงงานใหม่	
ที่มีมาตรฐาน	GMP	และมี
ระดับความปลอดภัย	BSL3

-	ระบบสาธารณูปโภค
-	จัดซื้อเครื่องมือใหม่ทั้งหมด3

-	ติดตั้งเครื่องมือและพร้อม
ทดสอบกระบวนการ 
ให้พร้อมการผลิต
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ี่ 1

1. การปรับใช้โรงงานผลิต 
วัคซีนสัตว์ปีก

2. โรงงานที่ยังไม่มีอุปกรณ์ 3. การสร้างโรงงานใหม่

2. โอกาสในการผลิต 
ได้สำาเร็จ

•	 การเตรียมการ 
ด้านไข่	SPF

•	ด้านบุคลากร

•	ทีมวิศวกรและช่าง 
ในการซ่อมบำารุง

•	 มีกำาลังการผลิตไข่ปลอด
เชื้อเฉพาะ	(ไข่	SPF)	
1,000	ฟองต่อวัน

•	มีประสบการณ์การผลิต
ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ไข่	
มากกว่า10	ปี	(ควรม ี
การอบรมมาตรฐาน 
การผลิตวัคซีนสำาหรับ 
มนุษย์เพิ่มเติม

•	 ต้องการทีมวิศวกรและ
ช่างซ่อมบำารุงระบบต่างๆ	
เสริมจากภายนอก

•	ต้องสั่งและขนส่งมาจาก 
หน่วยงานอื่น/ต่างประเทศ

•	บุคลากรยังไม่มีประสบการณ์ 
การผลิตระดับอุตสาหกรรม	
(ยกเว้นกรณีการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีท้ังหมดจาก 
ต่างประเทศ)

•	ทีมวิศวกรและช่าง 
ในการซ่อมบำารุงน่าจะมี 
ความพร้อมสูง

•	 ต้องสั่งและขนส่งมาจาก
หน่วยงานอื่น/ต่างประเทศ

•	บุคลากรยังไม่มี
ประสบการณ์การผลิตระดับ
อุตสาหกรรม	(ยกเว้นกรณี
การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
ท้ังหมดจากต่าประเทศ)

•	ทีมวิศวกรและช่างใน 
การซ่อมบำารุงน่าจะมี 
ความพร้อม

3. ความคุ้มค่า 
ในการลงทุน 

•	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
และจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม 
60	-	65	ล้านบาท

•	ค่าชดเชยวัคซีนสัตว์	
8	-	10	ล้านบาท/ปี	วัคซีน
ทดแทนการผลิตสามารถ 
หาซื้อได้จากบริษัทเอกชน

•	สามารถเป็นกำาลังการผลิต 
สำารองเมื่อเกิภาวะฉุกเฉิน
ได้เพราะผลิตวัคซีนด้วย
เทคโนโลยีไข่อยู่แล้ว 
เป็นประจำา

•	สทช.	มีโรงงานที่ได้รับ 
การปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	
GMP	และ	BSL3

•	ประเมินที่ระหว่าง	150	-	200 
ล้านบาท	โดยค่าใช้จ่ายขึ้นกับ
ขนาดการผลิตที่ต้องการและ
โครงสร้างโรงงาน	ส่วนสนันสนุน 
และอุปกรณ์	โดยประเมินพื้นที่ 
การผลิต	500	ตร.ม.	(เท่ากับ 
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก)

•	ประเมินค่าใช้จ่ายประมาณ	
200	-	250	ล้านบาท	โดย
ค่าใช้จ่ายขึ้นกับขนาด 
การผลิตที่ต้องการ 
และโครงสร้างโรงงาน	 
และอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด 
โดยประเมินพื้นที่การผลิต	 
500	ตร.ม.	(เท่ากับ 
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก)	

หมายเหตุ : 1 ระยะเวลาดำาเนินการประเมินโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนที่ได้มาตรฐาน

	 2	ระยะเวลาที่ใช้สร้างห้องและเดินท่อสำาหรับระบบอากาศและระบบสนับสนุน	 ใช้เวลาไม่ต่ำากว่า	3	 เดือนพร้อมไปกับการติดตั้ง
	 อุปกรณ์ท่ีได้มีการส่ังซ้ือใหม่ท่ีได้ตามกำาหนดภายใน	4	เดือนหลังจากน้ันจึงทดสอบเดินเคร่ืองและเตรียมความพร้อมภายใน	6	เดือน 
	 เป็นอย่างต่ำาสุด	โดยถ้ามีการจัดสร้าง	ปกติใช้เวลา	1	ปี 

	 3		การจัดซื้อเครื่องมือใหม่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะใช้เวลาระหว่าง	4	-	6	เดือน	เป็นอย่างน้อยหลังทำาสัญญาและเปิด	LC	

	 จากข้อมูลการเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้น	 เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้	 สทช.	 เป็นฐานการผลิตวัคซีนใน

ภาวะฉุกเฉินมุ่งเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานโรงงานที่พร้อมใช้ ระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่สามารถผลิตวัคซีนได้ และ

ประสบการณ์ของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มั่นใจได้ว่าจะสามารถผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ และ 

ยังมีฟาร์มผลิตไข่ SPF ในบริเวณเดียวกัน ดังนั้นในปัจจุบัน	 สทช.	 จึงเป็นหน่วยงานที่มีระบบการผลิตวัคซีน

ครบวงจรที่มีศักยภาพสูงสุดที่จะทำาให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ระบาดใหญ่พร้อมใช้ใน

เวลาที่เร็วที่สุด
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1.5.  แผนปฏบิตักิ�รในก�รใชโ้รงง�นผลติวคัซนีสตัวป์กีเพือ่ก�รผลติวคัซนีไขห้วดัใหญส่�ยพนัธุใ์หม ่2009  
 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธ์ิ สำ�หรับมนุษย์

การดำาเนินการตามยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์โดยใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 

ของ	สทช.	 ต้องมีการกำาหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมของโรงงานในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์สำาหรับมนุษย์	 เพื่อเป็นแผนสำารองในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้เพียงพอต่อประชากรของ 

ประเทศในภาวะฉุกเฉินได้	 มีความจำาเป็นต้องมีการดำาเนินการด้านนโยบายเน่ืองจากเป็นการทำางานระหว่างกระทรวง	

รวมทั้งการดำาเนินงานด้านบริหารจัดการงบประมาณและอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และการดำาเนินงานระดับปฏิบัติการเพื่อ

เตรียมโรงงานให้พร้อมในการผลิต	และการสื่อสารสาธารณะ	ไปพร้อมๆ	กัน	โดยรวมระยะเวลาจนกระทั่งสามารถ

ผลิตวัคซีนได้จะใช้เวลาเตรียมการ	5	เดือน	รายละเอียดดังแผนปฏิบัติการที่เสนอในตารางที่	13

จากเงื่อนไขที่สำาคัญในการผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในการระบาดใหญ่	 คือ	 ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการผลิตให้สั้น

ที่สุดเพื่อให้มีวัคซีนเพียงพอกับความต้องการ	และเงื่อนไขรองลงมา	คือ	ประสบการณ์ในการผลิตและงบประมาณ	

คณะทำางานจึงเห็นว่าการปรับปรุงโรงงานวัคซีนสัตว์ปีกที่มีความพร้อมในส่วนหนึ่งอยู่แล้ว	มีความเหมาะสมกว่า

การสร้างโรงงานใหม่เพื่อผลิตวัคซีน	โดยเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงโรงงานให้ได้มาตรฐานการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

สำาหรับมนุษย์จะใช้เวลาประมาณ	3	เดือน	ใช้งบประมาณในการดำาเนินการประมาณ	82	-	88	ล้านบาท	ขึ้นกับ 

ปริมาณวัคซีนท่ีต้องการผลิต	ซ่ึงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกแห่งน้ีมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการผลิต 

ไวรัสแอนติเจนจากไข่	SPF	แล้วจึงไม่ต้องเสียเวลาในการดำาเนินการฝึกผู้ปฏิบัติการเพียงแต่ในช่วงการปรับปรุง

สถานที่	 ต้องมีการจัดอบรมมาตรฐานการผลิตที่ดี	 GMP	 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ปฏิบัติการของโรงงานวัคซีนสัตว์เพื่อให้มี

มาตรฐานเพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์นอกจากจะปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐาน	

GMP	และมีระดับความปลอดภัย	 BSL3	 แล้ว	 ควรมีการดำาเนินการลดความเสี่ยงของปัญหาทางด้านการยอมรับ

ตลอดจนปัญหาการเมืองและมวลชนโดยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในด้านความปลอดภัยและมาตรฐาน

ของโรงงานวัคซีนและวัคซีนกับชุมชนใกล้โรงงาน	 อย่างไรก็ตามแผนปฏิบัติการนี้จะไม่สามารถเริ่มดำาเนินการได้ 

หากไม่มีการปฏิบัติงานโดยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ	 ในระดับท่ีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเน่ืองจากต้องเป็นการจัดการ 

ระหว่างกระทรวงหลักคือ	กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จึงต้องมีผู้จัดการที่ต้องบริหาร

และจัดการทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

ส่วนที่ 1
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กิจกรรม
เดือนที่

1 2 3 4 5

ด้านนโยบาย

1.	การจัดตั้งคณะทำางานระดับชาติ	ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	โดยมี 
กระทรวงหลักคือ	กระทรวงสาธารณสุข	และ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำางาน

x

2.	การดำาเนินการแก้ไขระเบียบเงินทุนหมุนเวียนของ	กรมปศุสัตว์	เพื่อให้สามารถ
ขายไข่	(ไข่	SPF)	ให้กับองค์การเภสัชกรรมได้	

x

ด้านการบริหารจัดการ

3.	การนำาเสนอแผนปฏิบัติการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกเพื่อการผลิต 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์สำาหรับมนุษย์ต่อนายกรัฐมนตรี

x

4.	การจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกและ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	อนุมัติงบประมาณ

x

5.	การประกาศรับข้อเสนอ	(TOR)	ในการปรับปรุงโรงงาน	จากภาคเอกชน x

การดำาเนินงานระดับปฏิบัติการ

6.	การปรับปรุงโรงงาน x x x

7.	การตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์เดิม	และการสั่งซื้ออุปกรณ์	วัสดุ	 
รวมทั้ง	การสั่งซื้อ	SPF	egg	หากต้องการเพิ่มเติมจาก	สทช.

x x x

8.	การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ	วิศวกร x x x

9.	การตรวจสอบความพร้อมของโรงงานและอุปกรณ์	(Validation)	และ 
การเตรียมเอกสารและทดสอบระบบเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน	GMP	และ	ระดับความปลอดภัย	BSL3

x

10.	การทดลอง/ซ้อมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน	(Test	run)	ให้ได้วัคซีนเพื่อ 
ใช้ในการทดสอบ	Clinical	Trial	และการขึ้นทะเบียน

x

11.	การสื่อสารเพื่อทำาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่	และทั่วประเทศ x x x

12.	พร้อมดำาเนินการผลิตวัคซีน x

ตารางที่ 13 แผนปฏิบัติการในการปรับใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกเพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็น

อ่อนฤทธิ์สำาหรับมนุษย์

ส่ว
นท

ี่ 1

หมายเหตุ : 1. ในแผนปฏิบัติการนี้ไม่ได้รวมระยะเวลาในการทดสอบ	Clinical	Trial	และการขึ้นทะเบียนวัคซีน	ซึ่งถือเป็น

	 	 ความรับผิดชอบของ	องค์การเภสัชกรรม	กระทรวงสาธารณสุข	

	 2.	 ระยะเวลาของแผนปฏิบัติการนี้	เฉพาะสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น
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“ยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ในระดับอุตสาหกรรม	ในภาวะฉุกเฉิน	กรณีเกิด 

การระบาดใหญ่ในประเทศไทย	 โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์”	 น้ีได้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจะมีกำาลังการผลิต 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ระดับอุตสาหกรรม	 เพื่อรองรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในระยะอันใกล้	 ซึ่งประกอบด้วย

การดำาเนินงาน	 2	 ส่วนสำาคัญคือ	 1)	 การดำาเนินการด้านนโยบายและการบริหารจัดการ	 ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ 

เวลาดำาเนินการประมาณ	1	 เดือน	ถ้ามีการตัดสินใจเชิงนโยบาย	และ	2)	การดำาเนินงานระดับปฏิบัติการ	 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	ของการผลิตซึ่งประมาณว่าจะใช้เวลาประมาณ	4	 เดือน	รวมระยะเวลา

ทั้งสิ้น 5 เดือน	 จนกระทั่งสามารถผลิตวัคซีนได้	 โดยใช้งบประมาณ	 88	 ล้านบาท	 โดยในรายงานฉบับนี้

คณะผู้วิจัยและคณะผู้สนับสนุนข้อมูล	ได้พยายามตอบโจทย์การเตรียมการด้านเทคนิคต่างๆ	อย่างละเอียดเท่าที่จะ 

สามารถหาข้อมูลได้	 และหวังว่าข้อมูลจากยุทธศาสตร์นี ้จะได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย

การเตรียมพร้อมวัคซีนไข้หวัดใหญ่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence - based policy) ในการใช้ 

ทรัพยากรของประเทศท่ีมีอยู่ เพ่ือป้องกันการสูญเสียสุขภาวะและชีวิตของประชาชนจากไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่

อย่างทันท่วงทีและคุ้มค่าที่สุด 

ส่วนที่ 1



ร�ยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและก�รเตรียมก�รสำ�หรับ  
“ยุทธศ�สตร์ก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009 

ในระดับอุตส�หกรรม ในภ�วะฉุกเฉินกรณีเกิดก�รระบ�ดใหญ่ 
ในประเทศไทย โดยใช้ฐ�นก�รผลิตของกรมปศุสัตว์”

ส่วนที ่2
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บทที่ 1 สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ด และบทบ�ทของวัคซีนในก�รควบคุม
 และป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009

บทที่ 2 แนวท�งก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009    
 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ในระดับอุตส�หกรรม 

บทที่ 3 แนวท�งก�รปรับปรุงโรงง�นผลิตวัคซีนสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์
 เพื่อก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009 สำ�หรับมนุษย์

บทที่ 4 แนวท�งก�รจัดห�ไข่ปลอดเชื้อเฉพ�ะ (Specific Pathogen 
 Free Egg: ไข่ SPF) ให้เพียงพอต่อก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
 ในระดับอุตส�หกรรม
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สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ด 
และบทบ�ทของวัคซีนในก�รควบคุมและป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009

บทที ่1
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สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ด และบทบ�ทของวัคซีนในก�รควบคุมและป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009

	 1.1		สถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009

	 1.2		การควบคุมและการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

	 1.3		วัคซีนสำาหรับการป้องกันไข้หวัดใหญ่

	 1.4		วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	สำาหรับประเทศไทย

 จากสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	2009	ในปัจจุบัน	เคร่ืองมือท่ีมีความสำาคัญ

อย่างยิ่งและให้ผลดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่	 คือ	 วัคซีน	 ที่มีบทบาทสำาคัญในการช่วยควบคุมและ 

ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในกรณีเกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่	 โดยลดอัตราการป่วยและตาย	 และ 

โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง	(ได้แก่	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	เด็ก	ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอมีโรคประจำาตัว	และ 

ผู้สูงอายุ)	ท้ังน้ีในปัจจุบันศักยภาพในการผลิตวัคซีนของโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ท้ังโลก	ไม่เพียงพอต่อประชากร 

ทั่วโลก	ประเทศไทยจึงได้ดำาเนินการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื ้อเป็นอ่อนฤทธิ์	โดยความรับผิดชอบของ 

องค์การเภสัชกรรม	เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้	รวมท้ังมีมาตรการส่ังซ้ือวัคซีนชนิดเช้ือตายมาจำานวนหน่ึง 

สำาหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย

1.1  สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009

เนื่องจากในปัจจุบัน	มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ซึ่งนับเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 

ที่มีความสำาคัญสูงสุดในขณะนี้	 โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศระยะของการระบาดของโรคนี้เป็นระดับ	6	เมื่อ 

วันที่	 11	 มิถุนายน	 2552	 ซึ่งหมายถึงการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก	 จากสถานการณ์ของโรคตั้งแต่ช่วงกลางเดือน

มีนาคม	2552	เป็นต้นมา	ประเทศเม็กซิโกเริ่มพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่และผู้ป่วยปอดบวมสูงขึ้นผิดปกติ	ผลการตรวจ 

ทางห้องปฏิบัติการ	 พบว่าเป็นการติดเช้ือไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	 ชนิดเอ	 (H1N1)	 ซ่ึงข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก	 

ณ	 วันที่	 25	 กันยายน	 2552	 รายงานผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้ออย่างน้อยจำานวน	 318,925	 ราย	 และรายงาน 

ผู้เสียชีวิตจำานวน	 3,917	 ราย	 และจากการที่การคมนาคมขนส่งในปัจจุบันมีความสะดวกและรวดเร็ว	 คาดว่า

จำานวนของผู้ป่วยและเสียชีวิตจะเพิ่มจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ

บทที่ 1

บทที่ 1
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ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่รายแรกของประเทศไทย	เมื่อ 

วันที่	28	เมษายน	2552	และพบผู้ป่วยและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2552	รายงาน

อัตราป่วย	38.63	ต่อประชากรหนึ่งแสนคน	รายงานจำานวนผู้เสียชีวิตรวม	165	ราย	จากการเก็บข้อมูลของผู้ป่วย

พบว่า	กลุ่มประชากรที่มีภาวะเสี่ยง	ได้แก่	มีโรคประจำาตัวเรื้อรัง		โรคอ้วน		หญิงตั้งครรภ์		เด็กเล็ก	(อายุน้อยกว่า	

5	 ปี)	 และผู้สูงอายุ	 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค	 โดยดำาเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการแก้ไขปัญหาไข้หวัดนกและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหา

การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่	(1)

1.2  ก�รควบคุมและก�รป้องกันก�รระบ�ดของโรคไข้หวัดใหญ่

จากข้อมูลของ	European	Centre	for	Disease	Prevention	and	Control	(ECDC)	และ	กระทรวง

สาธารณสุข	แสดงให้เห็นว่าจำานวนผู้ป่วยในแต่ละวันเปรียบเทียบกันระหว่างเมื่อมีและไม่มีการควบคุมและป้องกัน

การระบาด	พบว่าหากมีความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคในทุกภาคส่วน	โดยการจัดการทั้งด้านการแพทย์ 

และเวชภัณฑ์	ด้านสาธารณสุขและสังคม	และด้านเศรษฐกิจและสังคม	จำานวนผู้ป่วยในแต่ละวันจะลดลง 

อย่างมาก	ดังแสดงในรูปที่	1.1	และ	1.2	ซึ่งการจัดการด้านการแพทย์และเวชภัณฑ์	หมายรวมถึง	ยาต้านไวรัส	

วัคซีน	 การดูแลผู้ป่วย	 และอุปกรณ์ป้องกันตัว	 (หน้ากากอนามัย)	 เครื่องมือที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งและให้ผลดี

ที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่	คือ	วัคซีน	ที่มีบทบาทสำาคัญในการช่วยควบคุมและลดความสูญเสียที่จะ 

เกิดขึ้นในกรณีเกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่	 โดยลดอัตราการป่วยและตาย	 โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง	

(ได้แก่	เด็ก	ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอมีโรคประจำาตัว	และผู้สูงอายุ)

รูปที่ 1.1 แสดงผลการจัดการควบคุมและป้องกันโรค	ที่จะช่วยลดจำานวนผู้ป่วยในแต่ละวันเมื่อเทียบกับ
การไม่ได้ดำาเนินการ	(ข้อมูลจาก	European	Centre	for	Disease	Prevention	and	Control)

Delay	and	flatten	epidemic	peak
Reduce	peak	burden	on	healthcare	system	and	threat
Somewhat	reduce	total	number	of	cases
Buy	a	little	time

Aims of community reduction of
influenza transmission-mitigation

Day	since	first	

Daily
case

No intervention

With interventions
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1.3  วัคซีนสำ�หรับก�รป้องกันไข้หวัดใหญ่

 1.3.1  ชนิดของวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่	มี	2	ชนิด	คือ	วัคซีนชนิดเชื้อตาย	และวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์		

 1.  วัคซีนชนิดเชื้อตาย	 (Inactivated	 Influenza	 Vaccine	 :	 IIV)	 เป็นวัคซีนที่มีส่วนประกอบของ

เชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาที่ไม่มีชีวิต	 มีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นเวลานาน	และมีการผลิตเพื่อใช้เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

ตามฤดูกาล	(Seasonal	influenza)	วัคซีนชนิดเช้ือตายมี		4	ชนิด	ได้แก่		Whole	-	cell	influenza	vaccine,	Subvirion	

(split	virion),	Purified	surface	-	antigen	vaccine	และ	Virosomal	vaccines	(รูปที่	1.3)	การผลิตวัคซีน

เช้ือตายเป็นการนำาเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่	มาผ่านกระบวนการทำาให้ส่วนประกอบไวรัสสูญเสียสภาพไม่สามารถแบ่งตัว 

หรือเพิ่มจำานวนได้ในร่างกายมนุษย์	 และไม่ก่อโรค	 อย่างไรก็ตามกระบวนการทำาให้ไวรัสเกิดการสูญเสียสภาพ	

และให้อยู่ในรูปพร้อมใช้ในรูปแบบใดๆ	ใน	4	ชนิดข้างต้นจะต้องมีการดำาเนินการหลายขั้นตอน	ต้องมีการลงทุน

ด้านเครื่องมือทำาให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น	

รูปที่ 1. 2	แสดงการจัดการปัญหาไข้หวัดใหญ่	H1N1	โดยเน้นความร่วมมือกันในทุกฝ่าย	

เพื่อลดจำานวนผู้ป่วย	(3)

เป้าหมายการจัดการปัญหาไข้หวัดใหญ่ H1N1

หน่วยงานต่างๆ
และประชาชน

มีโอกาสเตรียมตัว

การป้องกันและ
ควบคุมโรค

ช่วง	เมย.	-	พค.
ช่วยชะลอการ

ระบาดในประเทศ	
ประมาณ	6	สัปดาห์

หากทุกฝ่ายช่วยกัน
ป้องกันโรค

ควบคุมการระบาด
ให้อยู่ในวงจำากัด

ทุกฝ่ายไม่ตระหนก ประชาชนรู้วิธีป้องกันโรค
โรงเรียนและธุรกิจปรับตัวรับได้ มีผลกระทบน้อย
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 2.		 วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	(Live-attenuated	influenza	vaccine	:	LAIV)	เป็นการผลิตไวรัสอิน

ฟลูเอนซาชนิดที่ถูกทำาให้อ่อนฤทธิ์โดยใช้วิธี	Cold	-	adapted	ทำาให้ไวรัสเพิ่มจำานวนได้เฉพาะในอุณหภูมิต่ำาแต่ไม่

สามารถเพิ่มจำานวนในอุณหภูมิร่างกายปกติของมนุษย์	เชื้อไวรัสที่ผ่านกระบวนการ	Cold	-	adapted	มาแล้ว	ต้อง

นำามาเพิ่มเชื้อในไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเฉพาะ	หรือ	 ไข่	 SPF	 (Specific	 Pathogen	 Free)	 แล้วทดลองและทดสอบ

ประสิทธิภาพจนปลอดภัย	 ก่อนจะนำามาผลิตเป็นวัคซีนใช้กับมนุษย์	 วิธีการใช้วัคซีนชนิดนี้โดยทั่วไปใช้การพ่นเข้า

ทางจมูก	 เมื่อวัคซีนถูกพ่นเข้าไปในคน	 จะเจริญได้เฉพาะในระบบทางเดินหายใจส่วนบน	 (Upper	 respiratory	

tract)	 เท่านั้น	 แต่เชื้อไวรัสจะอ่อนฤทธิ์มากจนทำาได้เพียงกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาไม่สามารถทำาให้

ร่างกายเป็นโรคได้	 ซึ่งวิธีการผลิตไวรัสตั้งต้นนี้เป็นองค์ความรู้เฉพาะและเป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละองค์กร	 ซึ่งทั่วโลกมี

เพียง	2	ประเทศ	คือ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า	Flumist	R	โดยบริษัท	MedImmune	และ

ประเทศรัสเซีย	โดยบริษัท	Microgen		

 1.3.2 กระบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่

กระบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม	 เร่ิมต้ังแต่การเพ่ิมจำานวนไวรัสต้ังต้น	 (Seed	virus)	

จนกระทั่งการจดทะเบียนเป็นวัคซีนออกสู่การใช้งาน	 ใช้เวลาประมาณ	 5	 -	 6	 เดือน	 ประกอบด้วย	 4	 ขั้นตอน	 

ดังนี้	

	 1.		 การผลิตไวรัสตั้งต้น	(Seed	virus)	จากสายพันธุ์ที่มีการระบาดใหญ่	

	 2.		 กระบวนการ	Upstream	process	โดยการนำาไวรัสต้ังต้นมาเพ่ิมจำานวนในเจ้าบ้านของไวรัสท่ีเหมาะสม	 

	 	 ได้แก่	ในไข่	SPF	หรือ	clean	egg	หรือในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	แล้วทำาการเก็บเกี่ยว	(Harvest)	 

	 	 ไวรัสที่ใช้เป็นวัคซีน	

	 3.		 กระบวนการ	 Downstream	 process	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำาให้ไวรัสเสียสภาพ	 (inactivation)	 

	 	 การสกัดให้บริสุทธิ์	(purification)	การทำาให้เป็นวัคซีน	(formulation)	และการบรรจุ	

	 4.		 ตัวอย่างของวัคซีนจะถูกนำาไปทดสอบทางคลินิก	(Clinical	trial)	และ	การจดทะเบียนโดยหน่วยงาน 

	 	 ที่เกี่ยวข้องในประเทศ	(สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อ.ย.)

รูปที่ 1.3	รูปแบบของวัคซีนไข้หวัดใหญ่	ทั้งชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตาย

Whole	virus Split	virus Live	attenuatedSubunit
(surface	antigen)
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 ดังรูปที่	 1.4	 ซึ่งแสดงตารางการดำาเนินการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรม	 (WHO,	May	 1st,	 2009.	

The	five	-	six	month	timetable	for	influenza	vaccine	production	from	isolation	of	vaccine	strain	

to	release	first	vaccine	lots)
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รูปที่ 1.4	ตารางการดำาเนินการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรม	:	ข้อมูลจาก	WHO	(4)

The above procedure requires five to six months before the first final lot becornes availabel.

Month 1Activity
At reference labs
Reference	strain	preparation
Verification	/	distribution	to	manufacturer
Preparation	of	reference	reagents
At Manufacturer
Optimise	/	Establish	working	seed	bank
Inoculation	of	eggs,	incuabtion
Harvesting,	purification
characterization,	sterility	testing
Filling,	safety	testing,	release
Clinical	Trial	(in	Europe)
At regulatory agency
Review	and	release	

Month 2 Month 3 Month 4 Month 5

บทที่ 1

รูปที่ 1.5	การเปรียบเทียบศักยภาพในการผลิตของวัคซีนชนิดเชื้อเป็นและชนิดเชื้อตาย

ข้อมูลจาก	:	WHO	(5)
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 1.3.3  ข้อดีและข้อควรพิจารณาในการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

 ข้อดีของการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ 

	 1.	 ด้านจำานวนวัคซีนที่ผลิตได้

  1.1  สามารถผลิตได้จำานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว	(30	-	100	โดส/ไข่	1	ฟอง)	ดังแสดงในรูปท่ี	1.5

	 	 1.2		มีขั้นตอน	Downstream	ที่ไม่ซับซ้อน	ดังแสดงในรูปที่	1.6	จะเห็นได้ว่าขั้นตอน	Downstream	 

	 	 	 นั้น	 มีเพียงปั่นแยก	 (centrifuge)	 ด้วยความเร็วรอบต่ำาเพื่อแยกเปลือกไข่ออก	 (Clarification)	 

   นอกจากนี้อาจมีการทำาให้วัคซีนสะอาดเพิ่มขึ้นด้วยวีธีแยกและการกรองด้วย	 ultracentrifuge 

	 	 	 และ	 sterile	 filtration	 ก่อนการเติมสารให้คงตัวและบรรจุเป็นวัคซีนพร้อมใช้	 เนื่องจากผ่าน 

	 	 	 ขั้นตอนน้อยการผลิตวัคซีนชนิดเชื้อเป็นนี้จะให้ผลผลิตที่สูงกว่าการผลิตวัคซีนเชื้อตาย

	 2.	 ด้านประสิทธิภาพของวัคซีน

	 	 2.1		 สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ทั้ง	Mucosal	และ	Functional

	 	 2.2		มีอัตราการเกิด	Antigenic	drift	ต่ำา	เมื่อพ่นวัคซีนเข้าสู่มนุษย์

	 	 2.3		สามารถกระตุ้นให้เกิด	Herd	immunity	ได้

	 3.	 ด้านการลงทุนในการผลิต	ดังแสดงในรูปที่	1.7

	 	 3.1		 การลงทุนด้านเคร่ืองมือน้อย	เน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีใช้ไม่ซับซ้อน	และใช้เคร่ืองมือจำานวนน้อย	

	 	 3.2		 ไม่มีการลงทุนด้านอุปกรณ์เพื่อการใช้วัคซีน	ได้แก่	เข็มฉีดยา	เนื่องจากเป็นการใช้วัคซีนโดยพ่น

	 	 	 เข้าสู่จมูก	

	 4.	 ด้านการใช้วัคซีน	 ง่ายต่อการใช้	 และไม่ต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์	 เนื่องจากเป็นเพียงการพ่น 

	 	 เข้าสู่จมูก	
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รูปที่ 1.6 กระบวนการผลิตวัคซีนในขั้นตอน	Downstream	process	ของวัคซีนในรูปแบบต่างๆ	

แสดงการผลิตวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์มีขั้นตอนที่สั้นกว่า	IIV	(6)

รูปที่ 1.7	การประมาณการระยะเวลา	และต้นทุนในการผลิตระดับอุตสาหกรรมของ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	ท้ังแบบชนิดเช้ือเป็นและชนิดเช้ือตาย	ข้อมูลจาก	WHO	(5)
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 ข้อที่ควรพิจารณาในการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

	 1.	 ด้านประสิทธิภาพของวัคซีน		

  1.1 Master	Donor	virus	ท่ีนำามาใช้ผลิตวัคซีนต้องมีการทดสอบความคงตัวทางพันธุกรรม	(Genetic	

	 	 	 stability)	เพื่อป้องกันการกลายพันธุ์และมีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้น	

	 	 1.2	 วัคซีนชนิดน้ียังคงมีส่วนประกอบของไข่มากกว่าวัคซีนเช้ือตาย	เน่ืองจากผ่านข้ันตอน	Downstream	

	 	 	 สั้น	อาจเป็นอันตรายกับผู้แพ้โปรตีนในไข่

	 2.	 ด้านการใช้วัคซีน

  2.1	 กลุ่มอายุของคนที่สามารถใช้วัคซีนได้	ต้องมีอายุระหว่าง	5	-	49	ปี	แต่ทั้งนี้มีการศึกษาวัคซีน

   ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อเป็น	 (Flumist)	 พบว่าสามารถใช้ได้ในเด็กที่มีอายุมากกว่า	

	 	 	 12	เดือน	(7,	8)	และสามารถใช้ได้ในผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง	50	-	64	ปี	(9)

	 	 2.2		ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีสภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากสาเหตุใดๆก็ตาม	

 1.3.4  ลำาดับการให้วัคซีนในภาวการณ์การระบาดใหญ่

หากคำานวณปริมาณวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในช่วงการระบาดใหญ่จากความสามารถในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

ตามฤดูกาลแล้ว	 พบว่าสามารถผลิตวัคซีนได้ทั่วโลกเพียง	 350	 ล้านโดส	 เท่านั้น	 (คำานวณจากการผลิตวัคซีน	 

3	สายพันธุ์ต่อโดส)	 ในขณะที่จำานวนประชากรโลกมีมากถึง	 6,700	 ล้านคน	ดังนั้น	 องค์การอนามัยโลก	 รวมทั้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ทั่วโลก	จึงต้องทำาการจัดลำาดับบุคคลตามความสำาคัญก่อน	-	หลัง	ในการรับวัคซีน 

ไข้หวัดใหญ่	เช่น	ที่	Centers	of	Disease	Control	and	Prevention	(CDC)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	(10)	ได้แนะนำา 

กลุ่มที่ต้องได้รับวัคซีนก่อนตามลำาดับ	ดังนี้

	 1.	 หญิงตั้งครรภ์

	 2.	 ผู้ที่ดูแลทารก	อายุน้อยกว่า	6	เดือน

	 3.	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

	 4.	 ประชากรที่มีอายุตั้งแต่	6	เดือน	ถึง	24	ปี	เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	 

	 	 ในช่วงอายุนี้จำานวนมาก

	 5.	 ประชากรในช่วงอายุ	25	-	64	ปี	ที่มีโรคประจำาตัวเรื้อรัง
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สำาหรับประเทศไทย	 โดยสำานักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 กระทรวงสาธารณสุข	 (11)	 ได้ร่าง

คำาแนะนำาการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด	A	H1N1	2009	 เพื่อเป็นแนวทางในการให้วัคซีนอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป	 โดยกำาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายในกรณีที่วัคซีนไม่เพียงพอหรือได้รับวัคซีน

ไม่พร้อมกัน	รวมทั้งสิ้นประมาณ	4	ล้านคน	ดังนี้

	 1.	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 

	 	 สายพันธุ์ใหม่	ชนิด	A	H1N1	2009

	 2.	 หญิงตั้งครรภ์	ซึ่งอายุครรภ์มากกว่า	3	เดือน	

	 3.	 บุคคลโรคอ้วน	น้ำาหนักตั้งแต่	100	กิโลกรัม	หรือ	BMI	ตั้งแต่	35	ขึ้นไป

	 4.	 ผู้พิการทางสมองและปัญญา

	 5.	 บุคคลอายุ	6	เดือน	-	64	ปี	ที่มีโรคประจำาตัว	ได้แก่

	 	 •	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

	 	 •	 หอบหืด

	 	 •	 โรคหัวใจทุกประเภท

	 	 •	 หลอดเลือดสมอง

  •	 ไตวาย

	 	 •	 ผู้ป่วยมะเร็ง	ที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำาบัด

	 	 •	 โรคธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรง

	 	 •	 ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

	 	 •	 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน
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1.4  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009 สำ�หรับประเทศไทย

เมื่อปี	 ค.ศ.	 2007	 WHO	 คาดการณ์ว่า	 ในสถานการณ์การระบาดใหญ่การผลิตวัคซีนให้ได้เพียงพอ 

ต่อประชากรโลกจำานวน	6.7	พันล้านคน	มีความจำาเป็นต้องเปล่ียนการผลิตวัคซีนจากแบบ	3	สายพันธ์ุต่อโดส	(Trivalent)	

มาเป็นแบบ	1	สายพันธุ์ต่อโดส	 (Monovalent)	 เพื่อให้ได้วัคซีนสายพันธุ์ระบาดใหญ่จำานวน	2,340	ล้านโดส	 

ภายในปี	ค.ศ.	 2009	 (12)	แต่ศักยภาพในการผลิตวัคซีนทั้งโลกในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อประชากรทั่วโลก	อย่างไร

ก็ตามจากการเปรียบเทียบจำานวนผลผลิต	(โดส/สัปดาห์)	ของการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายและชนิด

เชื้อเป็นพบว่า	 ในระยะเวลาที่เท่ากันพบว่าการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นให้จำานวนโดส/สัปดาห์	 มากกว่าการผลิตวัคซีน 

เชื้อตายถึง	30	-	100	เท่า	ดังนั้น	เพื่อให้การผลิตวัคซีนสายพันธุ์ระบาดใหญ่สามารถผลิตได้จำานวนมากพอในระยะ

เวลาอันรวดเร็ว	 เพื่อการควบคุมการระบาดและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสดังกล่าว	 เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 

ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดใหญ่	คือ	การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ	(Live	-	Attenuated	

Influenza	Vaccine,	LAIV)	

จากข้อดีของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ดังกล่าวข้างต้น	 องค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นหน่วยงาน 

รับผิดชอบหลักในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับประเทศไทย	จึงมีนโยบายในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ระบาดใหญ่	2009	ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	 เพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนจำานวนมากในระยะเวลาอันสั้นในสถานการณ์

ระบาดใหญ่	อย่างไรก็ตามต้องมีการคำานึงถึงกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำาตัว อายุน้อยกว่า 

2 ขวบ หรือเด็กมีประวัติเป็นโรคหอบหืด ที่ไม่สามารถใช้วัคซีนเชื้อเป็นดังกล่าวด้วย จึงต้องมีการพิจารณาให้วัคซีน

ชนิดเชื้อตาย	 (12)	 ซึ่งจากประชากรทั้งประเทศจำานวน	 60	 ล้านคน	 คาดการณ์จำานวนประชากรที่ไม่สามารถใช้

วัคซีนชนิดเชื้อเป็น	ประมาณ	4	ล้านคน	ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมการสั่งซื้อวัคซีนชนิดเชื้อตาย	(IIV)	

จากต่างประเทศแทน
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แนวท�งก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

ในระดับอุตส�หกรรม

	 2.1	 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดสายพันธุ์ใหม่	2009	ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	(Live	Attenuated	Influenza	 

	 	 Vaccine,	LAIV)

	 2.2		กระบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

	 2.3	 การคำานวณศักยภาพสูงสุดในการผลิต	(Maximum	capacity)	และ	การประเมินความพร้อมของ  

	 	 โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	กรมปศุสัตว์	เพื่อปรับใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์

การใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	2009	เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงท่ีมีความสำาคัญท่ีจะทำาให้ประเทศต่างๆ	 

สามารถรับมือกับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้ได้		แต่เนื่องจากปัจจุบันอัตรากำาลังในการผลิตวัคซีน 

ไข้หวัดใหญ่ของบริษัทวัคซีนที่มีทั่วโลกในปัจจุบันรวมกันแล้วยังมีปริมาณไม่เพียงพอกับประชากรโลก	 ดังนั้นจึงมี 

แนวโน้มว่าในการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่จะทำาให้เกิดภาวะขาดแคลนวัคซีน	 โดยเฉพาะในประเทศท่ีไม่มีศักยภาพ 

ในการผลิตวัคซีนใช้เอง	 ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจำาเป็นที่ต้องดำาเนินการในการผลิตวัคซีนเพื่อให้มีวัคซีนใช้

อย่างเพียงพอในสถาณการณ์ฉุกเฉิน	 ซึ่งองค์การเภสัชกรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน

การดำาเนินการ	 เพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับประเทศไทย	 และจากการที่การวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	

(Live	Attenuated	 Influenza	Vaccine,	LAIV)	 เป็นวัคซีนชนิดท่ีสามารถผลิตได้ในปริมาณมากในระยะเวลาส้ันกว่า 

เม่ือเทียบกับวัคซีนเช้ือตาย	(Inactivated	Influenza	Vaccine,	IIV)	วัคซีนชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิน้ีผ่านการตรวจสอบ 

มาตรฐาน	จาก	FDA	และมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา	และในประเทศรัสเซีย	โดยไม่ต้องใช้	 

adjuvant	 และให้กับประชากรโดยการพ่นทางจมูก	 จากข้อได้เปรียบหลายอย่างดังกล่าว	 องค์การเภสัชกรรม 

จึงเลือกทำาการผลิตวัคซีนชนิดเชื้อเป็น	โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตในไข่ที่มีตัวอ่อน	(Egg	-	based	technology)	

เพื่อการผลิตวัคซีนในสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่	2009	ซึ่งกำาลังระบาดในประเทศไทย

จากเดิมที่องค์การเภสัชกรรมได้ใช้ห้องปฏิบัติการ	ณ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร						จ.นครปฐม	 

ในการดำาเนินการทดลองเพ่ือศึกษากระบวนการผลิตวัคซีนสำาหรับการป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ในระดับห้องปฏิบัติการ 

โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากองค์การอนามัยโลก	 (World	 Health	 Organization,	 WHO)	 โดยในระยะแรก 

ของการศึกษาได้ทำาการศึกษากระบวนการผลิตวัคซีนชนิดเชื้อตายก่อน	 และต่อมาองค์การเภสัชกรรมได้ทำาการเพิ่ม

ศักยภาพของห้องปฏิบัติการ	ณ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	จ.นครปฐม	ให้เป็นระดับโรงงานต้นแบบ

เพื่อใช้ในการนำาไปทดสอบในสัตว์ทดลองและการทดสอบทางด้านคลินิก	รวมทั้งมีแผนการในการศึกษากระบวนการ

ผลิตของไวรัสไข้หวัดนก	 (H5N1)	 ในระยะถัดไปโดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก	WHO	 เช่นเดียวกัน	 อย่างไรก็ตาม

บทที่ 2

บทที่ 2



ยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์ 57

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	 2009	 (H1N1)	 ทำาให้มีความต้องการใช้วัคซีนสำาหรับ

ป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่	 2009	 นี้อย่างเร่งด่วน	 ทำาให้องค์การเภสัชกรรมต้องทำาการเปลี่ยนแผนการดำาเนินการ 

โดยต้องทำาการผลิตวัคซีนสำาหรับสายพันธ์ุดังกล่าวน้ีแทน	โดยใช้โรงงานต้นแบบน้ีในการผลิตวัคซีนสำาหรับไข้หวัดใหญ่ 

สายพันธุ์ใหม่	 2009	 ชุดแรกเพื่อใช้ในการนำาไปทดสอบในสัตว์ทดลองและการทดสอบทางด้านคลินิก	 รวมถึงใช้ใน

การผลิตวัคซีนสำาหรับนำาไปใช้ในประเทศด้วย

เป็นที่ทราบกันว่าโรงงานต้นแบบนี้มีกำาลังในการผลิตวัคซีนได้จำากัดในระดับหนึ่งเท่านั้น	 ไม่เพียงพอใน 

การผลิตเพ่ือใช้สำาหรับประชากรไทยได้	 องค์การเภสัชกรรมจึงได้เร่ิมดำาเนินการสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ท่ี	 

อ.ทับกวาง	จ.สระบุรี	ซึ่งจะใช้เวลา	3	-	5	ปีซึ่งไม่ทันการกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์	 

2009	ในปัจจุบัน	จึงได้มีแผนในระยะที่สั้นกว่าในการสร้างโรงงานใหม่หรือการใช้โรงงานใหม่ที่ยังไม่มีอุปกรณ์ 

เพื่อทำาการผลิตวัคซีนขึ้นด้วย	 อย่างไรก็ตามแม้โครงสร้างหลักของโรงงานจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แต่การเตรียมการ 

สำาหรับเครื่องมือในการทำาการผลิตและการประเมินคุณภาพของโรงงานก่อนการผลิตจริง	อาจต้องใช้เวลา	1	ปี 

เป็นอย่างน้อย	รายงานน้ีจึงทำาการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฐานการผลิตท่ีมีอยู่แล้วในประเทศไทยท่ีใช้เทคโนโลยี 

แบบเดียวกันในการดำาเนินการ	คือ	การผลิตวัคซีนในรูปแบบ	Non	-	processed	bulk	จากไข่	SPF	(Specific	

Pathogen	Free	egg	หรือ	ไข่ปลอดเช้ือเฉพาะ)	 ท่ีโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	(สทช.)	

กรมปศุสัตว์	 อ.ปากช่อง	 จ.นครราชสีมา	 ซึ่งปัจจุบันดำาเนินการผลิตวัคซีนนิวคาสเซิลสำาหรับสัตว์ปีก	 จึงน่าจะ 

สามารถดำาเนินการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นนี้ได้ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด	เนื่องจากมีเพียงการเพิ่มระดับความปลอดภัยของ 

โรงงานจาก	BSL2	เป็น	BSL3	ซึ่งใช้เวลาประมาณ	4	เดือนเท่านั้น

2.1  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live Attenuated Influenza  
 Vaccine, LAIV)

 วัคซีนชนิดนี้มีข้อดีเนื่องจากเป็นวัคซีน	ที่ให้โดยการพ่นเข้าสู่จมูก	และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้ง	System	

humoral	immunity	และ	Local	humoral	immunity	รวมถึง	IgA	และภูมิคุ้มกันแบบ	Cellular	immunity	วัคซีน

เชื้อเป็นสำาหรับไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบัน	มีคุณสมบัติ		คือ	เป็นสายพันธุ์ที่ถูกปรับให้เพิ่มจำานวนได้เฉพาะในอุณหภูมิต่ำา	

(cold	adapted	strain,	ca)	คือ	ท่ีอุณหภูมิต่ำากว่า	25	ำC	เน่ืองจากยีนต่างๆ	ของไวรัสมีการกลายพันธ์ุ	(mutation)	

หลายตำาแหน่ง	ทำาให้ไวรัสมีความคงตัวสูงไม่เปลี่ยนคุณสมบัติได้ง่าย	นอกจากนี้ไวรัสนี้ยังมีคุณสมบัติไวต่ออุณหภูมิ 

37	 ำC	(temperature	sensitive,	ts)	และยังถูกทำาให้อ่อนฤทธิ์	(attenuated,	att)	โดยไม่ก่อให้เกิดอาการ	

influenza	-	like	illness	เมื่อทดสอบใน	ferret	และที่สำาคัญ	คือ	มีแอนติเจนที่ผิวอนุภาคไวรัส	คือ	haemagglutinin	

(HA)	 และ	 neuraminidase	 (NA)	 ของไวรัสสายพันธุ์ที่แนะนำาโดย	WHO	 ทำาให้มีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัส

สายพันธุ์ที่มีการระบาด	 คุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำาให้ไวรัสมีความเหมาะสมในการเป็นแอนติเจนสำาหรับการผลิตวัคซีน

ป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	(1,	2)	

ปัจจุบัน	ในสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ในการเตรียมวัคซีนสำาหรับ

ประเทศไทย	 โดยองค์การเภสัชกรรม	 ได้เลือกใช้ไวรัสชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ที่มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น	 ซึ่งใน

รายงานนี้จะทำาการวิเคราะห์และประเมินด้านต่างๆ	โดยอ้างอิงสายพันธุ์ของไวรัสและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นเช่น

เดียวกับที่องค์การเภสัชกรรมได้เลือกใช้สำาหรับการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำาหรับประเทศไทย	
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 หน่วยงานภายในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิตไวรัสตั้งต้นเอง	คือ	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

และ	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	(ศช.)	โดย	ศช.	นั้น	ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยทั้ง

ในรูปแบบของวัคซีนชนิดเชื้อตายและเชื้อเป็น

2.2  กระบวนก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

 2.2.1 ไวรัสตั้งต้น (Seed vaccine)

	 ไวรัสตั้งต้นเตรียมโดยการใช้	 Master	 Donor	 Virus	 (MDV)	 ซึ่งถูกนำาไปต่อเชื้อ	 (passage)	 ในเซลล์	

(primary	chick	kidney	cells)	อย่างต่อเนื่องทำาให้มีคุณสมบัติ	(phenotype)	เป็น	ca,	ts และ att	เนื่องจาก

การกลายพันธุ์ของยีนต่างๆ	(6	ยีน	ยกเว้น	HA	และ	NA)	ของ	MDV	ส่วนแอนติเจน	HA	และ	NA	นั้นได้จาก

ไวรัสสายพันธุ์ที่มีการระบาด	 (wild	 type,	 wt)	 ซึ่งแนะนำาโดย	WHO	 จากนั้นให้ไวรัสทั้งสองเกิดการแลกเปลี่ยน 

พันธุกรรม	 (reassortment)	 และทำาการคัดเลือกเฉพาะไวรัสที่มีคุณสมบัติตามต้องการ	 โดยอย่างน้อยต้องมี 

การทดสอบ	ดังนี้

	 1)	 ตรวจสอบพันธุกรรม	(genetic	sequence)	ของไวรัสทั้งไวรัสที่คัดเลือกเริ่มต้น	(Master	seed)	และ 

	 	 ไวรัสที่ผ่านการเพิ่มจำานวนโดยการใช้	Master	seed	เพื่อไปใช้ในการผลิตวัคซีน	(working	seed)

	 2)	 ตรวจสอบคุณสมบัติของไวรัส	(Phenotype)	ให้ตรงกับคุณสมบัติของ	Master	Donor	Strain	เช่น	 

  ca, ts	เป็นต้น

	 3)	 การตรวจสอบในสัตว์ทดลอง	 (animal	 model)	 เพื่อให้แน่ใจว่าไวรัสไม่ก่อให้เกิดโรค	 หรือมีอาการ 

	 	 คล้ายคลึงกับการเป็นโรคในสัตว์	(attenuation)

การตรวจสอบเหล่านี้	 ต้องดำาเนินการโดยหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของวัคซีน	 ซึ่งสำาหรับ

ประเทศไทย	คือ	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	และ	กองชีววัตถุ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทที่ 2



ยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์ 59

รูปท่ี 2.1 การเตรียมไวรสต้ังต้นสำาหรับผลิตวัคซีนในรูปแบบวัคซนเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ	(Live	-	Attenuated	Influenza	

Vaccine)	โดย	Master	Donor	Virus	(MDV)	มีคุณสมบัติ	(phenotype)	เป็น	cold	adapted,	temperature	

sensitive	 และ attenuated	ส่วนแอนติเจน	HA	และ	NA	นั้นได้จากไวรัสไวรัสสายพันธุ์ที่มีการระบาด	จากนั้น

ห้ไวรัสทั้งสองเกิดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม	(reassortment)	และทำาการคัดเลือกเฉพาะไวรัสที่มีคุณสมบัติ 

ตามต้องการ

Attenuated 
Master Donor Virus

New Virulent
Antigenic Variant Strain

Attenuated Vaccine
Strain

PB2
PB1
PA
HA
NA
NP
M
NS

PB2
PB1
PA

HA
NA
NP
M
NS

PB2
PB1
PA
HA
NA
NP
M
NS
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Strain	designation A/17/New	Caledonia/99/145

Type/subtype	 A	(H1N1)

Method	of	preparing classical	reassortment	in	chicken	eggs

Parental	strains: a)	Epidemic	virus:	A/New	Caledonia/20/99	(H1N1)
b)	Master	donor	virus:	A/Leningrad/134/17/57	(H2N2)

Number	of	passages	
in	chicken	egg

5	in	the	process	of	reassortment

Genome	composition -	Genes	belong	to	epidemic	virus:	HA,	NA
-	Genes	belong	to	master	donor	virus:	PB2,	PB1,	PA,	NP,	M,	NS

Strain	characteristics	
before	lyophilization

a)	Optimal	growth	conditions:	33	ำC,	48	h.
b)	HA	titer:	1024
c)	Virus	yield	in	chicken	eggs	at	33	ำC:	8.5	lg	EID50/0.2	ml.
d)	Sensitivity	to	non-specific	gamma-inhibitors	of	horse	serum:	resistant.
e)	Temperature	sensitivity,	ts	marker	

:	RCT40	was	determined	by	titration	in	chicken	eggs	and	expressed	 
as	reproduction	capacity	at	40	ำC. 
:	RCT40	=	lg	EID50/0.2	ml	at	33	ำC	-	lg	EID50/0.2	ml	 
at	40	ำC	=	6.0	lg	EID50/0.2	ml.

f)	Cold	adaptation	properties,	ca	marker	(RCT25)	was	determined	by	
titration	in	eggs	and	expressed	as	reproduction	capacity	at	25	ำC.	
RCT25	=	lg	EID50/0.2	ml	at	33	ำC	-	lg	EID50/0.2	ml	 
at	25	ำC	=	2.0	lg	EID50/0.2	ml.

Strain	characteristics	
after	lyophilization

a)	Lyophilization	date:	10/10/2003
b)	Volume	of	material	in	ampoule:	1.0	ml.
c)	Infectious	activity:	7.5	lg	EID50/0.2	ml.
d)	HA	titer:	256
e)	Batch	#2

Antigenic	specificity a)	Hemagglutinin:	identical	to	A/New	Caledonia/20/99	(H1N1)	epidemic	 
virus	by	HI	assay	with	rat	immune	serum.

b)	Neuraminidase:	identical	to	A/New	Caledonia/20/99	(H1N1)	 
epidemic	virus	by	RFLP	assay.

Pathogenicity	for	mice
after	subcutaneous
and	intraperitoneal
injection

apathogenic

Sterility	control sterile

ตารางที่ 2.1	 แสดงคุณสมบัติของตัวอย่างไวรัสตั้งต้นสำาหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	 สำาหรับการผลิตวัคซีน

ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	จากประเทศรัสเซีย
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	สำาหรับไวรัสตั้งต้นที่องค์การเภสัชกรรมใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	นั้น	 ได้รับ 

การพัฒนาโดย	Professor	 Larisa	Rudenko	จาก	 Institute	of	Experimental	Medicine	 (IEM),	Russian	

Academic	of	Medical	Sciences	 (RAMS),	St.	Petersburg	ประเทศรัสเซีย	ซึ่ง	WHO	ทำาหน้าที่ประสาน 

ในการขอไวรัสตั้งต้นให้กับประเทศไทย	คือ	สายพันธุ์	A/17/California/2009/38	(H1N1)	ซึ่งได้รับการพัฒนาจาก

ไวรัสดั้งเดิม	คือ

ca	parental	virus	:	A/Leningrade/134/17/K7/57(H2N2)	ทำาหน้าที่เป็น	Master	Donor	Virus	

wt	parental	virus	:	A/California/07/2009(H1N1)	ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ที่กำาลังระบาด

องค์ประกอบทางพันธุกรรม	 (genome	 position)นี้	 มียีน	 HA	 และ	 NA	 จากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	

2009	ที่กำาลังระบาด	ส่วนอีก	6	ยีน	คือ		ยีน	PB2,	PB1,	PA,	NP,	M	และ	NS	มาจาก	Master	donor	virus	 

ที่เป็น	 cold	 adapted	 (ca)	 และ	 temperature	 sensitive	 ดังนั้นไวรัสสายพันธุ์	 A/17/California/2009/38	

(H1N1)	 ที่จะนำามาใช้ในการผลิตวัคซีน	 จึงมีคุณลักษณะ	 (phenotype)	 เป็น	 temperature	 sensitive,	 cold	

adapted,	resistance	to	g	-	inhibitors	ตามลักษณะของ	Master	Donor	Virus	แต่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

สำาหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	เนื่องจากวัคซีนใช้โปรตีน	HA	และ	NA	จากไวรัส

สายพันธุ์นี้ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

	 ข้อมูลของ	Professor	Larisa	Rudenko	ได้แสดงรายละเอียดของการเตรียมไวรัสตั้งต้น	โดยใช้ไข่ที่มีตัว

อ่อนปลอดเชื้อ	หรือ	ไข่	SPF	(Specific	Pathogen	Free,	SPF	egg)	อายุ	9	-	11	วัน	ซึ่งได้รับการตรวจสอบ

มาตรฐานแล้ว	โดยการฉีดไวรัสตั้งต้น	passageที่	1	เข้าไปในไข่และบ่มที่อุณหภูมิ	32	ำC	เพื่อให้แน่ใจว่าไวรัสตั้ง

ต้นมีคุณสมบัติตามข้อมูลพันธุกรรมดังกล่าวข้างต้น	ไวรัสที่จะได้รับการคัดเลือก	ต้องผ่านการทดสอบโดยการนำามา

ทดสอบการเพิ่มจำานวนที่อุณหภูมิที่	40	ำC	และ	25	ำC	จากนั้นนำาไวรัสมา	passage	ต่อ	(passage	ที่	2)	และ

นำาไวรัส	passage	ที่	2	ที่ได้ไปทดสอบ	Pre	-	clinical	study	เพื่อทดสอบความเหมาะสมในการเป็นไวรัสตั้งต้น	 

โดยทดสอบ	 toxicity,	 pathogenicity	 และ	 immunogenicity	 ในสัตว์ทดลอง	 ดังรายละเอียดในตารางที่	 2.2	 

จากนั้นทำาการ	passage	ต่อในไข่	จนถึง	passage	ที่	5	เพื่อทดสอบ	genetic	stability	โดยการสกัด	RNA	ของ

ไวรัสมาทดสอบด้วยเทคนิค	RT	-	PCR
บท

ที่ 
2



ยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์62

Animal	Studies Median	mouse	intranasal	infectious	dose	(MID50)	determination
Female	CBA	mice	6	-	8	weeks	of	age	will	be	inoculated	with	a	volume	
of	 50	ml	 of	 virus	 suspension	 containing	 the	 appropriate	 infectivity	 dose	 
(101	to	107	EID50)	by	intranasal	(i.n.)	route	into	groups	of	3	mice	previously	
anesthetized	with	ether;	this	date	will	be	recorded	as	dpi	0.	Nasal	turbinate	
and	lungs	of	3	mice	per	group	will	be	collected	at	3	days	post	-	infection	
(dpi)	and	stored	 frozen	at	 -	80	 ำC	until	used	 for	homogenization.	Tissue	
homogenates	will	be	prepared	using	disruptor	and	the	clarified	supernatants	
will	 be	 inoculated	onto	MDCK	cells	or	10	 -	days	old	embryonated	hen	
eggs	to	determine	presence	of	infectious	virus,	as	indicator	of	infection.	The	
MID50	will	be	calculated	as	median	EID50	dose	required	to	infect	50%	of	
the	animals.	

Viral	replication	
kinetics

Female	CBA	mice,	6	-	8	weeks	of	age	will	be	inoculated	with	1000	MID50	
of	each	strain	and	the	viral	loads	measured	in	respiratory	and	brain	tissues	
collected	at	3	and	6	days	post	-	infection	(dpi).	Mice	will	be	inoculated	
intranasally	as	described	above;	this	date	will	be	recorded	as	dpi	0.	Nasal	
turbinates,	lungs	and	brain	of	3	mice	per	group	per	day	will	be	collected	
at	3	and	6	dpi	and	stored	 frozen	until	used	 for	homogenization.	Tissue	
homogenates	will	be	prepared	using	a	disruptor	and	clarified	supernatants	
will	 be	 titrated	by	plaque	assay	on	MDCK	cells	or	eggs	at	permissive	
temperature	to	determine	infectious	concentrations.

Acute	Toxicity	Test	
(rodents)

Mice.	Groups	of	5	male	and	5	female	CBA	mice,	6-8	weeks	of	age	will	be	
inoculated	with	A/17/California/2009/38	(H1N1)	strain	 in	volume	0.5	ml	of	
107	EID50	(equal	one	human	dose)	by	i.p.	injection.	Animals	are	weighed	
weekly	and	observed	for	clinical	signs	of	toxicity	and	death	for	2	weeks	
after	treatment.	Necropsy	will	be	performed	on	all	animals	that	die	and	on	
all	survivors	at	the	end	of	the	2	-	week	study.	The	virus	complies	with	the	
test	if	no	mouse	shows	evidence	of	infection.

Guinea - pigs.	Groups	of	2	male	and	2	female	guinea-pigs,	350	-	450	g,	
will	be	inoculated	with	A/17/California/2009/38	(H1N1)	strain	in	volume	5	ml	
of	107	EID50	by	i.p.	injection.	Animals	are	weighed	weekly	and	observed	for	
clinical	signs	of	toxicity	and	death	for	2	weeks	after	treatment.	Necropsy	
will	be	performed	on	all	animals	that	die	and	on	all	survivors	at	the	end	of	
the	2	-	week	study.	The	virus	complies	with	the	test	if	no	mouse	shows	
evidence	of	infection.

ตารางที่ 2.2	การทดสอบระดับ	Pre	-	clinical	study	ของไวรัส	สายพันธุ์	A/17/California/2009/38	(H1N1)	

โดยห้องปฏิบัติการ	IEM
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 2.2.2  กระบวนการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

	 การผลิตวัคซีนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต	 (Good	 Manufacturing	 Practice,	

GMP)	 มีการป้องกันอันตรายจากการแพร่ของไวรัสถึงผู้ปฏิบัติงาน	 บุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ	(Biosafety)	มีการตรวจสอบและประกันคุณภาพ	(Quality	assurance)	ตามข้อแนะนำา

ขององค์การอนามัยโลก	(WHO	Guideline)

สำาหรับการผลิตไวรัสเพื่อเป็นวัคซีนโดยใช้ไข่ไก่นั้น	นอกจากจะใช้ไข่	SPF	แล้วอาจใช้ไข่สะอาด	(Clean	

egg)	 ได้	 แต่ไข่ที่ใช้ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ	 เพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนที่ได้จะปลอดจากการปนเปื้อน

ของเชื้อ	(Adventitious	agent)	ชนิดต่างๆ	เช่น	แบคทีเรีย	รา	Mycoplasma	และไวรัส	เป็นต้น	

สำาหรับกระบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	 โดยองค์การเภสัชกรรมทำาการพัฒนา

ปรับปรุงจากกระบวนการโดยบริษัท	 Microgen	 ประเทศรัสเซีย	 ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ	 ดังรายละเอียดดังแสดงใน 

รูปที่	2.2	โดยจะทำาการผลิตจะอยู่ในรูปวัคซีนน้ำา	(รูปที่	2.3)	เนื่องจากไม่มีเครื่อง	Lyophilizer	ในระดับอุตสาหกรรม

รูปท่ี 2.2 กระบวนการผลิตวัคซีนชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ	(Live	Attenuated	Influenza	Vaccine,	LAIV)	ตามวิธีการของ

บริษัท	Microgen	ประเทศรัสเซีย สำาหรับการผลิตวัคซีนจากไวรัสสายพันธ์ุท่ีได้รับจาก	Institute	of	Experimental	

Medicine	(IEM),	Russian	Academic	of	Medical	Sciences	(RAMS),	St.	Petersburg	ประเทศรัสเซีย

กระบวนการผลิตวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
(Live Attenuated Influenza Vaccine)

บ่มเป็นเวลา	2	วัน

การควบคุมคุณภาพ:
ตรวจสอบการพัฒนา
เป็นตัวอ่อนของไข่ที่ใช้

การควบคุมคุณภาพ:
Sterility	และ	Specificity

การตรวจสอบ: Sterility,	identity,	specific	activity	
การปนเปื้อน ของ	mycoplasma	

และ Mycobacterium tuberculosis 

เจือจาง	บรรจุขวด	
(และอาจทำา

Lyophilization)	

Sterilization	
โดยการกรอง

แยกเซลล์ปน
เปื้อนด้วย	

microfiltration

วัคซีนนำาไปใช้ได้โดยไม่ต้องใช้กระบวนการทำาให้บริสุทธิ์

เติม	Stabilizer
เก็บเกี่ยว	

allantoic	fluid	
บท

ที่ 
2

VACCINE VACCINE VACCINE
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กระบวนการผลิตวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
(Live Attenuated Influenza Vaccine) โดยองค์การเภสัชกรรม

2.ไวรัสเพ่ิมจำานวน
ในไข่โดยบ่ม

เป็นเวลา	2	วัน

การควบคุมคุณภาพ:
ตรวจสอบการพัฒนา
เป็นตัวอ่อนของไข่ที่ใช้

การควบคุมคุณภาพ:
Sterility	และ	Specificity

การตรวจสอบ: Sterility,	identity,	specific	activity	
การปนเปื้อน ของ	mycoplasma	

และ Mycobacterium tuberculosis 

4.	Clarification
โดยเครื่อง

Centrifugation
และ	Microfiltration

5.	ทำาเข้มข้นด้วย	
Ultrafiltration	

3.	เก็บเกี่ยว	
allantoic
fluid	

6.	การกรอง
ปลอดเชื้อ

8.	ผลิตภัณฑ์
เข้มข้น	

9.	เจือจาง	
และ

บรรจุขวด

1.	ฉีดไวรัสต้ังต้น
เข้าสู่ไข่ไก่
ท่ีมีตัวอ่อน

7.	เติม	Stabilizer

VACCINE

 จากรูปที่	 2.2	และ	2.3	จะเห็นได้ว่ากระบวนการในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยใช้ไข่	 SPF	 (Specific	

Pathogen	Free	egg	หรือ	ไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ)	มีขั้นตอนหลักโดยทั่วไป	ดังนี้

	 1.	 ทำาการฉีดไวรัส	(working	seed)	เข้าสู่ไข่	SPF	ซึ่งมีตัวอ่อน	ซึ่งสามารถทำาโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ	 

	 	 หรือแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ	โดยฉีดเข้าสู่บริเวณ	air	space	

	 2.	 เพิ่มจำานวนไวรัส	 ด้วยการนำาไปบ่มที่อุณหภูมิ	 (26	 -	 30	 ำC)	 และความชื้นที่เหมาะสม	 (60%)	

	 	 เป็นเวลา	2	วัน	จากนั้นนำาไปไว้ที่ห้องเย็น	4	ำC	อย่างน้อย	1	คืน

	 3.	 ทำาการเก็บ	allantoic	fluid	จากไข่	(โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ	หรือแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ)	

	 4.	 ทำาการแยกส่วนของแข็ง	และส่ิงปนเป้ือนโดยการป่ันแยก	(centrifuge)	หรือการกรอง	(micro	filtration)

	 5.	 ทำาให้	allantoic	fluid	ให้เข้มข้นขึ้น	ด้วยการกรองแบบ	Ultrafiltration

	 6.	 ทำาการ	sterilization	โดยการกรองปลอดเชื้อ	

	 7.	 จากนั้นเติม	stabilizer

	 8.	 ทำาให้ผลิตภัณฑ์เข้มข้นอีกครั้ง

	 9.	 ทำาการบรรจุใส่ขวดเพื่อเป็นแบบเหลว	หรือนำาไปทำาแห้ง	(Lyophilization)

 หมายเหต ุ:	ปัจจัยด้านต่างๆ	เช่น	สายพันธุ์	และสภาวะในการผลิต	เป็นต้น	อาจมีผลต่อขั้นตอนและ

รายละเอียดในการผลิตวัคซีน	เช่น	จำานวนไวรัสที่ฉีดเข้าไปในไข่	อุณหภูมิและระยะเวลาในการบ่มไวรัส	เป็นต้น	

รูปท่ี 2.3 กระบวนการผลิตวัคซีนชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ	(LAIV)	อ้างอิงจากการพัฒนาการผลิตวัคซีน

โดยองค์การเภสัชกรรม

บทที่ 2
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 2.2.3  อุปกรณ์ บุคลากรและเวลาที่ใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์ต้องได้มาตรฐาน	GMP	และมีความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับ	2	(BSL	2)	แต่เนื่องจากไวรัสที่ใช้ในการผลิตวัคซีนครั้งนี้	เป็นไวรัสที่สร้างผลกระทบในเรื่องสุขภาพของ 
ประชาชนในประเทศ	 ดังน้ันจึงต้องมีระบบการป้องกันท่ีรัดกุมเพียงพอ	 จึงได้กำาหนดให้สถานท่ีผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์นี ้	 ต้องมีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ	 3	 (BSL	 3)	พร้อมทั้งต้องปรับปรุงโรงงาน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	 GMP	 ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำา	 โดยต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตวัคซีน	
โดยสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อ.ย.)	 ส่วนอุปกรณ์การผลิตและบุคลากรสำาหรับการดำาเนินการผลิต
วัคซีน	เป็นไปตามที่ได้แสดงไว้ในตารางที่	2.3

ขั้นตอน อุปกรณ์ บุคคลากร 3 เวลา 

1.	การเตรียมไข่ไก่ฟักที่ม ี
การพัฒนาตัวอ่อน

•	ตู้ฟักไข่ ผู้ดูแลตู้ฟักไข่
1	-	2	คน	

8	-	12	วัน	

2.	การทำาความสะอาดไข่	 
โดยการ	fumigate

•	สถานที่/ห้องสำาหรับการ	
fumigate

•	อุปกรณ์ใช้ในการ	fumigate

ผู้รับผิดชอบ	1	คน 1	วัน

3.	การเตรียม	virus	seed •	ห้องเตรียม	seed
•	ตู้	Biohazard	

ผู้รับผิดชอบ	1	คน 3	ชั่วโมง

4.	การฉีดไวรัสเข้าสู่ไข่ •	เครื่องฉีดไข่และเก็บเกี่ยวไวรัส
อัตโนมัติ	หรือ

ผู้ควบคุมเครื่อง	1	คน
ผู้ฉีดไวรัส	4	คน/ชุด	

4

5.	การบ่มเพาะเชื้อไวรัสในไข่ 
และการแช่เย็นหลังการบ่มก่อน
การเก็บเกี่ยวไวรัส

•	ตู้ฟักและแช่เย็นไข่หลัง 
เพาะเชื้อ	(Incubator	 
&	chiller)

ผู้รับผิดชอบ	
1	-	2	คน

การบ่มเชื้อ	
3	วัน	และ

การแช่เย็น	1	คืน

6.	การส่องไข่เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพก่อนการเก็บเกี่ยวไวรัส	
(virus	harvest)

•	อุปกรณ์ส่องไข่ ผู้รับผิดชอบ	
1	-	2	คน	

4

7.	การเก็บเกี่ยวไวรัส	โดยการดูด
เก็บ	allantoic	fluid 
จากไข่ติดเชิ้อ1

•	เครื่องฉีดไข่และเก็บเกี่ยวไวรัส
อัตโนมัติ	หรือ

•	ใช้แรงงานคนที่มีความชำานาญ
ในการฉีด

•	ผู้ควบคุมเครื่อง 
1	-	2	คน	หรือ

•	ใช้แรงงานคน 
ที่มีความชำานาญ 
ในการฉีด

4

8.	การเติม	stabilizer1 •	ถังสำาหรับผสม	stabilizer	 
กับ	allantoic	fluid

ผู้รับผิดชอบ	1	คน 1	ชั่วโมง

9.	การแยกสิ่งปนเปื้อน	เช่น	
เปลือกไข่	หรือ	เซลล์	ออกจาก	
allantoic	fluid

•	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วต่ำา	
หรือ

•	Microfiltration

ผู้ควบคุมเครื่อง/
อุปกรณ์	1	คน

1	-	3	ชั่วโมง
(ขึ้นกับปริมาตรของ	
allantoic	fluid)

10.	การกรองเพื่อให้	allantoic	
ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน 
ก่อนนำาไปบรรจุเป็นวัคซีน		

•	ใช้อุปกรณ์กรอง	ขนาด	pore	 
size	ของเมมเบรน	0.2	ไมครอน

ผู้ควบคุมเครื่อง/
อุปกรณ์	1	คน

1	-	3	ชั่วโมง
(ขึ้นกับปริมาตรของ	
allantoic	fluid)

11.	การบรรจุในถังปลอดเชื้อใน 
รูปแบบ	bulk	ก่อนการขนส่งไป
ดำาเนินการบรรจุ	2

•	ถังปลอดเชื้อ บุคคลากรชุดเดียว
กับ	10.

4

ตารางที่ 2.3 อุปกรณ์และบุคคลากรที่ใช้ในขั้นตอนต่างๆ	ในกระบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากไข่	

บท
ที่ 

2

หมายเหตุ : แสดงในหน้าถัดไป
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2.3 ก�รคำ�นวณศักยภ�พสูงสุดในก�รผลิต (Maximum capacity) และ ก�รประเมินคว�มพร้อม 

 ของโรงง�นผลิตวัคซีนสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ เพื่อปรับใช้ในก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำ�หรับมนุษย์

 2.3.1  การคำานวณศักยภาพสูงสุดในการผลิต (Maximum capacity) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็น 

   อ่อนฤทธิ์

จากการท่ีกระบวนการผลิตวัคซีนเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ		(LAIV)	น้ันไม่ต้องมีกระบวนการสกัดไวรัส	(Downstream	

process)	 จาก	allantoic	 fluid	ของไข่ที่มีตัวอ่อนที่ถูกทำาให้ติดเชื้อ	 ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบจากปัจจัยการสูญเสีย

ปริมาณไวรัสอันเกิดจากกระบวนการสกัด	 ปริมาณไวรัสที่ได้เพื่อนำาไปใช้เป็นแอนติเจนในการทำาวัคซีนนั้นจึงขึ้นกับ

การดำาเนินการในการทำาให้ไข่ที่มีตัวอ่อนมีการผลิตไวรัส	หรือการผลิตต้นทาง	(upstream	process)	ให้ได้มากที่สุด	

ซึ่งมีรายงานผลผลิต	(yield)	ในรูปของจำานวน	dose	ของวัคซีนที่ได้ต่อไข่	1	ฟอง	ตั้งแต่	30	โดส	ถึง	100	โดส	

นอกจากนั้น	 ยังมีคอขวดที่สำาคัญในการผลิตวัคซีนโดยใช้ไข่	 คือจำานวนไข่	 SPF	 ที่มีมาตรฐานเพื่อการผลิตวัคซีน

สำาหรับมนุษย์	โดยในประเทศไทยมีฟาร์มผลิตไข่	SPF	ของกรมปศุสัตว์นั้น	มีศักยภาพการผลิต	7,000	ฟอง/สัปดาห์	

และประเมินกำาลังการผลิตของฟาร์มดังกล่าวได้มากถึง	40,000	ฟอง/สัปดาห์	ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยสำาคัญที่มีผล 

ต่อปริมาณวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ที่จะผลิตโดยใช้โรงงานวัคซีนสัตว์ปีกแห่งนี้	คือ	จำานวนไข่ และ

จำานวนไวรัสท่ีจะเพ่ิมจำานวนได้ในไข่	 ซ่ึงจะส่งผลต่อปริมาณวัคซีนท่ีได้	 ซ่ึงจะต้องทำาการศึกษาสำาหรับไวรัสไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่	2009	โดยเฉพาะ

 จาก	 2	 ปัจจัยนี้หากทำาการคำานวณเพื่อประมาณการ	 การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากโรงงานผลิตวัคซีน

สัตว์ปีก	โดยใช้จำานวนไข่ตามกรณีต่างๆ	และคาดหมายปริมาณไวรัสที่เพิ่มจำานวนในไข่	1	ฟอง	เป็น	30	และ 

100	โดส/ฟอง	จะได้ผลผลิตวัคซีนในเงื่อนไขต่างๆ	ตามตัวอย่างในตารางที่	2.4	

จำานวนโดสและขนาดของวัคซีนต่อโดสที่ใช้ เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำานึงถึงในการวางแผนในการผลิตวัคซีน 

ทั้งนี้เชื่อว่าหากมีการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ประชากรไม่มีภูมิคุ้มกันมาก่อน	อาจจำาเป็นต้องใช้วัคซีน	2	โดส

ต่อคนในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน	ซึ่งขนาดของโดสอาจเป็นปริมาณ	HA	โปรตีนขนาด	7.5	หรือ	15	ไมโครกรัม	หรือ

อาจสูงกว่า	 อย่างไรก็ตาม	 อาจใช้แนวทางหลีกเลี่ยงการใช้วัคซีนจำานวนมากโดยกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไข้หวัด

ที่มี	HA	สายพันธุ์ที่กำาลังระบาดตามด้วยโดสที่	2	ใช้วัคซีนที่จำาเพาะกับสายพันธุ์นั้นๆ	ซึ่งจะช่วย	แบ่งเบาปริมาณ 

การผลิตวัคซีนของโรงงานได้	 หรืออาจเลือกแนวทางในการใช้	 adjuvant	 ร่วมในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มี

ประสิทธิภาพจะทำาให้สามารถลดปริมาณวัคซีนต่อโดสลงได้

หมายเหตุ 1.	 โรงงานอาจดำาเนินการเพียงขั้นตอน	1	-	7	หรือ	1	-	8	ในรูป	non	-	processed	bulk	vaccine	หากไม่มีความพร้อม

	 	 ในการดำาเนินการขั้นต่อไป	

 2.		Non	-	processed	bulk	vaccine	ในข้อ	1.	อาจส่งไปรวมกับส่วนของวัคซีนท่ีผลิตจากโรงงานต้นแบบขององค์การเภสัชกรรม	

	 	 ที่	 ม.ศิลปากร	 เพื่อดำาเนินการเตรียมวัคซีนในขั้นตอนต่อไป	ทำาให้วัคซีนทั้งสอนส่วนมีมาตรฐานในส่วนดำาเนินการขั้นตอน 

	 	 การทำาให้ปราศจากการปนเปื้อนเช่นเดียวกัน

	 3.	 บุคลากรผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน	อาจเป็นชุดเดียวกันได้

	 4.		ระยะเวลาในการดำาเนินการสั้นมาก
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ขั้นตอนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร
ที่ต้องใช้

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก
สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

1.	การผลิตไข่	SPF ฟาร์มเลี้ยงไก่	โรงฟักไข่

2.	การทำาความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อน 
ปลือกไข่ก่อนใช้ผลิตวัคซีน

อุปกรณ์และห้องสำาหรับ	
fumigate	ไข่ที่มีตัวอ่อน

3.	การเตรียมไวรัสสำาหรับเป็น	working	seed	 ห้องปฏิบัติการพร้อมตู้	
Biohazard

4.	การฉีดเชื้อไวรัสเข้าสู่ไข่ที่มีตัวอ่อน เครื่องฉีดไข่อัตโนมัติ

5.	ตู้บ่มไข่หลังการฉีดไวรัส	 ห้องบ่ม	(incubator)
(มี	2	ห้องบรรจุได้

	40,000	ฟอง/สัปดาห์)

6.	ตู้แช่เย็นก่อนการเก็บเกี่ยว	(harvest)	 
เพื่อเก็บไวรัสจาก	allantoic	fluid

ห้องเย็น
(มี	2	ตู้)

7.	การเก็บเกี่ยว	(harvest)	เพื่อเก็บไวรัสจาก	
allantoic	fluid

เครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ
(เครื่องเดียวกับเครื่องฉีด)	

หรือใช้แรงงานคน

8.	การแยกสิ่งปนเปื้อนออกจาก	allantoic	fluid เครื่องปั่นความเร็วสูง

 2.3.2 การประเมินความพร้อมของโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก เพื่อปรับใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่
   สำาหรับมนุษย์

 ปัจจุบันโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 กรมปศุสัตว์	 ทำาการผลิตวัคซีนนิวคาสเซิล
ชนิดเช้ือตาย	โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตไวรัสในไข่สำาหรับใช้เป็นแอนติเจน	ดังน้ันจึงมีข้ันตอนต่างๆ	ในกระบวนการผลิต 
วัคซีนท่ีใกล้เคียงกับการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ	รวมท้ังมีการใช้อุปกรณ์	เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร	 
ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันด้วย	คณะทำางานได้ทำาการสำารวจเครื่องมือและสถานที่ของโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	ที่มีอยู่
และนำามาเปรียบเทียบกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	 
พบว่าโรงงานวัคซีนสัตว์ปีกแห่งนี้มีความพร้อมระดับพื้นฐานเพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนเป้าหมายในระดับหนึ่ง	 
ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่	2.5

ตารางที่ 2.4  ตัวอย่างประมาณการผลผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์		

ตารางที่ 2.5	การสำารวจความพร้อมด้านขั้นตอน	อุปกรณ์	เครื่องมือ	และเครื่องจักรของโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	

สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	กรมปศุสัตว์	กรณีใช้การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

บท
ที่ 

2

จำานวนไข่/สัปดาห์
จำานวนโดสต่อเดือน (4 สัปดาห์)

30 โดส/ฟอง 100 โดส/ฟอง

7,000	ฟอง	กรณีใช้ไข่	SPF	เฉพาะที่ 
สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ผลิตได้

840,000
(7,000	x	4	x	30)

2,800,000
(7,000	x	4	x	100)

40,000	ฟอง	กรณีใช้ไข่	SPF	โดยการจัดซื้อ 
จากแหล่งภายนอกด้วย1

4,800,000
(40,000	x	4	x	30)

16,000,000
(40,000	x	4	x	100)

หมายเหตุ : 1 จำานวนจำากัดเนื่องจากข้อจำากัดของตู้ฟักและแช่เย็นไข่หลังเพาะเชื้อ	(Incubator	&	chiller)	ตารางที่	3
	 2	ผลผลิตคำานวณโดยใช้การผลิตเพียง	1	batch/สัปดาห์	(การผลิตใช้เวลาอย่างน้อย	4	วัน/batch)
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จะเห็นได้ว่าโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกแห่งนี้มีอุปกรณ์ต่างๆ	ที่พร้อมนำาไปปรับใช้หากต้องทำาการผลิตวัคซีน 

ไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นได้เป็นอย่างดี	 นอกเหนือจากความพร้อมส่วนหนึ่งในด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่พร้อม 

ตรวจสอบและจัดการให้ได้มาตรฐานเพ่ือใช้งานกับการผลิตวัคซีนสำาหรับมนุษย์แล้ว	โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกแห่งน้ี 

ยังมีข้อได้เปรียบ	เมื่อเทียบกับการสร้างโรงงานใหม่	หรือการใช้โรงงานวัคซีนอื่นๆ	คือ	

	 1.	 การมีโรงงานผลิตไข่ไก่ฟักชนิด	Specific	Pathogen	Free	(SPF	egg)	อยู่ในบริเวณเดียวกัน	ทำาให้

สามารถผลิตและนำาไข่ที่มีคุณภาพเพื่อการผลิตไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 2.	 บคุลากรของโรงงานผลติวคัซนีสตัวม์คีวามเชีย่วชาญและประสบการณส์งูในการผลติวคัซนีจากไวรสัทีม่ี 

การเพิ่มจำานวนในไข่ไก่ฟักมากว่า	10	ปี

จากข้อดีดังกล่าวนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าการปรับใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์เป็นทางเลือกที่ดีในภาวการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	

2009	ในประเทศไทย

เอกส�รอ้�งอิง

1.	 Maassab	HF,	Heilman	CA,	Herlocher	ML.	Cold-adapted	 influenza	 viruses	 for	 use	 as	 live	

vaccines	for	man.	Adv.	Biotechnol.	Proc.	1990;	14:203	-	42.

2.	 Belshe	RB.	A	review	of	attenuation	of	influenza	viruses	by	genetic	manipulation.	Am.J.	Resp.	

Crit.	Care	Med.1995;	152:S72	-	5.
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แนวท�งก�รปรับปรุงโรงง�นผลิตวัคซีนสัตว์ปีก
ของสำ�นักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

เพ่ือก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธ์ุใหม่ 2009
สำ�หรับมนุษย์

บทที ่3
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แนวท�งก�รปรับปรุงโรงง�นผลิตวัคซีนสัตว์ปีกของสำ�นักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อ

ก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009 สำ�หรับมนุษย์

 3.1	 การตรวจสอบสภาพโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	กรมปศุสัตว์	

	 3.2	 การปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	เพื่อรองรับการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009		 

	 	 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	สำาหรับมนุษย์

	 3.3	 การประเมินจำานวนโดสของวัคซีนที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกที่ได้รับการปรับปรุงที่ช่วย  

	 	 เสริมกำาลังการผลิตวัคซีนจากฐานการผลิตเดิมขององค์การเภสัชกรรม

	 3.4	 สรุปค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำาเนินงาน

	 3.5	 การวิเคราะห์ทางเลือกในการใช้โรงงานผลิตวัคซีน	3	รูปแบบ	(การปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 

	 	 การใช้โรงงานที่ยังไม่มีอุปกรณ์	และการสร้างโรงงานใหม่)

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 ในปัจจุบัน	 ทำาให้มีความจำาเป็นเร่งด่วน

ที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการผลิตวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการ	แต่ปัจจุบัน	ประเทศไทยยังไม่มีโรงงาน

ที่สามารถใช้ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์ในระดับอุตสาหกรรม	 แม้ว่าจะมีงานวิจัยการผลิตในระดับ 

ห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบท่ีคณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 นครปฐม	 แต่กำาลังการผลิตมีจำานวน

น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการทั้งประเทศ	และจากการที่ได้มีการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง	“ยุทธศาสตร์

การเตรียมพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย”	 ถึงความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุง

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกของสำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	อำาเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อใช้ผลิตวัคซีน

ป้องกันไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์ที่ได้มีการเสนอในปี	พ.ศ.	2550	โดยได้มีการเสนอแผนในการปรับปรุงโรงงานผลิต

วัคซีนสัตว์ปีกโดยใช้เวลา	1	ปี	แต่จากสถานการณ์เร่งด่วนในการระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	 

ทำาให้คณะทำางานของโครงการเดิมได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมและเสนอ	 “ยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	 

2009	 ในระดับอุตสาหกรรม	 ในภาวะฉุกเฉิน	 กรณีเกิดการระบาดใหญ่ในประเทศไทย	 โดยใช้ฐานการผลิตของ 

กรมปศุสัตว์”	โดยมีการปรับกรอบและแนวทางการปรับปรุงและกระบวนการผลิตดังนี้	

บทที่ 3

บทที่ 3
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	 1.		 ที่ปรึกษาทางเทคนิค	 WHO	 เพื่อการผลิตวัคซีน	 (Dr.	 Erik	 D’Hondt)	 ให้การสนับสนุนแนวคิด

การใช้สถานที่โรงงานวัคซีนสัตว์ปีกสำาหรับการผลิตวัคซีนในส่วนต้นทาง	 (Upstream	 Process)	 ในรูปแบบ	 

non	-	processed	bulk	และให้มีการเตรียมวัคซีนขั้นตอนสุดท้ายที่หน่วยวิจัยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มหาวิทยาลัย

ศิลปากร	จ.นครปฐม	

	 2.		 กระบวนการผลิตจะเน้นการผลิตวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ที่มีขั้นตอนไม่ซับซ้อนและอุปกรณ์ส่วน

ใหญ่มีอยู่ในสายการผลิตเดิมของสำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ฯ	 อยู่แล้วจึงไม่มีความจำาเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์

ขนาดใหญ่เพิ่มเติมสำาหรับกระบวนการผลิต

	 3.	 การปรับปรุงสถานที่จะดำาเนินการให้ได้มาตรฐาน	GMP	และ	BSL3	ที่ได้มาตรฐานสำาหรับการผลิต

วัคซีนสำาหรับมนุษย์	 โดยเน้นปรับปรุงส่วนเดิมที่ยังไม่ได้มาตรฐาน	 และมีการปรับปรุงสถานที่เดิมเท่าที่จำาเป็น 

เพื่อลดระยะเวลาดำาเนินการ	

3.1  ก�รตรวจสอบสภ�พโรงง�นผลิตวัคซีนสัตว์ปีก สำ�นักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 

	 ปัจจุบันโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 (สทช.)	 กรมปศุสัตว์	 มีการผลิตวัคซีน

สำาหรับสัตว์ปีกหลายชนิด	ได้แก่	วัคซีนฝีดาษไก่	วัคซีนนิวคาสเซิล	วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่	โดยอุปกรณ์

ส่วนใหญ่แทบทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	นอกจากนี้บุคลากรของโรงงานจำานวน	20	คนเป็นผู้มีประสบการณ์

ในกระบวนการผลิตวัคซีนจากไข่ไม่น้อยกว่า	10	ปี	ซ่ึงเป็นข้อได้เปรียบของการใช้งานโรงงานวัคซีนสัตว์ปีก	เพ่ือการผลิต 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์	 ซึ่งใช้กระบวนการผลิตจากไข่เช่นกัน	 และมีวิธีการที่คล้ายคลึงกันมาก	 โรงงานนี้

เป็นแห่งเดียวในประเทศที่มีการดำาเนินการผลิตวัคซีนจากไข่ในระดับอุตสาหกรรม		

	 จากการเข้าตรวจประเมินสถานท่ีของคณะทำางานพร้อมผู้เช่ียวชาญขององค์การอนามัยโลก	Dr.	Erik	D’Hondt	 

และผู้ตรวจมาตรฐานการผลิตท่ีดี	(GMP)	จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	ได้มีความเห็นว่าสามารถ

ปรับปรุงมาตรฐานโครงสร้างโรงงานและส่วนการผลิตโรงงานวัคซีนสัตว์ปีกปากช่องให้รองรับการผลิตวัคซีน 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่2009สำาหรับมนุษย์ได้	 โดยมีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นฐานการผลิตในส่วนต้นน้ำา	 (Upstream	

process)	 เนื่องจากมีข้อได้เปรียบคือ	 มีอุปกรณ์การผลิตวัคซีนส่วนต้นน้ำาที่เหมือนกันกับกระบวนการผลิตวัคซีน

จากไข่ไก่ฟักสำาหรับมนุษย์และสามารถรองรับกำาลังผลิตวัคซีนได้สูง		ต่อจากน้ันจะนำาวัคซีนในรูปแบบ	Non	-	processed	bulk	 

ไปเตรียมการผลิตวัคซีนตลอดจนบรรจุที่โรงงานอื่นที่มีมาตรฐานสำาหรับวัคซีนมนุษย์ต่อไป

คณะทำางานได้มีการตรวจสอบสภาพโรงงานเพื่อการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	ให้เป็นโรงงานผลิต

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์	 โดยการตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่	 16	กรกฎาคม	2552	 โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่

ว่าบางระบบซึ่งไม่ได้อยู่ในรายการปรับปรุงยังคงทำางานได้ดี	 และมีการตรวจสอบซ้ำาอีกครั้งโดยละเอียดในวันที่	 28	

กรกฎาคม	2552	โดยใช้วิศวกรที่มีความชำานาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบและสร้างโรงงานชีวภัณฑ์	โดย

เน้นการตรวจสอบระบบ	เครื่องจักร	อุปกรณ์	และอาคารสถานที่ด้านบริเวณผลิตวัคซีนสัตว์ชนิดเชื้อตาย	ซึ่งจะเป็น

บริเวณที่ถูกปรับปรุงให้เป็นสถานที่ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์ต่อไป
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ขอบเขตในการตรวจสอบ

	 3.1.1		 ระบบที่มีผลโดยตรงกับคุณภาพของ	Product	(Direct	Impact	System)	ได้แก่

	 	 1.	 HVAC	system	for	clean	room

	 	 2.	 Purified	water	system	(PW)

	 	 3.	 Water	for	injection	system	(WFI)

	 	 4.	 Pure	steam	system(PS)

	 	 5.	 Compressed	dry	air	system	(CDA)

	 	 6.	 Cold	room

	 	 7.	 Incubator	และ	Chilling	room

	 	 8.	 Sterile	autoclave

	 3.1.2	 ระบบที่ไม่มีผลโดยตรงกับคุณภาพของ	 Product	 (Indirect	 impact	 system)	 แต่สนับสนุน 

	 	 การทำางานของ	Direct	Impact	System	ได้แก่

	 	 1.	 Chilled	water	system	(สำาหรับ	HVAC)

	 	 2.	 Plant	steam	system

	 	 3.	 Potable	water	system	(สำาหรับเป็น	Feed	water	ของ	Pharmaceutical	water)

	 	 4.	 Electrical	system,	Normal	and	Emenrgency

	 3.1.3		 ระบบที่ทำาให้สถานที่ผลิตวัคซีนมีความปลอดภัยทางชีวภาพ	(Biosafety)

	 	 1.	 HVAC	system	for	containment	(เป็นระบบเดียวกันกับข้อ	1.1)

	 	 2.	 Effluent	treatment	system

	 	 3.	 Decontamination	autoclave

	 	 4.	 Barrier	อื่นๆ

 3.1.1 ระบบที่มีผลโดยตรงกับคุณภาพของ Product (Direct Impact System)	ได้แก่

 1.  การตรวจสอบ	 HVAC	 system ได้ทำาการวัดจำานวนอนุภาค	 (Particle)	 อุณหภูมิ	 ความชื้นและ

ความดันห้องในบริเวณที่จะปรับปรุง	ผลการตรวจสอบ	ตามตารางที่	3.1	

บทที่ 3
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จากผลการตรวจสอบข้างต้นพบว่าความดันห้องเป็นลบเมื่อเทียบกับบรรยากาศ	 สาเหตุเกิดจาก	 AHU	 
ที่เติมอากาศบริสุทธิ์	 (make	 up	 air)	 เสีย	 โดยที่พัดลมดูดอากาศยังทำางานเป็นปกติ	 จึงเป็นเหตุให้ทุกห้องถูกดูด
อากาศออกไปอย่างเดียวไม่มีการเติมอากาศเข้ามา	จนเกิดความดันลบในห้องเป็นอย่างมาก	ทั้งนี้ถึงแม้ห้องจะมี
ความดันติดลบแต่ก็ยังให้ผลการวัด	 Particle	 ที่ค่อนข้างน่าพอใจ	 (ห้องที่	 Particle	 เกินน่าจะเกิดจากการที่ไม่ได้
เปิดเครื่อง	 AHU)	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างและวัสดุตกแต่งภายในยังอยู่ในสภาพดี	 ทั้งนี้โรงงานแห่งนี้ได้รับ 
การออกแบบให้มีความดันลบมาแต่แรกอยู่แล้ว	เพิ่งถูกเปลี่ยนเป็นความดันบวกเมื่อมีการปรับปรุงครั้งล่าสุด

	 อย่างไรก็ตามแนวทางการปรับปรุงระบบ	HVAC	จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดใหม่ในการทำา	Negative	
pressure	clean	room	เพื่อให้เข้าหลักการ	Biosafety	level	3

	 2.		 Purified	 water	 system	 (PW) หรือระบบน้ำาบริสุทธิ์ได้ทำาการวัดค่า	 TOC	และ	Conductivity	
ของ	Usepoint	ในห้อง	Washing	1.2	โดยให้ผลดังนี้	

SPEC./STANDARD  ACTUAL

TOC	 <	500	ppb	 48	ppb

CONDUCTIVITY	 <	1.3	µs/cm	ที่	25	ำC	 7.9	µs/cm	ที่	30	ำC

	 หรือ	<	1.4	µs/cm	ที่	30	ำC

จากผลการทดสอบข้างต้นจะเห็นว่าค่า	TOC	อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก	ส่วนค่า	Conductivity	สูงเกินมาตรฐาน

ไปมากเช่นกันดังนั้นแนวทางปรับปรุง	 PW	 ต้องให้มีการติดตั้ง	 Polisher	 เป็น	 EDI	 unit	 เพิ่มเข้าไปใน	 Water	

purification	process	แต่ยังคงใช้	RO	Unit	เดิมเนื่องจากยังให้ค่า	TOC	ที่ดี	และอีกทั้งจากการสอบถามจากเจ้า

หน้าที่	สทช.	พบว่าเพิ่งมีการเปลี่ยน	RO	membrane	ไปแล้ว

 3.		Water	for	injection	system	(WFI)	จากการวัดค่า	TOC	และ	Conductivity	ณ	จุดที่น้ำากลั่นออก

มาจาก	Distiller	หรือระบบน้ำาทำายาฉีด	ได้ผลตามรายละเอียด	ด้านล่าง

SPEC./STANDARD  ACTUAL

TOC	 <	500	ppb	 36	ppb

CONDUCTIVITY	 <	1.3	µs/cm	ที่	25	ำC	 1.4	µs/cm	ที่	32	ำC

	 หรือ	<	1.4	µs/cm	ที่	32	ำC

จากผลการทดสอบข้างต้นพบว่า	ค่า	TOC	และ	Conductivity	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	แม้ว่า	Feed	water	

ซึ่งเป็น	PW	ที่มีค่า	Conductivity	ค่อนข้างสูง	(7.9	µs/cm.)	ซึ่งหากได้	Feed	water	อยู่ในมาตรฐานของ	PW	

เครื่องกลั่นน้ำา	(Distiller)	เครื่องนี้น่าจะให้น้ำากลั่นได้คุณภาพตาม	USP	อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบันไม่มีระบบ	Storage	

tank	และ	Distribution	loop	สำาหรับ	WFI	ดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติม

บทที่ 3
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 4.		 Pure	 steam	 system	 (PS)	 หรือระบบไอน้ำาบริสุทธิ์	 เจ้าหน้าที่	 สทช.	 แจ้งว่าระบบควบคุมของ	

Pure	steam	generator	เสีย	จึงได้มีการต่อ	Plant	steam	หรือไอน้ำาดิบมาเข้าท่อ	Pure	steam	จ่ายเข้าไปใช้

ในโรงงาน	 เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพของ	 Pure	 steam	 ได้	 แนวทางปรับปรุงจะต้องให้มี 

การซ่อมแซมระบบควบคุมของ	Pure	steam	generator	ให้ใช้ได้เหมือนเดิม

  5.		Compressed	dry	air	 system	 (CDA) หรือระบบลมอัดแห้ง	จากการวัด	Particle	ของ	CDA	

ณ	Usepoint	ในห้องเตรียมกลั่นและน้ำามัน	ได้ผลตามรายละเอียด	ด้านล่าง 

DESIGN    ACTUAL

<	100,000	Particles/	cu.ft.	 	 5,216	Particles/cu.ft.

(จำานวน	Particle	ไม่เกิน	Class	ของห้อง)

ผลการตรวจสอบ	จำานวน	Particle	ของ	CDA	เป็นที่น่าพอใจสำาหรับห้องที่มีระดับ	Class	100,000	หรือ

แม้กระทั่ง	Class	10,000	อย่างไรก็ตามจำานวนนี้สูงกว่ามาตรฐานหากอยู่ใน	Laminar	flow	(Class	100)	

	 แนวทางการปรับปรุงจะมีการติดตั้ง	Air	compressor	แบบOil	 free,	Storage	tank,	Air	dryer	และ

ระบบกรองอากาศลมอัดที่ใช้	GMP	filter	(Hydrophobic	filter)	ซึ่งจะให้คุณภาพลมอัดที่ระดับความสะอาด	Class	

100	หรือดีกว่า	และปราศจากไอน้ำามันโดยสิ้นเชิง

 6.		 Cold	room	มี	2	ห้อง	คือ	1.9	และ	2.2	(จากแผนผังโรงงาน	ภาคผนวกท้ายบท)	โดยเฉพาะห้อง	

1.9	ได้มีการเปิดเครื่องไว้ขณะตรวจสอบพบว่าสามารถปรับอุณหภูมิได้เป็นปกติ	ส่วนห้อง	2.2	ไม่ได้เปิดเครื่องขณะ

สำารวจแต่อนุมานว่าน่าจะอยู่ในสภาพเดียวกับห้อง	1.9

 7.		 Incubator	and	chilling	unit มี	2	ห้อง	คือ	ห้อง	1.6	และ	ห้อง	1.7		ขณะทำาการสำารวจสามารถ

เข้าทำาการวัดได้เฉพาะห้อง	 1.6	 ส่วนห้อง	 1.7	 มีไข่กำาลังฟักอยู่ในห้องจึงไม่สามารถเข้าไปวัดได้	 ซึ่งผลของระดับ

ความสะอาดของห้อง	 1.6	 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก	 คือ	 ประมาณ	 Class	 1,000	 เมื่อทำาการปรับอุณหภูมิให้

ลดลง	 สามารถลดลงได้ถึง	 3	 ำC	 และจากการสำารวจเครื่องทำาความเย็นบนห้องเครื่อง	 2	 ชุด	 ซึ่งขณะสำารวจนั้น

ทำางานเพียง1	ชุด	แต่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ	ถือเป็นข้อดีสำาหรับ	Incubator	และ	Chilling	unit	 

เครื่องนี้	และหากห้อง	1.7		มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน	น่าจะใช้ตู้ฟัก	2	ตู้นี้ได้เป็นอย่างดี

 8.		 Sterile	 autoclave ตั้งอยู่ด้านห้องเตรียมกลั่น	 ปัจจุบันใช้สำาหรับ	 Sterile	 ถังเก็บ	 Product	 ก่อน

ส่งเข้าห้อง	 Filling	 จากการทดสอบพบว่าเคร่ืองจักรทำางานได้ดี	 เพียงแต่ไอน้ำาท่ีเป็นแหล่งพลังงานความร้อน	 ไม่ใช่ 

ไอน้ำาบริสุทธิ์	(Pure	steam)	แต่เป็นไอน้ำาดิบ	(Plant	steam)	ด้วยสาเหตุจากที่กล่าวมาข้างต้น

บท
ที่ 

3
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 3.1.2  ระบบที่ไม่มีผลโดยตรงกับคุณภาพของ Product (Indirect impact system)

ระบบนี้ทำาหน้าที่สนับสนุนการทำางานของ	Direct	impact	system	ประกอบด้วย

 1.  Chilled	water	system	(สำาหรับ	HVAC)	เป็นระบบที่จ่ายน้ำาเย็นให้กับ	AHU	สำาหรับปรับอากาศทั้ง

ด้านวัคซีนสัตว์เชื้อเป็นและเชื้อตาย	มีเครื่องทำาน้ำาเย็น	(chiller)	เป็นตัวกำาเนิดความเย็นขนาด	210	ตัน	ประกอบ

ไปด้วย	คอมเพรสเซอร์	5	ตัว	ซึ่งเจ้าหน้าที่	สทช.	แจ้งว่าในขณะที่เกิด	Peak	load	เช่น	ฤดูร้อน	คอมเพรสเซอร์

จะทำางานเพียง	3	ตัว	หรือประมาณ	60%	ของ	Capacity	ทั้งหมด	ถือได้ว่ามีการเผื่อกำาลังไว้ในเกณฑ์ดี	สภาพ

โดยทั่วไปของ	Chiller	ต้องการงานบำารุงรักษาแบบปกติ

 2.		 Plant	steam	system สำาหรับจ่ายไอน้ำาดิบเป็นแหล่งพลังงานความร้อนให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์

ต่างๆ	เช่นDistiller	,	Sterile	autoclave	,	Decontamination	autoclave	เป็นต้น	มี	Boiler	แบบ	Fired	tube	

ขนาด	 1,200	 kg/H	 เป็นตัวกำาเนิดความร้อนให้ไอน้ำาดิบออกมา	 ปัจจุบันมีการต่อท่อไอน้ำาดิบ	 ไปจ่ายเข้าท่อไอน้ำา

บริสุทธิ์เนื่องจากตัวกำาเนิดไอน้ำาบริสุทธิ์	(Pure	steam	generator)	เสีย

 3.		 Potable	water	system สำาหรับจ่ายน้ำาเป็น	Feed	water	ให้กับระบบน้ำาบริสุทธิ์	(Purified	water	

system)	เจ้าหน้าที่	สทช.แจ้งว่าใช้น้ำาประปา

 4.		 Electrical	 system มี	 2	 ระบบคือ	 ระบบไฟปกติ	 (Normal)	 และระบบไฟฉุกเฉิก	 (Emergency)	

ระบบไฟปกติมีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	1,000	KVA	สามารถจ่ายไฟฟ้าระบบ	380	V	-	3PH	-	50HZ	ได้ไม่ต่ำากว่า	

1,500	 A	 ซึ่งเจ้าหน้าที่	 สทช.	 ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันทั้งโรงงานจะใช้ไฟไม่ถึง	 500A	 ดังนั้นจึงเหลือกำาลังไฟฟ้าที่จะ

สามารถจ่ายให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่	 (คาดว่าจะต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มประมาณ	500	A)	ส่วนระบบไฟฉุกเฉิน

นั้น	โรงงานมี	Generator	ที่สามารถจ่ายไฟได้ถึง	1,600	A	หรือประมาณ	100%	ของไฟปกติ	ดังนั้นระบบไฟฟ้าทั้ง

ไฟปกติและไฟฉุกเฉินมีกำาลังสำารองพอเพียงสำาหรับโครงการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นสถานที่ผลิต

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์

 3.1.3 ระบบที่ทำาให้สถานที่ผลิตวัคซีนมีความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

 1.  HVAC	 System	 ปัจจุบันโรงงานนี้ยังไม่มีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ	 3	 (Biosafety	 Level	

3,	 BSL3)	 องค์ประกอบส่วนน้ี	 จึงต้องมีการปรับปรุงใหม่	 โดยจะรวมเป็นระบบ	HVAC	 ท่ีได้มาตรฐานตามหลักการ 

GMP	และ	Biosafety	 คือ	 เป็นทั้งระบบปลอดเชื้อ	 (Clean	 room)	และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ	

Containment	

 2.		 Effluent	treatment	system ประกอบไปด้วยระบบท่อน้ำาทิ้ง	ถังรวบรวมของเสีย	(Collection	tank)	

ที่ฝังอยู่ใต้ดินและถังฆ่าเชื้อ	(Kill	 tank)	จากการสำารวจพบว่าท่อน้ำาทิ้งส่วนที่ฝังไว้ใต้ดินจากอาคารโรงงานมายัง

อาคารสนับสนุนไม่สามารถใช้การได้	 เนื่องจากไม่สามารถรวบรวมน้ำาทิ้งจากจุดที่ทิ้งภายในอาคารผลิตมายังถัง

รวบรวมของเสีย	 ที่อาคารสนับสนุนได้	 อีกทั้งระบบควบคุมการทำางานในการต้มน้ำาก็เสียหายเช่นกัน	 ทำาให้ปัจจุบัน

ไม่สามารถฆ่าเชื้อจากน้ำาทิ้งที่ออกมาจากโรงงานได้บทที่ 3
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ในการปรับปรุงนั้นหากทำาการขุดซ่อมแซมหรือวางท่อน้ำาทิ้งใหม่ใต้อาคารจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก	

เนื่องจากอาคารในต่างจังหวัดมักจะไม่มีระบบเสาเข็ม	แต่จะมีแค่ฐานรากเท่านั้น	หากขุดเข้าไปใต้อาคารจะมี 

ความเส่ียงสูงท่ีโครงสร้างจะเสียหายและเป็นอันตราย	 ดังน้ันจึงควรวางแนวทางการปรับปรุงเป็นวิธีการติดต้ัง	 Sump	 

pump	ในแต่ละจุดที่มีการทิ้งน้ำาของห้องต่อไปนี้

	 1.	 ห้อง	Shower	out	(สร้างใหม่ตามแผนการปรับปรุง)

	 2.	 ห้อง	De	-	gawn	(สร้างใหม่ตามแผนการปรับปรุง)

	 3.	 ห้องเย็น	(ห้องหมายเลข	1.9)

	 4.	 ห้อง	Homoginization	(ห้องหมายเลข	1.10	)

	 5.	 ห้อง	Incubator	and	chilling	(ห้องหมายเลข	1.6	และ	1.7)

	 6.	 ห้อง	Washing	1.2	(ห้องหมายเลข	1.10)

	 (หมายเลขของห้องตามแผนผังโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	สทช.	ในภาคผนวกท้ายบท)

Sump	pump	จะทำาการดูดน้ำาทิ้งในแต่ละจุดส่งขึ้นเหนือฝ้าแล้วรวบรวมเข้าสู่ท่อเมนไหลข้ามตึกไปลง	 

ถังรวบรวมของเสีย	 Collection	 tank	 ต่อไป	 นอกจากนั้นยังต้องซ่อมแซมระบบควบคุมการต้มน้ำาให้ใช้งานได้

เหมือนเดิมด้วย

	 3.		 Decontamination	autoclave ติดตั้งอยู่ที่ห้องล้าง	1.2	ยังใช้งานได้ดี	แต่เนื่องจากปัจจุบันยังใช้เป็น	

Sterile	 autoclave	 สำาหรับอุปกรณ์ที่ส่งเข้าห้องวัคซีนเชื้อตาย	 1.11	 ด้วย	 ซึ่งจะไม่เหมาะหากต้องทำาการผลิต

มากขึ้นเนื่องจากจะเป็นตัวหน่วงให้กระบวนการผลิตล่าช้าได้	 ดังนั้นจึงควรมี	 Autoclave	 เพิ่มเพื่อทำาหน้าที่เป็น	

Decontamination	autoclave	 เป็นการเฉพาะ	ติดตั้งไว้ข้างๆ	Autoclave	 เครื่องเก่านี้	ซึ่งต่อไปจะทำาหน้าที่เป็น	

Sterile	autoclave	เพียงอย่างเดียว	

	 4.		 การกั้นส่วน	 (Barrier)	 ในการปรับปรุงโรงงานควรมีการกั้นห้องเปลี่ยนชุดปฏิบัติการ	 (De	 -	 gawn)	

และ	ห้องอาบน้ำาก่อนออกจากส่วนปฏิบัติการ	(Shower	out)	เพิ่มขึ้นที่ทางออกของบริเวณมีเชื้อ	(Infectious	

area)	รวมทั้งปิดรอยต่อผนัง	ฝ้า	ตลอดจนส่วนที่มีการเล็ดลอดออกได้ให้เรียบร้อยตามหลักการของ	Biosafety	                         

จากการตรวจสอบทั้ง	3	ส่วนหลักพบว่า	โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 

กรมปศุสัตว์	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	มีศักยภาพที่ดีในการนำามาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สำาหรับมนุษย์	โดยจะต้องปรับปรุงอาคารสถานที่	ระบบ	เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ	ที่จำาเป็น	ดังที่ได้รายงานมา

โดยสังเขปข้างต้น                                                                                                                               

บท
ที่ 

3
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3.2 ก�รปรับปรุงโรงง�นผลิตวัคซีนสัตว์ปีก เพื่อรองรับก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009  

 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ สำ�หรับมนุษย์

ในการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 เพื่อรองรับการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	 

ชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ	เพ่ือให้ได้มาตรฐานสำาหรับมนุษย์จำาเป็นต้องมีการดำาเนินการ	ใน	2	ส่วนหลัก	คือ	การปรับปรุง 

โครงสร้างโรงงานและอุปกรณ์สนับสนุน	(Utilities)	และการปรับปรุงอุปกรณ์กระบวนการผลิต

 3.2.1 การปรับปรุงโครงสร้างโรงงานและอุปกรณ์สนับสนุน (Utilities)

	 ในการปรับปรุงโรงงานวัคซีนสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐานสำาหรับการผลิตวัคซีนส่วนต้นสำาหรับมนุษย์มีแนวทาง

ดังนี้

	 1.	 การปรับระดับชีวนิรภัย	(Biosafety	level)	ของโรงงานจากระดับ	2	ไปเป็นระดับ	3	เพ่ือรองรับการผลิต

วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์โดยเฉพาะสำาหรับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ที่มีการปรับปรุงพันธุ์ให้มีความปลอดภัย 

เหมาะสมเพื่อการผลิตวัคซีน

	 2.	 การซ่อมบำารุงและปรับเปลี่ยนระบบสนับสนุนการผลิต	 (Utilities)	 สำาหรับกระบวนการผลิต	 ได้แก่	

ระบบไอน้ำาสะอาด	น้ำาสะอาดสำาหรับยาฉีด	(Water	For	Injection	-	WFI)	ระบบผลิตลมปราศจากอนุภาค	ระบบ

ถังฆ่าเชื้อ	ระบบท่อระบายน้ำาเสียปนเปื้อนใหม่แยกเฉพาะก่อนการฆ่าเชื้อ

	 3.	 การปรับผัง	layout	ของห้องส่วนผลิตบางส่วน	เพื่อเพิ่มห้องอาบน้ำาชำาระเชื้อปนเปื้อนเพื่อให้สอดคล้อง

กับ	BSL	3	และมีการจัดเส้นทางการเข้าออก	flow	ของการทำางานใหม่ให้ได้มาตรฐาน	GMP	

 งบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างโรงงานและอุปกรณ์สนับสนุนของท้ัง	3	 ส่วนดังกล่าวข้างต้น	ประมาณ

44.5	ล้านบาท	เพ่ือดำาเนินการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	ของ	สทช.	ให้ได้รับมาตรฐาน	GMP	และ	BSL	3 

เพื่อรองรับการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	 สำาหรับมนุษย์ได้	 รายละเอียด 

ดังแสดงในตารางที่	3.2

บทที่ 3
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กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1 การปรับ	CLEANROOM	ตรงตาม	PIC/S	GMP	2009		และ	CONTAINMENT	
ตรงตาม	BIOSAFETY	LEVEL	3	(BSL-3)

18,087,610.00

2 ระบบผลิตน้ำาบริสุทธิ์	(PURIFIED	WATER	SYSTEM) 3,000,000.00

3 ระบบผลิตน้ำาทำายาฉีด	(WATER	FOR	INJECTION	SYSTEM) 2,650,000.00

4 WASHING	STATION	สำาหรับถังบรรจุวัคซีน 420,000.00

5 ระบบ	COMPRESSED	DRY	AIR	(CDA)	ตรงตามมาตรฐาน	ISO	8573	-	1 2,708,740.00

6 การปรับปรุง	CLEANROOM	INTERIOR 426,000.00

7 CLEANROOM	EQUIPMENT	AND	ACCESSORIES 521,420.00

8 ระบบท่อน้ำาทิ้งใหม่จากภายในโรงงานไปยัง	COLLECTION	TANK	เดิม 936,000.00

9 ซื้อ	DECONTAMINATION	AUTOCLAVE	เพิ่มเติม	1	เครื่อง	 
(ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ)

3,000,000.00

10 ซ่อมระบบคอนโทรลและเปลี่ยนอะไหล่ที่จำาเป็นของ	PURE	STEAM	
GENERATOR	และ	KILL	TANK

1,000,000.00

11 FACILITIES	MONITORING	SYSTEM	(REAL	TIME)	 
ตามมาตรฐาน		21CFR	PART	11,	ELECTRONIC	RECORDS

3,500,000.00

12 MODULAR	OFFICE 400,000.00

13 COMMISSIONING	AND	QUALIFICATION	(VALIDATION) 1,000,000.00

14 งบดำาเนินการ	(ค่าจ้างวิศวกรภายนอกเพื่อควบคุมงานปรับปรุง 
และซ่อมบำารุงในระหว่างการผลิต	6	เดือน)	

1,000,000.00

15 เบ็ดเตล็ด 3,000,000.00

รวม 41,649,770.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 2,915,483.90

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,565,253.90

ตารางที่ 3.2	ประมาณการงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างโรงงานและอุปกรณ์สนับสนุน	(Utilities)	โรงงาน

ผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	เพื่อให้เป็นโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับมนุษย์

บท
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 3.2.2 การปรับปรุงอุปกรณ์สำาหรับกระบวนการผลิต

 การปรับปรุงอุปกรณ์สำาหรับกระบวนการผลิตจะอ้างอิงจากกระบวนการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

ชนิดน้ำาที่พัฒนาโดยคณะวิจัยขององค์การเภสัชกรรมร่วมกับที่ปรึกษา	 คือ	 Dr.	 Erik	 D’Hondt	 ผู้เชี่ยวชาญ 

องค์การอนามัยโลกด้านการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่	(แผนภูมิที่	3.1)	โดยกระบวนการดังกล่าวมีการปรับปรุงมาจาก 

กระบวนการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ที่ใช้อยู่โดยบริษัท	 Microgen	 ประเทศรัสเซีย	 (รูปที่	 3.1)	 ที่เป็นวัคซีน 

ชนิดผงโดยในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	 (Live	Attenuated	 Influenza	Vaccine	-	LAIV)	 

จะใช้สายพันธุ์		A/Leningrad/134/17/57	จากรัสเซียเป็น	master	donor	strain	และมีการเปลี่ยนยีนส่วน	HA 

และ	NA	ไปเป็นของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่	2009	ซึ่งในส่วนกระบวนการผลิตจะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก	และบริษัท	 

Microgen	ประเทศรัสเซีย	 มีประสบการณ์การผลิตวัคซีนชนิดนี้ไม่น้อยกว่า	 30	ปี	 วัคซีนจาก	master	 donor	 

strain	นี้มีการใช้ในประเทศรัสเซียและเป็นที่ยอมรับด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย

บทที่ 3
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แผนภูมิท่ี 3.1 กระบวนการผลิตวัคซีนเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ	 ท่ีมีการพัฒนาโดยคณะวิจัยองค์การเภสัชกรรมและท่ีปรึกษา	

Dr.	Erik	D’Hondt

บท
ที่ 

3

สถานที่ กระบวนการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ 

โรงงานต้นแบบของ
องค์การเภสัชกรรม	
(คณะเภสัชศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร)

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	
สทช.

โรงงานต้นแบบของ
องค์การเภสัชกรรม	
(คณะเภสัชศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร)

หน่วยงานที่มีศักยภาพ	ได้แก่
1.	องค์การเภสัชกรรม
2.	สถานเสาวภา	

สภากาชาดไทย
3.	บริษัท	องค์การเภสัชกรรม-

เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ	จำากัด

ปั่นแยกสิ่งปนเปื้อนด้วย	Low	speed	centrifuge
	(หรือ	Floor	centrifuge)

Seed	Inoculation
โดยเครื่อง	(8000	eggs/h)

ขนส่ง

ไข่ไก่ฟัก	ไข่	SPF	or	Clean	egg	(option)*
อายุ	10	-	12	วัน	ที่ได้มาตรฐานผ่านโรคที่ระบุ

บ่มไข่ที่	35.5	-	36	ำC,	ความชื้น	60%	เป็นเวลา	3	วัน	เพื่อเพิ่มปริมาณไวรัส

เก็บไข่ที่อุณหภูมิ	4	ำC,	Overnight	(12	ชั่วโมง)	ในห้องเย็น

เก็บไวรัสจากไข่	โดยเครื่อง	Decapper/Harvestor
(หรือใช้ผู้ปฏิบัติการ,	1	กะได้	3000	ฟอง/4	คน/4ชั่วโมง)

นำาวัคซีน	รูปแบบ	Bulk	non	-	process	บรรจุลงถัง
(ถัง	Nalgene	ขนาด	20	-	50	L)

บรรจุ	(Liquid	fill)

ทำาบริสุทธิ์และเข้มข้นโดย	Ultrafiltration	500	-	1000	kDa	MWCO	

Formulation	โดย	Sterile	filtration	0.2 µ	และ	เติม	Stabilizer

ปิดฝาและติดฉลาก

Microfiltration	1.2	µ	(ทางเลือก	อาจไม่ใช้)

Working	seed	of	Live	attenuated	virus	strain	of	pandemic	
influenza	2009	จากรัสเซีย	(เตรียมในไข่	SPFs)
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จากการเปรียบเทียบแผนภูมิการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ดังกล่าวข้างต้น	(แผนภูมิที่	3.1)	กับเครื่องจักร

ที่มีอยู่ที่โรงงานวัคซีนสัตว์ปีกปากช่อง	มีแนวทางในการปรับปรุง	ดังนี้

	 1.		 ตู้ฟักไข่	เพื่อการฟักไข่	10		-	12	วันก่อนการฉีดเชื้อไวรัส	ซึ่งอาจใช้ฟักไข่ที่ผลิตโดยโรงงานผลิตไข่

ปลอดเชื้อเฉพาะ	 (ไข่	SPF)	ของสำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	หรือเป็นไข่ปลอดเชื้อเฉพาะที่ได้รับการผสมนำาเข้า

จากต่างประเทศ	กรณีที่ใช้ไข่จากโรงงานผลิตไข่ของสำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพียงแหล่งเดียว	(หากไม่สามารถ

นำาเข้าไข่จากต่างประเทศได้)	สามารถใช้ตู้ฟักไข่เดิมได้เพียงพอ	ส่วนกรณีที่สามารถจัดซื้อและนำาเข้าไข่จากภายนอก

ได้จำาเป็นต้องมีการจัดซื้อตู้ฟักเพิ่มเติม	 ซึ่งจำานวนสั่งเพิ่มเติมประเมินจากกำาลังการผลิตสูงสุดของโรงงานวัคซีน 

ที่รับไข่ได้	40,000	ฟองต่อสัปดาห์	ดังนั้นจะต้องมีการติดตั้งตู้ฟักขนาด	20,000	ฟองเพิ่มเติมจำานวน	4	ตู้	 

ราคาประเมิน	1.5	x	4	=	6	ล้านบาท)	ตู้ฟักไข่น้ีจะติดต้ังเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่ท่ีโรงงานผลิตไข่ปลอดเช้ือเฉพาะ	ของ 

สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	ซ่ึงอยูใกล้โรงงานผลิตวัคซีน	ระยะทางประมาณ	1	-	2	กม.

	 2.	 เครื่องฉีดเชื้อเข้าไข่	(Inoculator)	ใช้เครื่องเดิมที่มีอยู่แล้ว

	 3.	 ตู้บ่มและแช่เย็นไข่ภายหลังการฉีดเชื้อ	(Incubator	&	Chiller)	ใช้ตู้เดิมที่มีขนาดบรรจุ	20,000	ฟอง	

จำานวน	2	ตู้	(หมายเหตุ:	จำานวนไข่ที่อุปกรณ์นี้รับได้	เป็นส่วนที่กำาหนดกำาลังการผลิตวัคซีนสูงสุดของโรงงาน)

	 4.		 เครื่องเปิดเปลือกไข่และเก็บเชื้อ	(Decapping	and	Harvest)	ใช้เครื่องเดิม	หรืออาจใช้บุคลากร 

ของโรงงานวัคซีนที่มีประสบการณ์สูงอยู่แล้ว	

	 5.		 การทำาให้น้ำา	allantoic	fluid	ใส	(clarification)	โดยการใช้	Disk	Stack	Separator	ผลิตโดย	บริษัท	

Westfalia	ซึ่งต้องมีการซ่อมบำารุงเครื่อง	(ใช้ระยะเวลา	45	วันในการดำาเนินการ)

	 6.		 ต้องจัดซื้ออุปกรณ์ในการกรองระดับ	Microfiltration	 (0.45	 -	 1.2	 ไมครอน)	 โดยใช้	 disposable	

filter	capsule	เพื่อกรองแบคทีเรียที่อาจปนเปื้อน	ให้เพียงพอกับปริมาณการผลิต

7.	 ต้องจัดซื้อถังปลอดเชื้อเพื่อบรรจุในในรูปแบบ	 bulk	 ก่อนการขนส่งไปดำาเนินการทำาบริสุทธิ์ต่อที่ 

หน่วยวิจัยวัคซีนองค์การเภสัชกรรม	มหาวิทยาลัยศิลปากร	จังหวัดนครปฐม

Two-day	incubation

Embryonated egg 
control 

Control:	sterility,	
specific	activity

Control:	sterility,	identity,	specific	activity,	absence	of	
mycoplasma,	mycobacterium tuberculosis 

Dilution,	filling	in	
and	lyophilization	

steps

Sterilizing	
filtration	step

Cell	detritus	
is	clarified	by	
microfiltration

M2	stabilizer	is	
The	allantoic

fluid	is	harvested

รูปที่ 3.1	กระบวนการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ของบริษัท	Microgen	ประเทศรัสเซีย	ที่องค์การเภสัชกรรมใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

บทที่ 3

VACCINE VACCINE VACCINE



ยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์ 83

	 นอกจากนี้	ยังควรให้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	เหล่านี้เพื่อรองรับกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน	ได้แก่

	 1.		 ชุดปฎิบัติงานที่สามารถป้องกันเชื้อได้	(ชุดปฎิบัติงานพร้อมหน้ากากรุ่น	Jupiter	PAPR	-	3M	R	)

	 2.		 ตู้ปลอดเชื้อ	(Biosafety	Cabinet	class	II	type	A2)	ทดแทนตู้เดิมที่ไม่ได้มาตรฐาน

	 3.		 Peristaltic	Pump	สำาหรับปั๊ม	allantoic	fluid	เพื่อการกรอง	Microfiltration

	 4.		 อุปกรณ์และสารเคมีอื่นๆ	ที่ใช้ในกระบวนการ	เช่น	

	 	 •	 Biopharm	grade	Silicone	tubing

	 	 •	 ข้อต่อสายยาง

	 	 •	 ถังเก็บ	bulk	vaccine	ขนาด	50	ลิตร

	 	 •	 สารเคมีที ่ใช้ในกระบวนการ	 เช่น	 Disinfectant	 agent,	 formalin,	 Decontamination	 

	 	 	 (Hydrogen	peroxide)	เป็นต้น

รายการอุปกรณ์ของกระบวนการผลิตท่ีมีอยู่แล้วในโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	สทช.	และงบประมาณสำาหรับ

อุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติม	รวม	15.7	ล้านบาท	ดังแสดงในตารางที่	3.3	และตารางที่	3.4	ตามลำาดับ

บท
ที่ 

3
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ตารางที่ 3.3	อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่มีอยู่แล้วในโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	สทช.	และที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติม

บทที่ 3

ขั้นตอน/อุปกรณ์ สถานภาพ ศักยภาพ (capacity) สิ่งที่ต้องดำาเนินการต่อ

1. ตู้ฟักไข่ มีอยู่แล้ว 40,000	ฟอง/สัปดาห์ ต้องจัดซื้อเพิ่มอีก	4	ตู้

2.	 เครื่องฉีดไข่	(Inoculator) มีอยู่แล้ว 8,000	ฟอง/ชั่วโมง ต้องจัดหาอะไหล่เพื่อรองรับ
การซ่อมบำารุง

3.	 ตู้บ่มและแช่เย็นไข่หลัง
เพาะเชื้อ	(Incubator	&	
chiller)*

มีอยู่แล้ว 20,000	ฟอง/ตู้	จำานวน	2	ตู้
รองรับไข่ในกระบวนการผลิตได้	
40,000	ฟอง/สัปดาห์

ต้องจัดหาอะไหล่เพื่อรองรับ
การซ่อมบำารุง

4.	 Decapping	and	
Harvest*

มีอยู่แล้ว อาจใช้ผู้ปฏิบัติการ	ซึ่งอัตราเร็วใน
การปฏิบัติประมาณ	3,000	ฟองใน
เวลา	2	ชั่วโมง	(การทำางานวันละ	
จำานวน	4	ชุด	ชุดละ	4	คน)

หากไม่ใช้เครื่อง	 
ต้องจัดเตรียมพนักงาน 
ที่มีประสบการณ์

5.	 Clarification	by	
centrifuge

มีอยู่แล้ว 25	-	50	ลิตรของ	allantoic	fluid/
ช่ัวโมง	(ไข่	2,500	-	5,000	ฟอง/ช่ัวโมง)

ต้องมีการซ่อมบำารุง	 
ใช้เวลา	45	วัน

6.	 Microfiltration ซื้อเพิ่มเติม ขยายได้ตามปริมาณ	capsule	เช่น	
capsule	10	น้ิว	-	50	ลิตร/3	ช่ัวโมง

จัดซื้อให้เพียงพอกับจำานวนไข่

7.	 ถังปลอดเชื้อนึ่งฆ่าเชื้อได้ ซื้อเพิ่มเติม ขยายได้ตามปริมาณจำานวน	เช่น	
ขนาด	20,	50	ลิตร

จัดซื้อให้เพียงพอกับจำานวนไข่

หมายเหตุ :	*	อุปกรณ์และขั้นตอนที่คาดว่าจะเป็นคอขวดของกระบวนการผลิตต้นน้ำา
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ที่ 
3

หมายเหตุ :	*	รายการต่างๆ	สามารถดำาเนินการไปพร้อมกัน

ตารางที่ 3.4	งบประมาณสำาหรับอุปกรณ์และระยะเวลาสำาหรับปรับปรุงอุปกรณ์และจัดซื้ออุปกรณ์เสริม

รายการ งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาใน
การดำาเนินการ (เดือน)

1. ตู้ฟักไข่	(Peter	-	sime)	สำาหรับติดต้ังท่ีโรงงานผลิตไข่ปลอดเช้ือขนาด
ความจุ	20,000	ฟอง/ตู้	จำานวน	4	ตู้	ราคาประมาณตู้ละ	1.5	ล้านบาท

6 2	

2.	 Biosafety	cabinet	class	II	type	A1	จำานวน	1	ตู้	 
(รองรับ	BSL3	containment)

0.55 1.5	-	2	

3.	 การซ่อมบำารุง	Centrifuge 0.15	 1.5	-	2	

4.	 Peristalitic	pumps 0.45 2	

5.	 Microfiltration	capsule	สำาหรับการดำาเนินงาน	6	เดือน	
			(capacity	160,000	ฟอง/เดือน)

2.88 1 

6.	 ถังบรรจุวัคซีน	Nalgene	Carboy	tank	container	สำาหรับ 
การดำาเนินการ	3	เดือน	(อีก	3	เดือนใช้ซ้ำา)	 
(single	re	-	use	จำานวน	96	ถัง)

0.96	 2	-	3	

7.	 Sterile	filtration	capsule	สำาหรับการดำาเนินการ	6	เดือน	 
(อาจไม่ต้องใช้	หากมีขั้นตอน	microfiltration	ในกระบวนการผลิต)

1.41 2	-	3

8.	 Biopharma	-	grade	Silicone	tubing	สำาหรับกรองเพื่อปลอดเชื้อ 0.8 1.5	

9.	 เครื่องพ่นฆ่าเชื้อด้วย	Hydrogen	peroxide	สำาหรับ	
Decontamination

2.0 2

10.	สารเคมีและน้ำายาฆ่าเชื้อ 0.5	 1 

รวม 15.70 รวมระยะเวลาไม่เกิน3	เดือน*
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3.3 ก�รประเมินจำ�นวนโดสของวัคซีนท่ีผลิตได้จ�กโรงง�นผลิตวัคซีนสัตว์ปีกท่ีได้รับก�รปรับปรุง  

ที่ช่วยเสริมกำ�ลังก�รผลิตวัคซีนจ�กฐ�นก�รผลิตเดิมขององค์ก�รเภสัชกรรม

	 การประเมินจำานวนโดสของวัคซีนที่ผลิตได้	สามารถคำานวณได้จากจำานวนไข่	SPF	และจำานวนโดสที่ผลิต 

ได้ต่อไข่	1	ฟอง	ดังนั้นหากจะคำานวณกำาลังการผลิต	(โดสต่อเดือน)	ในกรณีที่	สทช.	จะสามารถเสริมกำาลัง 

การผลิตขององค์การเภสัชกรรมได้	โดยจากข้อมูลของโรงงานต้นแบบ	องค์การเภสัชกรรม	จะสามารถรองรับไข่	SPF	 

ได้จำานวน	6,000	ฟอง/สัปดาห์	(รองรับได้	1,500	ฟอง/รอบการผลิต	(Batch)	สัปดาห์ละ	4	Batch)	

	 และจากตารางที่	3.3	จะเห็นได้ว่าด้วยข้อจำากัดของจำานวนห้องฟักและแช่เย็นไข่หลังเพาะเชื้อ	ของ	สทช.	

จะรองรับกำาลังการผลิตสูงสุดจากการใช้ไข่ประมาณ	 40,000	 ฟอง/สัปดาห์	 กรณีที่มีไข่	 SPF	 หรือ	 clean	 egg	 

ท่ีได้มาตรฐานเพียงพอ	อย่างไรก็ตามกรณีท่ีไม่สามารถหาไข่จากภายนอกได้	โรงงานผลิตไข่ปลอดเช้ือเฉพาะ	ไข่	SPF	

ของ	สทช.	สามารถผลิตไข่ได้วันละ	1,000	ฟอง	หรือประมาณ	7,000	ฟอง/สัปดาห์

		 นอกจากจากการประเมินจำานวนโดสของวัคซีนจากจำานวนไข่แล้ว	อีกปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญคือ	จำานวนไวรัสที่

ได้ต่อไข่	1	ฟอง	ที่นำามาผลิตเป็นวัคซีนที่มีจำานวนระหว่าง	30	-	100	โดสต่อไข่	1	ฟอง	ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดไวรัสและ

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต	จากทั้ง	2	ปัจจัยที่สำาคัญนี้	สามารถประมาณการขนาดกำาลังการผลิตวัคซีน	กรณีที่

มีไข่ปลอดเชื้อจำาเพาะเพียงพอและไม่เพียงพอได้ตามที่แสดงใน	ตารางที่	3.5	โดยมีการเสนอกำาลังการผลิตปัจจุบัน

ของโรงงานต้นแบบองค์การเภสัชกรรม	ณ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	จ.นครปฐม	ด้วย

ตารางที่ 3.5	กำาลังการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	(LAIV)	ที่	สทช.	กรณีที่มีการจำากัดปริมาณไข่ปลอดเชื้อจำาเพาะ	

(ไข่	SPF)1	เฉพาะที่ผลิตได้จากฟาร์มผลิตไข่ปลอดเชื้อของ	สทช.	(7,000	ฟอง/สัปดาห์)	และกรณีที่สามารถจัดหา

ไข่ปลอดเชื้อจำาเพาะ	(ไข่	SPF)	เพิ่มจากแหล่งอื่นได้	(จำานวนสูงสุดที่ตู้บ่มรับได้	40,000	ฟอง/สัปดาห์)	

หมายเหตุ	: 1จำานวนโดสต่อฟองขั้นต่ำาที่ควรได้
	 2จำานวนโดสต่อฟองที่สูงโดยเทียบกับมาตรฐานการผลิตที่รัสเซีย
	 3กรณีที่ไม่สามารถหาไข่ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทเอกชนทั้งจากภายในและนอกประเทศ	

จำานวนโดส
วัคซีนต่อไข่
หนึ่งฟอง

กำาลังการผลิต (โดส) ต่อเดือน

โรงงานต้นแบบ
องค์การเภสัชกรรม
ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงงานวัคซีนสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ ที่ได้รับการปรับปรุง 
ตามแผนให้ได้มาตรฐานสำาหรับมนุษย์

กรณีผลิตจากไข่	จำานวน	
7,000	ฟอง3

กรณีผลิตจากไข่	จำานวน	
40,000	ฟอง

	301 720,000 
(จาก	30	x	6,000	x	4)

840,000	 
(จาก	30	x	7,000	x	4)

4,800,000 
(จาก	30	x	40,000	x	4)	

	1002
2,400,000	 

(จาก	100	x	6,000	x	4)
2,800,000 

(จาก	100	x	7,000	x	4)
16,000,000 

(จาก	100	x	40,000	x	4)	

บทที่ 3
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จากตารางท่ี	3.5	ช้ีให้เห็นว่าการปรับปรุงเพ่ือใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	สทช.	สามารถเพ่ิมกำาลังการผลิต 

วัคซีนของประเทศได้สูงสุด	16	ล้านโดส	(ตารางที่	3.5)	จากการผลิตปัจจุบันดำาเนินการที่โรงงานต้นแบบของ

องค์การเภสัชกรรม	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ซึ่งสามารถเป็นกำาลังเสริมในการผลิตวัคซีนของ 

โรงงานต้นแบบน้ีได้มาก	 โดยเน้นให้ใช้เพ่ือการทำาบริสุทธ์ิวัคซีนพร้อมบรรจุเป็นหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เน่ืองจาก 

โรงงานต้นแบบมีข้อจำากัดเรื่องสถานที่	(7	x	8	ตร.ม.)	แต่มีอุปกรณ์สนับสนุนพร้อมในส่วนการเตรียมวัคซีน 

ก่อนบรรจุ

3.4  สรุปค่�ใช้จ่�ยและระยะเวล�ในก�รดำ�เนินง�น

	 จากการประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อการเตรียมเพื่อให้พร้อมดำาเนินการการผลิตในระยะเวลา	 3	 เดือน	 สามารถ

แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

	 1.	 งบประมาณส่วนการปรับปรุงโรงงานและจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติมประมาณ	 44.5	 ล้านบาท 

	 	 (ตารางที่	3.2	โดยมีระยะเวลาดำาเนินการปรับปรุงพร้อม	validation	3	เดือน)

	 2.		 งบประมาณส่วนการซ่อมบำารุงและจัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมเติมในกระบวนการ	(ประเมินการดำาเนินการผลิต	6	 

	 	 เดือนที่	capacity	ไข่	160,000	ฟอง/เดือน)	ประมาณ	15.7	ล้านบาท	(ตารางที่	3.4)

รวมเป็นงบประมาณปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ทั้งหมด	 60.2 ล้านบาท	 ในส่วนเวลาการดำาเนินการ	

โอกาสในการผลิตได้สำาเร็จ	และความคุ้มค่าในการลงทุน	นั้นแสดงในตารางที่	3.6	ซึ่งคณะทำางานได้มีการประเมิน

งบประมาณและระยะเวลาดำาเนินการเปรียบเทียบกรณีสร้างโรงงานใหม่	 โดยได้ใช้การสมมติว่ามีการจัดทำา 

ส่วนการผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมด	

3.5 ก�รวิเคร�ะห์ท�งเลือกในก�รใช้โรงง�นผลิตวัคซีน 3 รูปแบบ (ก�รปรับปรุงโรงง�นผลิตวัคซีนสัตว์ปีก  

 ก�รใช้โรงง�นที่ยังไม่มีอุปกรณ์ และก�รสร้�งโรงง�นใหม่)

จากข้อมูลต่างๆท่ีได้จากการศึกษาในโครงการน้ี	 คณะทำางานได้มีการประเมินข้อมูลท่ีได้รับท้ังทางด้านเทคนิค	

งบประมาณ	 ระยะเวลาพร้อมในการผลิต	 โอกาสความสำาเร็จ	 และความคุ้มค่าในการลงทุนเปรียบเทียบทางเลือก

โรงงานผลิตวัคซีน	 3	 รูปแบบ	 ได้แก่	 1)	 การปรับปรุงใช้โรงงานวัคซีนสัตว์ปีก	 ที่สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 

กรมปศุสัตว์	 2)	 การใช้โรงงานที่ยังไม่มีอุปกรณ์	 (มีโครงสร้างโรงงานอยู่แล้ว	 เช่น	 โรงงานต้นแบบ	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	วิทยาเขตบางขุนเทียน)	และ	3)	การสร้างโรงงานใหม่สำาหรับการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

สำาหรับคน	โดยเงื่อนไขของพื้นที่ที่มีขนาดเท่ากัน

บท
ที่ 

3
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ทั้งนี้	 หากเปรียบเทียบโอกาสในการประสบความสำาเร็จของการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	 สทช.	

การใช้โรงงานใหม่ที่ยังไม่มีอุปกรณ์	และการสร้างโรงงานใหม่	จะพบว่าด้วยในพื้นที่การผลิตขนาดเท่ากัน	ประมาณ	

500	ตร.ม.	จะพบว่ามีข้อพิจารณาที่สำาคัญ	3	ประการคือ	ระยะเวลา	โอกาสประสบความสำาเร็จ	และความคุ้มค่า

ในการลงทุน	 เนื่องจากระยะเวลาเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญมากที่สุด	 เนื่องจากเป็นความมั่นคงด้านสาธารณสุข

ของประเทศไทย	 และเป็นการประกันว่าประเทศไทยจะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 ให้เพียงพอต่อ

ประชากรทั้งประเทศได้เร็วที่สุด	 เพื่อรองรับการระบาดใหญ่ระลอกถัดไป	 โดยทั้งการใช้โรงงานวัคซีนใหม่ที่ยัง

ไม่มีอุปกรณ์	และการสร้างโรงงานใหม่นั้น	ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์การผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีจากไข่ใน

ระดับอุตสาหกรรม	 เนื่องจากในหลายขั้นตอนต้องอาศัยประสบการณ์และความชำานาญเพื่อให้การผลิตเป็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ	มิฉะน้ันอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียกำาลังผลิตได้ต้ังแต่	20	-	50%	(ข้อมูลจากประสบการณ์การดำาเนิน

งานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกในไข่	ของกรมปศุสัตว์)	และขาดความพร้อมด้านโครงสร้าง	และขาดอุปกรณ์จำานวนมาก	ซึ่ง

ต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง	การสั่งซื้ออุปกรณ์	ติดตั้งและทดสอบเครื่องมือ	อีกไม่น้อยกว่า	1	ปี	ด้วยงบประมาณที่

สูงถึง	150	-	250	ล้านบาท	(ความเห็นจากการประเมินโดยบริษัทผู้มีความชำานาญในการก่อสร้างโรงงานชีวภัณฑ์	

2	ราย)	ซึ่งการต้องรอความพร้อมในการติดตั้งอุปกรณ์และการสร้างโรงงานใหม่	จะทำาให้ประเทศอยู่ในภาวะเสี่ยง

ต่อการไม่มีวัคซีนใช้เป็นระยะเวลานานกว่าการใช้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	รายะเอียดดังแสดงในตารางที่	3.7

ดังนั้นเกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้	สทช.	 เป็นฐานการผลิตวัคซีนในภาวะฉุกเฉินมุ่งเน้นที่โครงสร้างพื้นฐาน

โรงงานที่พร้อมใช้	 ระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่สามารถผลิตวัคซีนได้	 และประสบการณ์ของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มั่นใจ

ได้ว่าจะสามารถผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ในภาวะฉุกเฉิน	 และยังมีฟาร์มผลิตไข่	 SPF	 ใน

บริเวณเดียวกัน	ดังนั้นในปัจจุบัน	สทช.	จึงเป็นหน่วยงานที่มีระบบการผลิตวัคซีนครบวงจรที่มีศักยภาพสูงสุดที่จะ

ทำาให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ระบาดใหญ่พร้อมใช้ในเวลาที่เร็วที่สุด

บทที่ 3
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ตารางที่ 3.6 การเปรียบเทียบทางเลือกโรงงานผลิตวัคซีน	 3	 รูปแบบ	 (การปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	

การใช้โรงงานที่ยังไม่มีอุปกรณ์	และการสร้างโรงงานใหม่)

บท
ที่ 

3

1. การปรับใช้โรงงานผลิต 
วัคซีนสัตว์ปีก

2. โรงงานที่ยังไม่มีอุปกรณ์ 3. การสร้างโรงงานใหม่

1. เวลาปรับปรุง 
ให้พร้อม 
การผลิต1

ระยะเวลา	5	เดือน จน
กระทั่งสามารถผลิตวัคซีนได้	
มีการดำาเนินการ	ดังนี้
-	การดำาเนิน 
การด้านนโยบาย

-	การปรับปรุงและทดสอบ 
ให้ได้มาตรฐานพร้อมผลิต 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำาหรับ 
มนุษย์	(GMP	และ	BSL3)

-	ทดสอบกระบวนการให้ 
พร้อมการผลิต

ระยะเวลาอย่างน้อย	1	ปี2 
สำาหรับการดำาเนินการ	ดังนี้
-	สร้างห้องใหม่ในอาคารโรงงาน
และเตรียม	Utility	ให้ได้
มาตรฐานและมีระดับ 
ความปลอดภัย	BSL3	

-	จัดซื้อเครื่องมือใหม่ทั้งหมด
-	ติดตั้งเครื่องมือและพร้อม
ทดสอบกระบวนการให้ 
พร้อมการผลิต

ระยะเวลา	1.5	-	2	ป ี
สำาหรับการดำาเนินการสร้าง
โรงงานใหม่ทั้งหมด
-	ปรับพื้นที่ก่อนสร้างอาคาร
-	สร้างโครงสร้างโรงงานใหม่	
ที่มีมาตรฐาน	GMP	และมี
ระดับความปลอดภัย	BSL3

-	ระบบสาธารณูปโภค
-	จัดซื้อเครื่องมือใหม่ทั้งหมด3

-	ติดตั้งเครื่องมือและพร้อม
ทดสอบกระบวนการ 
ให้พร้อมการผลิต

2. โอกาสในการผลิต 
ได้สำาเร็จ

•	 การเตรียมการ 
ด้านไข่	SPF

•	ด้านบุคลากร

•	ทีมวิศวกรและช่าง 
ในการซ่อมบำารุง

•	 มีกำาลังการผลิตไข่ปลอด
เชื้อเฉพาะ	(ไข่	SPF)	
1,000	ฟองต่อวัน

•	มีประสบการณ์การผลิต
ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ไข่	
มากกว่า10	ปี	(ควรม ี
การอบรมมาตรฐาน 
การผลิตวัคซีนสำาหรับ 
มนุษย์เพิ่มเติม

•	 ต้องการทีมวิศวกรและ
ช่างซ่อมบำารุงระบบต่างๆ	
เสริมจากภายนอก

•	ต้องสั่งและขนส่งมาจาก 
หน่วยงานอื่น/ต่างประเทศ

•	บุคลากรยังไม่มีประสบการณ์ 
การผลิตระดับอุตสาหกรรม	
(ยกเว้นกรณีการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีท้ังหมดจาก 
ต่างประเทศ)

•	ทีมวิศวกรและช่าง 
ในการซ่อมบำารุงน่าจะมี 
ความพร้อมสูง

•	 ต้องสั่งและขนส่งมาจาก
หน่วยงานอื่น/ต่างประเทศ

•	บุคลากรยังไม่มี
ประสบการณ์การผลิตระดับ
อุตสาหกรรม	(ยกเว้นกรณี
การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
ท้ังหมดจากต่าประเทศ)

•	ทีมวิศวกรและช่างใน 
การซ่อมบำารุงน่าจะมี 
ความพร้อม

3. ความคุ้มค่า 
ในการลงทุน 

•	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
และจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม 
60	-	65	ล้านบาท

•	ค่าชดเชยวัคซีนสัตว์	
8	-	10	ล้านบาท/ปี	วัคซีน
ทดแทนการผลิตสามารถ 
หาซื้อได้จากบริษัทเอกชน

•	สามารถเป็นกำาลังการผลิต 
สำารองเมื่อเกิภาวะฉุกเฉิน
ได้เพราะผลิตวัคซีนด้วย
เทคโนโลยีไข่อยู่แล้ว 
เป็นประจำา

•	สทช.	มีโรงงานที่ได้รับ 
การปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	
GMP	และ	BSL3

•	ประเมินที่ระหว่าง	150	-	200 
ล้านบาท	โดยค่าใช้จ่ายขึ้นกับ
ขนาดการผลิตที่ต้องการและ
โครงสร้างโรงงาน	ส่วนสนันสนุน 
และอุปกรณ์	โดยประเมินพื้นที่ 
การผลิต	500	ตร.ม.	(เท่ากับ 
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก)

•	ประเมินค่าใช้จ่ายประมาณ	
200	-	250	ล้านบาท	โดย
ค่าใช้จ่ายขึ้นกับขนาด 
การผลิตที่ต้องการ 
และโครงสร้างโรงงาน	 
และอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด 
โดยประเมินพื้นที่การผลิต	 
500	ตร.ม.	(เท่ากับ 
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก)	

หมายเหตุ : 
1 ระยะเวลาดำาเนินการประเมินโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงงานผลิต
วัคซีนที่ได้มาตรฐาน
2	 ระยะเวลาที่ใช้สร้างห้องและเดินท่อสำาหรับระบบอากาศและระบบสนับสนุน	 ใช้เวลา
ไม่ต่ำากว่า	3	เดือนพร้อมไปกับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มีการสั่งซื้อใหม่ที่ได้ตามกำาหนด
ภายใน	4	เดือนหลังจากนั้นจึงทดสอบเดินเครื่องและเตรียมความพร้อมภายใน	6	เดือน 
เป็นอย่างต่ำาสุด	โดยถ้ามีการจัดสร้าง	ปกติใช้เวลา	1	ปี 

3	การจัดซื้อเครื่องมือใหม่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะใช้เวลาระหว่าง	 4	 -	 6	 เดือน	
เป็นอย่างน้อยหลังทำาสัญญาและเปิด	LC	
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คณะทำางานจึงมีความเห็นว่าจากเงื่อนไขคือ	 ระยะเวลา	ประสบการณ์ในการผลิต	 และงบประมาณ	จึงมี 

ความเหมาะสมท่ีจะพิจารณาเลือกการปรับปรุงโรงงานวัคซีนสัตว์ปีก	 สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 แทนการจัดสร้าง 

ส่วนการผลิตในท่ีใหม่ท่ีอาจจะไม่สามารถนำามาใช้ในกรณีไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	2009	ในคร้ังน้ีได้ทัน	อย่างไรก็ตาม 

หากมีการเลือกใช้โรงงานวัคซีนสัตว์ปีกแห่งนี้	จะต้องมีการดำาเนินการลดความเสี่ยงของปัญหาทางด้านการยอมรับ	 

ตลอดจนปัญหาการเมืองและมวลชน	 โดยการให้ความรู้	 สร้างความเข้าใจในด้านความปลอดภัยและมาตรฐานของ 

โรงงานวัคซีนและวัคซีน	ท้ังควรมีการปรึกษาหารือเพ่ือความร่วมมือระหว่างองค์กร	คือ	กรมปศุสัตว์	องค์การเภสัชกรรม 

และกระทรวงสาธารณสุข	 ท้ังในระดับผู้บริหารและระดับปฎิบัติการเพ่ือให้การดำาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 

นอกจากนี้ในช่วงการปรับปรุงสถานที่	(3	เดือน)	ควรให้มีการจัดอบรมมาตรฐาน	GMP	เพิ่มเติมให้แก่พนักงานของ

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	สทช.	ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตอยู่แล้วให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานสำาหรับการผลิต

วัคซีนสำาหรับมนุษย์	โดยวิทยากรจากคณะกรรมการอาหารและยา	(อ.ย.)	องค์การเภสัชกรรม	และจากภาคเอกชน

คือ	บริษัท	องค์การเภสัชกรรม	-	เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ	จำากัด	ที่มีประสบการณ์สูงในมาตรฐานการผลิตวัคซีนสำาหรับ

มนุษย์	 การดำาเนินการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีต้องการวัคซีนสำาหรับประเทศปริมาณมาก 

ให้ทันกับความต้องการแล้ว	 ยังส่งผลในระยะยาวที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตวัคซีนสัตว์	 (โรงงานและ

อุปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงสามารถใช้ดำาเนินการต่อในการผลิตวัคซีนสัตว์ที่มีมาตรฐานสูงและรองรับการผลิต

วัคซีนเชื้อระบาด	โดยมาตรฐาน	BSL3)	และที่สำาคัญที่สุดคือ	การแสดงความตั้งใจในการร่วมมือกันระหว่าง

กระทรวงและภาคเอกชนในการแก้ปัญหาของชาติ	

บทที่ 3
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แนวท�งก�รจัดห�ไข่ปลอดเชื้อเฉพ�ะ
(Specific Pathogen Free Egg, ไข่ SPF) 

ให้เพียงพอต่อก�รผลิตวัคซีนในระดับอุตส�หกรรม  
เพื่อรองรับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดใหญ่ 
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แนวท�งก�รจัดห�ไข่ปลอดเชื้อเฉพ�ะ (Specific Pathogen Free Egg, ไข่ SPF) 

ให้เพียงพอต่อก�รผลิตวัคซีนในระดับอุตส�หกรรม เพ่ือรองรับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดใหญ่   

	 4.1		มาตรฐานและแนวทางการเลือกใช้ไข่ไก่	เพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	 

	 	 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	

	 4.2		แหล่งผลิตไข่	SPF	ระดับอุตสาหกรรม	ในต่างประเทศและในประเทศ

	 4.3		การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย	ระยะเวลา	และข้อจำากัด	ในการสั่งซื้อ	ไข่	SPF	จากต่างประเทศ 

	 	 และจากกรมปศุสัตว์

ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุระบาดใหญ่ชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ	 (Pandemic	Live	-	Attenuated	

Influenza	 Vaccine,	 PLAIV)	 เพื่อให้เพียงพอต่อประชากรเป้าหมายที่สามารถใช้วัคซีนชนิดเชื้อเป็นได้	 ประมาณ	

40	 ล้านคน	 ในระยะเวลาอันรวดเร็วภายใน	 6	 เดือน	 ในสภาวะการระบาดใหญ่ทั้งประเทศ	 การจัดหาไข่	 SPF	 

ให้เพียงพอต่อปริมาณวัคซีนที่ต้องการ	เป็นปัญหาที่สำาคัญ	เนื่องจากการผลิตไข่	SPF	ในจำานวนมาก	ต้องใช้เวลา

ในการเตรียมการที่ยาวนาน	เช่น	หากต้องการใช้อย่างน้อย	30,000	ฟองต่อเดือน	ต้องใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้า

นานอย่างน้อย	2	ปี	ซ่ึงจะไม่ทันต่อสถานการณ์การระบาด	ดังน้ันคณะทำางานจึงได้ทำาการทางเลือกของประเทศไทย

ต่อการจัดหา	ไข่	SPF	ในภาวะเร่งด่วน	ที่จะทำาให้ประเทศไทยมีไข่	SPF	ทันที	เพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้

ทันต่อความต้องการใช้วัคซีน		

4.1 ม�ตรฐ�นและแนวท�งก�รเลือกใช้ไข่ไก่ เพื่อก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009  

 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธ์ิ

 4.1.1 การผลิตไข่ และมาตรฐานที่ใช้ในการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม 

ในปัจจุบันนี้	เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนด้วยการใช้ไข่ไก่ที่มีตัวอ่อน	(fertile	egg)	เพื่อการเพิ่มจำานวนของ

ไวรัสในไข่	 เป็นเทคโนโลยีที่ใช้อย่างเป็นมาตรฐานแพร่หลายในโรงงานผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมทั่วโลกทั้งใน 

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์และวัคซีนมนุษย์	 บริษัท	 Lohmann	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตไข่เพื่อการผลิตวัคซีนรายที่ใหญ่ที่สุด

แห่งหนึ่งของโลก	 รายงานว่า	 ในปี	 พ.ศ.	 2546	 มีปริมาณการใช้ไข่ไก่ที่มีตัวอ่อน	 เพื่อการผลิตวัคซีนประมาณ	 

600	ล้านฟอง	ในธุรกิจการผลิตไข่เพื่อการผลิตวัคซีน	มักเรียกไข่ชนิดนี้ว่า	ไข่วัคซีน	(vaccine	eggs)	เนื่องจากเป็น

บทที่ 4
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ไข่ที่มีลักษณะเฉพาะ	 ซึ่งต้องได้รับการผลิตด้วยระบบที่มีมาตรฐานสูง	 และมีระบบการจัดการฟาร์มอย่างเข้มงวด	 

แตกต่างโดยส้ินเชิงกับไข่ไก่ท่ีใช้ในการบริโภค	เพ่ือให้ไข่วัคซีนมีความปลอดโรค	โดยเฉพาะโรคท่ีสามารถติดต่อสู่มนุษย์	

เพื่อให้วัคซีนที่ผลิตจากไข่เหล่านี้มีความปลอดภัยต่อมนุษย์	 รวมทั้งปลอดโรคในไก่ที่ทำาให้ตัวอ่อนติดโรคหรือตาย	 

ซึ่งจะทำาให้ได้ปริมาณการผลิตวัคซีนจากไข่ได้ปริมาณมากเพียงพอ	ไข่ไก่ที่ใช้สำาหรับการผลิตวัคซีน	(vaccine	eggs)	

มี	2	ชนิดคือ	Clean	egg	และ	SPF	egg	

 1.  Clean egg 

	 Clean	 egg	 เป็นไข่ท่ีใช้มากท่ีสุดในอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำาปี	 ชนิดเช้ือตาย	 (Inactivated	

seasonal	influenza	vaccine)			ซึ่งมีปริมาณการผลิตทั่วโลกประมาณ	300	-	500	ล้านโดสต่อปี	โดยใช้	Clean	egg	 

ประมาณ	 530	 ล้านฟอง	 มาตรฐานของ	 Clean	 egg	 มีมาตรฐานที่ด้อยกว่า ไข่	 SPF	 (รายละเอียดมาตรฐาน	

ไข่	SPF	ดังหัวข้อถัดไป)	ด้วยระบบการเลี้ยงที่เข้มงวดน้อยกว่า	ระบบการเลี้ยงคล้ายกับระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 

แบบธรรมดา	 แต่มุ่งเน้นเรื่องความสะอาดและอัตราการเป็นไข่เชื้อที่มีตัวอ่อน	 (fertile	 egg)	 ทั้งนี้	 มาตรฐาน

การผลิต	Clean	egg	ขึ้นอยู่กับการกำาหนดจากโรงงานผลิตวัคซีนร่วมกับผู้ผลิต	 เหตุผลที่โรงงานส่วนใหญ่เลือกใช้	 

Clean	 egg	 ในอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำาปีชนิดเชื้อตาย	 เนื่องจากมีต้นทุนถูกกว่าแต่สามารถ

ผลิตวัคซีนที่ปลอดเชื้อตามมาตรฐาน	 เนื่องจากการผลิตวัคซีนเชื้อตายมีขั้นตอนที่ช่วยกำาจัดการปนเปื้อนของเชื้อที่ 

อาจมากับไข่ในหลายขั้นตอน	 และที่สำาคัญคือผู้ผลิตสามารถผลิตได้ในปริมาณมาก	 เพียงพอสำาหรับในแต่ละรอบ

การผลิตของโรงงานวัคซีนในทุกปี	(2)

	 ในร่างเอกสารฉบับล่าสุดของ	WHO	ในเดือนมิถุนายน	2552	(ภาคผนวก	1)	ให้ความเห็นว่าในการผลิต 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่	 ชนิดเช้ือเป็นในระดับอุตสาหกรรมต้องการใช้ไข่ในปริมาณมาก	 อาจจะเป็นไปได้ยากท่ีจะใช้เฉพาะ 

ไข่	SPF	ในการผลิตวัคซีน	และในปัจจุบันยังไม่มีการกำาหนดให้ใช้เฉพาะไข่	SPF	สำาหรับผู้ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

ชนิดเชื้อเป็นในประเทศใดเลย		แต่อย่างไรก็ดีเอกสารของ	WHO	ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนให้ใช้	Clean	egg	แทนได้	 

รวมทั้งไม่ได้ระบุมาตรฐานของ	 Clean	 egg	 ไว้อย่างชัดเจน	 โดยเพียงแต่ระบุว่า	 ผู้ผลิตควรใช้ไข่ที ่มาจาก 

พ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรง	 และได้รับการรับรองโดยหน่วยงานควบคุมกำากับด้านมาตรฐานในสัตว์ของประเทศนั้นๆ	 

(3)	 ดังนั้น	 ผู้ผลิตรายใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	 ในหลายประเทศ	 

รวมทั้งประเทศไทย	ต้องกำาหนดแนวทางในการผลิต	หรือการใช้	Clean	egg	เพื่อการผลิตวัคซีนของแต่ละประเทศ

 2.  ไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ (ไข่ SPF)

	 ไข่	SPF	หมายถึง	 ไข่ปลอดเช้ือเฉพาะ	 (Specific	Pathogen	Free	egg,	SPF	egg)	 โดยส่วนใหญ่มักมี

ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็น	substrate	 ในการผลิตวัคซีน	มาตรฐานของไข่	SPF	คือเป็นไข่ที่ได้มาจากฝูงไก่พ่อแม่พันธุ์ 

ที่ผ่านการคัดเลือก	 มีประวัติสายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ชัดเจน	 และมีการเลี้ยงดูภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อมที่

ปราศจากเชื้อโรค	ทั้งเชื้อโรคที่สามารถติดต่อผ่านจากแม่พันธุ์สู่ลูก	และเชื้อโรคที่ติดต่อมาจากภายนอก	เช่น	น้ำา	

อาหาร	 อากาศ	 และการสัมผัส	 เป็นต้น	 รวมทั้งปลอดจาก	 antibody	 ต่อโรคเหล่านั้นด้วย	 ทำาให้ไข่	 SPF	 เป็น

ไข่ที่มีความปลอดภัยต่อการนำาไปใช้ในการผลิตวัคซีน	 ทั้งวัคซีนสัตว์และวัคซีนมนุษย์	 การผลิตวัคซีนชนิดเชื้อเป็น 

อ่อนฤทธิ์	 ส่วนใหญ่จะผลิตจากไข่	 SPF	 ในแต่ละปีมีปริมาณการใช้ไข่	 SPFในการผลิตวัคซีนประมาณ	60	 -	 65	

ล้านฟอง		(2)
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 มาตรฐานไข่ SPF เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

WHO	อ้างอิงมาตรฐานของไข่	SPF	จาก	European	Pharmacopoeia	5.1	(ภาคผนวก	2)	โดยได้กำาหนด

มาตรฐานไข่	SPF	เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	ซึ่งจะต้องปลอดเชื้อ	14	รายการ 

ดังตารางที่	4.1	ต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 มาตรฐานไข่	SPF	กำาหนดโดย	องค์การอนามัยโลก	(WHO)	เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่	

ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	(รายละเอียดในภาคผนวก	1)

WHO recommendation for SPF egg

1. Avian	leucosis
Lymphoid	leucosis
Avian	reticuloendotheliosis	and
other	avian	retroviruses

2. Salmonella gallinarum, 
Salmonella pullorum

3. Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae

4. Reoviruses

5. Avian	encephalomyelitis	virus

6. Adenoviruses

7. Newcastle	disease	virus	and	
other	parainfluenza	viruses

8. Avian	influenza	viruses

9. Infectious	bursal	disease	virus

10. Infectious	laryngotracheitis	virus

11. Marek’s	disease	virus

12. Fowlpox	virus

13. Haemophilus (Avibacterium) paragallinarum

14. Mycobacterium avium

(Proposed	WHO	recommendations	for	the	production	and	control	of	influenza	vaccines	(human,	live	attenuated)	15	June	
2009,	Draft	version,	B.4.1.1	Substrate	for	virus	propagation,	p.	18	-	19)
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 4.1.2  แนวทางการเลือกใช้ไข่เพ่ือการผลิตวัคซีน ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009 ชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ  

   สำาหรับประเทศไทย

เนื่องจากในขณะที่เขียนรายงานนี้	WHO	ยังไม่มีการระบุมาตรฐานของ	clean	egg		ที่ชัดเจน	ทำาให้ผู้ผลิต

วัคซีนในประเทศไทยไม่มีข้อมูลเพื่อการเลือกใช้	 clean	 egg	 ดังนั้น	 จุดยืนที่ปลอดภัยที่สุดสำาหรับการผลิตวัคซีน

สำาหรับประเทศไทยจึงควรเลือกใช้ไข่	 SPF	 ทั้งนี้	 ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบประเทศอื่นเป็นอย่างมาก	 เนื่องจาก

ประเทศไทยมีฟาร์มการผลิตไข่	 SPF	 ขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตไข่	 SPF	 เพื่อสนับสนุนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

สายพันธุ์ใหม่	2009	ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ได้	ในขณะที่หลายประทศ	แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน	แต่ไม่มี

อุตสาหกรรมการผลิตไข่	SPF	ขนาดใหญ่ในประเทศของตนเอง	ทำาให้ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ	นับเป็นการพึ่งพา 

ประเทศอื่นในภาวะวิกฤติ	ซึ่งมีความเสี่ยงสูง

สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 (สทช.)	กรมปศุสัตว์	ดำาเนินการผลิตไข่	SPF	ในประเทศไทยมานานกว่า	 

10	ปี	และสามารถผลิตได้ในปริมาณสูงถึง	30,000	ฟองต่อเดือน	หรือ	360,000	ฟองต่อปีอย่างต่อเน่ือง	หน่วยงานน้ี 

มุ่งเน้นการผลิตไข่	 SPF	 เพื่อการผลิตวัคซีนสัตว์	 อย่างไรก็ดี	 แม้ว่าจะเป็นไข่	 SPF	 ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนสัตว์	 

แต่มาตรฐานของไข่	 SPF	 ดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับมาตรฐานที่	 WHO	 กำาหนดไว้สำาหรับการผลิตวัคซีน 

ไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์สำาหรับมนุษย์	 โดยยกเว้นการตรวจสอบเชื้อ	 2	 ชนิด	 คือ	 Haemophilus 

(Avibacterium) paragallinarum และ Mycobacterium avium ที่จะต้องมีการตรวจเพิ่มเติม	เพื่อให้แน่ใจว่า	

ไข่	 SPF	 ที่ผลิตจากกรมปศุสัตว์มีมาตรฐานตามที่	 WHO	 กำาหนดเพื่อการผลิตวัคซีนมนุษย์	 ซึ่งกรมปศุสัตว์	 

โดยสถาบันสุขภาพสัตว์มีความสามารถในการตรวจเชื้อดังกล่าวได้ทั้ง	 2	 ชนิด	 หากหน่วยงานผลิตวัคซีนมนุษย์ 

จากกระทรวงสาธารณสุขแจ้งความประสงค์จะสั่งซื ้อไข่	 SPF	 จากกรมปศุสัตว์	 เพื่อการผลิตวัคซีนมนุษย์	 

การเปรียบเทียบมาตรฐานการตรวจเชื้อของ	WHO	และของกรมปศุสัตว์	แสดงไว้ในตารางที่	4.2	ดังนี้

บท
ที่ 

4



ยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์108

มาตรฐานการตรวจเชื้อที่กำาหนดโดย WHO 
เพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ สำาหรับมนุษย์
(WHO recommendation for

ไข่ SPF B. 4.1.1.1 p. 18 - 19)

มาตรฐานการตรวจเชื้อที่กำาหนดโดย 
สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 

เพื่อการผลิตวัคซีนสัตว์
(Lohmann standard)

1.	 Avian	leucosis

	 Lymphoid	leucosis

	 Avian	reticuloendotheliosis	and

	 other	avian	retroviruses	

2. Salmonella Gallinarum, 

 Salmonella Pullorum

3. Mycoplasma gallisepticum

 Mycoplasma synoviae

4.	 Reoviruses

5.	 Avian	encephalomyelitis	virus

6.	 Adenoviruses

7.	 Newcastle	disease	virus	and	

	 other	parainfluenza	viruses

8.	 Avian	influenza	viruses	

9.	 Infectious	bursal	disease	virus

10.	 Infectious	laryngotracheitis	virus

11.	 Marek’s	disease	virus

12.	 -	(ไม่มีการตรวจเชื้อ	Infectious	

	 bronchitis	virus)

13.	 Fowlpox	virus

14. Haemophilus (Avibacterium) 

 paragallinarum

15. Mycobacterium avium

16.	 -	(ไม่มีการตรวจ	Chicken	anemia	agent)

1.	 Avian	leucosis	virus

				Reticuloendotheliosis

2. Salmonella	Pullorum

	 Other	Salmonellas

3. Mycoplasma gallisepticum

 Mycoplasma synoviae

4.	 Avian	reovirus

5.	 Avian	encephalomyelitis

6.	 Avian	adenovirus	GP	I

	 Avian	adenovirus	GP	II

	 EDS	76

7.	 Newcastle	disease	virus

8.	 Avian	influenza	agent

9.	 Infectious	bursal	disease	virus

10.	 Infectious	laryngotracheitis

11.	Marek’s	disease	virus

12.	 Infectious	bronchitis	virus

13.	 Fowl	pox

14.	 -	(ไม่มีการตรวจเชื้อ																																																												

 Haemophilus (Avibacterium)  

   paragallinarum

15		-	(ไม่มีการตรวจเชื้อ Mycobacterium avium)

16.	Chicken	anemia	agent

ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบมาตรฐาน	ไข่	SPF	ที่กำาหนดโดย	องค์การอนามัยโลก	(WHO)	และกรมปศุสัตว์
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4.2  แหล่งผลิตไข่ SPF ระดับอุตส�หกรรมในต่�งประเทศและในประเทศไทย

 4.2.1   แหล่งผลิตไข่ SPF ระดับอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ 

   4.2.1.1 สถานภาพ มาตรฐาน การทดสอบ และกำาลังการผลิต

ปัจจุบันมีผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลกที่ส่งออกไข่	SPF	ไปยังประเทศต่างๆ	เพียง	2	บริษัท	คือ	บริษัท	

Lohmann	ในเยอรมันนี	(ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์	VALO)	และบริษัท	Charles	River	ในสหรัฐอเมริกา	(ภายใต้ชื่อ

ผลิตภัณฑ์	SPAFAS)	เนื่องจากธุรกิจไข่	SPF	เป็นธุรกิจเฉพาะที่ผลิตเพื่อการผลิตวัคซีนเท่านั้น	บริษัทผลิตวัคซีน

ทั่วโลกจะมีการกำาหนดปริมาณวัคซีนที่จะผลิตในแต่ละปีล่วงหน้า	 ดังนั้นปริมาณการผลิตไข่	 SPF	 จะเป็นไปตาม

แผนการสั่งซื้อจากผู้ผลิตวัคซีนล่วงหน้าปีต่อปี	 การผลิตไข่	SPF	 ในแต่ละรอบใช้เวลากว่า	1	ปี	ดังนั้นหากบริษัท 

ผลิตวัคซีนต้องการไข่	 SPF	 ในจำานวนมาก	จะต้องแจ้งล่วงหน้านานกว่า	 2	ปี	 เพื่อให้ผู้ผลิตมีเวลาสำาหรับ 

การเพิ่มปริมาณพ่อแม่พันธุ์	 และขยายโรงเรือน	 รวมทั้งปรับระบบฟาร์ม	 เพื่อรองรับการจัดการขนาดใหญ่ได้ 

ทันเวลา	กำาลังการผลิตของทั้ง	3	บริษัท	ในแต่ละปีมีปริมาณการผลิตไข่	SPF	เพื่อจัดส่งให้โรงงานผลิตวัคซีน 

ทั่วโลก	รวมประมาณ	60	-	65	ล้านฟอง		

	ผู้ผลิตไข่	SPF	ทั้ง	2	บริษัท	มีมาตรฐานการทดสอบ	และระบบฟาร์มที่รับประกันคุณภาพของ	 

ไข่	SPF	โดยได้รับการรับรองโดยหน่วยงานควบคุมกำากับด้านมาตรฐานในสัตว์ของประเทศนั้นๆ	ด้วย

ตัวอย่างการตรวจสอบไข่	SPF	ของบริษัท	Charles	River	ดังรายละเอียดในหน้าถัดไป  
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 4.2.1.2 ค่าใช้จ่าย และระยะเวลา

	 	 1.	 ราคาสั่งซื้อจากต่างประเทศประมาณ	200	-	300	บาท/ฟอง	และมีค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง 

	 	 	 ระหว่างประเทศด้วยสายการบิน

	 	 2.	 การสั่งซื้อและการขนส่งจากผู้ผลิตไข่	SPF	มายังประเทศไทยในปริมาณน้อย	เช่น	น้อยกว่า	 

	 	 	 1,000	ฟอง	สามารถทำาได้รวดเร็ว	ในเวลาไม่เกิน	1	สัปดาห์	แต่การสั่งซื้อจำานวนมากติดต่อกัน 

	 	 	 เป็นเวลา	6	เดือน	ต้องแจ้งไปยังผู้ผลิตล่วงหน้าประมาณ	8	-	10	เดือน	และต้องทำาสัญญา 

	 	 	 ซื้อขายล่วงหน้าและต่อเนื่อง	เนื่องจากผู้ผลิตต้องดำาเนินการเลี้ยงไก่ฝูงใหม่	เพื่อเตรียม 

	 	 	 การผลิตขนาดใหญ่ตามจำานวนการสั่งซื้อ	

   4.2.1.3 ข้อกำาหนดที่ประเทศไทยไม่สามารถนำาเข้า ไข่ SPF จากต่างประเทศ

	 	 ตาม	พรบ.ที่ดูแลโดยกรมปศุสัตว์	ประเทศไทยห้ามนำาเข้าสัตว์ปีกหรือ	ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก	เช่น	

ไข่	SPF	จากประเทศผู้ผลิตไข่	SPF	ที่มีการระบาดของไข้หวัดนก	(H5N1)	เป็นต้น

 4.2.2  แหล่งผลิตไข่ SPF ระดับอุตสาหกรรม ในประเทศไทย

   4.2.2.1 สถานภาพ มาตรฐาน การทดสอบ และกำาลังการผลิต 

สถานภาพ

	 	 ประเทศไทยมีแหล่งผลิตไข่	SPF	ท่ีเดียวในประเทศไทย	คือท่ี	สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	(สทช.)	 

กรมปศุสัตว์	อำาเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	มีเนื้อที่ประมาณ	80	ไร่	เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2539	

มีโรงเรือนไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ	 จำานวน	 3	 โรง	 ที่แต่ละโรงเลี้ยงแม่พันธุ์ไก่ได้	 1,638	 ตัว	 และพ่อพันธุ์	 264	 ตัว			

ฟาร์มเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อ	 มีระบบการเลี้ยงที่เข้มงวด	ปลอดภัย	และสอบทวนกลับได้	 ต่อเนื่อง	 24	ชั่วโมง	 เพื่อให้

ความปลอดเชื้อของไก่คงอยู่ตลอดไป	 และมีโรงฟักไข่	 จำานวน	 1	 โรง	 ที่มีตู้ฟักไข่ขนาดใหญ่	 ชนิดพิเศษสำาหรับ 

การฟักไข่	SPF	โดยเฉพาะ	ขนาด	8,400	ฟอง	จำานวน	6	ตู้			

	 	 ฟาร์มเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อ	หรือฝ่ายผลิตไก่และไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ	กลุ่มสัตว์ทดลอง	สทช.	ทำาหน้าที่	

ผลิตไข่	 SPF	 สำาหรับเป็นวัตถุดิบของการผลิตและทดสอบวัคซีนสัตว์ปีก	 โดยผลผลิตไข่ที่ได้ต้องปราศจากโรคและ

ภูมิคุ้มกันของโรคต่างๆ	จำานวน	18	โรค	และ	1	Agent	ตามมาตรฐานการผลิตไข่ปลอดเชื้อเพื่อการผลิตวัคซีนสัตว์	 

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานไข่	SPF	ที่กำาหนดโดยองค์การอนามัยโลก	เพื่อใช้สำาหรับการผลิตวัคซีนมนุษย์	 

ไข่	 SPF	 ท่ีผลิตจากกรมปศุสัตว์มีการทดสอบความปลอดโรคตรงตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก	 ยกเว้นท่ีไม่ได้ตรวจ	 

2	รายการ	คือ	Haemophilus (Avibacterium) paragallinarum และ Mycobacterium avium	ดังรายละเอียด

ในตารางที่	1	ซึ่งกรมปศุสัตว์	สถาบันสุขภาพสัตว์	มีความสามารถในการตรวจทดสอบความปลอดโรค	2	รายการ

ดังกล่าวได้	 ด้วยชุดทดสอบจากต่างประเทศ	 หากจะมีการเลือกไข่	 SPF	 จากกรมปศุสัตว์	 เพื่อการผลิตวัคซีน

สำาหรับมนุษย์
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แผนภูมิที่ 1	ขั้นตอนการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ปลอดเชื้อเฉพาะ	เพื่อการผลิตไข่	SPF

กระบวนงานฟาร์มเลี้ยงไก่และไข่ SPF

1. การเตรียมไก่พ่อแม่พันธุ์ 2. การจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์

4. การส่งไข่ให้โรงงาน/Q.C.

-	 การรับไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเฉพาะ
	 สายพันธุ์ตัวผู้	และสายพันธุ์ตัวเมีย	

-	การฟักไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อ
	 เฉพาะสายพันธุ์ตัวผู้

การคัดไข่
พ่อแม่พันธุ์

-	แตกร้าว
-	เชื้อเป็น/ลม/เชื้อตาย

-	การจัดการไก่แรกเกิด
-	การจัดการไก่อายุ	0	-	10	สัปดาห์
-	การจัดการไก่อายุ	11	-	22	สัปดาห์
-	การจัดการไก่อายุ	23	สัปดาห์ขึ้นไป
-	การจัดการไก่ปลด

-	การรับไข่
-	การคัดและฆ่าเชื้อเปลือกไข่
-	การเก็บไข่
-	การฟักไข่

3. การจัดการไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ
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แผนภูมิที่ 2		ขั้นตอนการผลิตไข่	SPF	การควบคุมคุณภาพ	และการบริหารจัดการฟาร์ม

กระบวนงาน (ย่อย) ฟาร์มเลี้ยงไก่และไข่ SPF

1. การเตรียมไก่พ่อแม่พันธุ์ 2. การจัดการไก่พ่อ-แม่พันธุ์

-	 การรับไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเฉพาะ
	 สายพันธุ์ตัวผู้	และสายพันธุ์ตัวเมีย	

-	การฟักไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อ
	 เฉพาะสายพันธุ์ตัวผู้

การคัดไข่
พ่อแม่พันธุ์

การคัดไก่

การคัดไก่

-	แตกร้าว
-	เชื้อเป็น/ลม/เชื้อตาย

-	อ่อนแอ/ตาย/ตายโคม
-	จำานวนมากเกินพอ

-	อ่อนแอ
-	เพศที่ไม่ต้องการ
-	จำานวนมากเกินพอ

-	การจัดการไก่แรกเกิด
-	การจัดการไก่อายุ	0	-	16	สัปดาห์
-	การจัดการไก่อายุ	17	-	22	สัปดาห์
-	การจัดการไก่อายุ	23	สัปดาห์ขึ้นไป
-	การจัดการไก่ปลด

-	การรับไข่
-	การคัดและฆ่าเชื้อเปลือกไข่
-	การเก็บไข่
-	การฟักไข่

-	การให้อาหาร
-	การให้น้ำา
-	การเก็บตัวอ่อน

-	การให้อาหาร
-	การให้น้ำา
-	การเก็บไข่
-	การเก็บตัวอ่อน

2.1 การจัดการไก่แรกเกิด

2.2 การจัดการไก่อายุ 
    0 - 16 สัปดาห์

2.3 การจัดการไก่อายุ 
    17 - 22 สัปดาห์

การทำาลาย
ไก่่พ่อ-แม่พันธุ์

-	การขออนุมัติ
-	การทำาลาย

การทำาลายไก่่

การทำาลายไก่่

การทำาลายไก่่

-	การขออนุมัติ
-	การทำาลาย

-	การขออนุมัติ
-	การทำาลาย

-	การขออนุมัติ
-	การทำาลาย
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การคัดไข่

การคัดไข่

-	แตก/ร้าว/เปื้อน
-	อื่นๆ

-	แตก/ร้าว/เปื้อน
-	ไข่ลม/ไข่ตาย

-	การเตรียมผู้ฟัก
-	การเตรียมไข่
-	การเข้าฟัก
-	การส่องไข่
-	การบรรจุไข่

3.4(1) การฟักไข่

3.5 การส่งไข่ให้โรงงาน

การทำาลายไข่

การทำาลายไข่

-	การขออนุมัติ
-	การทำาลาย

-	การขออนุมัติ
-	การทำาลาย

การคัดไก่

การคัดไก่

การคัดไก่

-	อ่อนแอ/ตาย

-	อ่อนแอ/ตาย
-	จำานวนมากเกินพอ

-	แตก/ร้าว/เปื้อน
-	อื่นๆ

-	การให้อาหาร
-	การให้น้ำา
-	การเก็บไข่
-	การเก็บตัวอย่าง

-	การรับไข่
-	การคัดและฆ่าเชื้อเปลือกไข่
-	การเก็บไข่
-	การฟักไข่
-	การส่งไข่ให้โรงงาน
-	การส่งไข่ให้	Q.C.

-	การคัดไข่
-	การฆ่าเชื้อไข่ด้วยเครื่อง
-	การคัดขนาดไข่ด้วยเครื่อง

-	การปลดไก่
-	การล้างทำาความสะอาดโรงเรือน
-	การซ่อมแซมบำารุงรักษา
-	การ	Validate	ระบบของโรงเรือน

2.4 การจัดการไก่
 อายุ 23 สัปดาห์ขึ้นไป

3. การจัดการไข่
 ปลอดเชื้อเฉพาะ

3.2 การคัดและฆ่าเชื้อไข่

3.1 การรับไข่

3.3 การเก็บไข่

3.4(2) การส่งไข่ให้ Q.C.

2.5 การจัดการไก่่ปลด

การทำาลายไก่่

การทำาลายไก่่

-	การขออนุมัติ
-	การทำาลาย

-	การขออนุมัติ
-	การทำาลาย

-	การส่งไข่บทที่ 4
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 มาตรฐานเทคโนโลยีที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ	สทช.	ได้รับมาจาก	บริษัท	LOHMANN	

TIERZUCHT	GMBH	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 โดยมีบริษัท	 เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า	จำากัด	 ในเครือเบทาโกร	 เป็น

ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 การผลิตไข่	 SPF	 เป็นเทคโนโลยีที่มีความจำาเพาะและต้องการประสบการณ์ของสัตวแพทย์

สูงมาก	 สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 มีสัตวแพทย์และทีมงานที่มีทักษะและประสบการณ์สูง	 ที่ดูแลการผลิต	 

ไข่	SPF	มากว่า	10	ปี

 กำาลังการผลิต

	 ปัจจุบัน	ฟาร์มผลิตไข่	 SPF	 ของ	สทช.	 เป็นฟาร์มระดับอุตสาหกรรม	มีกำาลังการผลิตไข่	 SPF	

ได้เฉลี่ยวันละ	 1,000	ฟอง	หรือเดือนละ	 30,000	ฟอง	 โดยมีความสามารถขยายกำาลังการผลิตสูงสุดของฟาร์ม 

ให้ผลิตไข่	SPF	ได้เท่าตัว	คือเฉลี่ยวันละ	2,000	ฟอง	หรือเดือนละ	60,000	ฟองได้

   4.2.2.2 ค่าใช้จ่ายและระยะเวลา

สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	ประมาณการต้นทุนการผลิตไข่	SPF	ที่ประมาณ	50	บาทต่อฟอง	 

และสามารถจัดส่งไข่	 SPF	 ให้หน่วยงานผลิตวัคซีน	 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ระบาดใหญ่	 ชนิดเชื้อเป็น	 ได้ทันที 

อย่างต่อเนื่อง	อย่างไรก็ดี	หากกรมปศุสัตว์จัดส่งไข่	SPF	ทั้งหมดให้โรงงานผลิตวัคซีนมนุษย์	กรมปศุสัตว์มี 

ความจำาเป็นต้องหยุดการผลิตวัคซีนสัตว์	 เนื่องจากจะไม่มีไข่	 SPF	 ไปใช้ในการผลิต	 ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดย

การนำาเข้าวัคซีนสัตว์ที่ต้องการใช้จากต่างประเทศ	เป็นเวลา	1	ปี	ซึ่งมีมูลค่าประมาณ	9	ล้านบาท	

รูปที่ 4.1 แสดงอาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่และการผลิตไข่	SPF	ที่สำานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	

กรมปศุสัตว์	อำาเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา

บท
ที่ 
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4.3  ก�รเปรียบเทียบค่�ใช้จ่�ย ระยะเวล� ข้อจำ�กัด และข้อดี/ข้อเสียในก�รสั ่งซื ้อไข่ SPF

 จ�กต่�งประเทศ และจ�กกรมปศุสัตว์

 4.3.1 ค่าใช้จ่าย

	 การผลิตไข่	SPF	ในประเทศมีต้นทุนต่ำากว่าการนำาเข้าจากต่างประเทศประมาณ	4	-	6	เท่าตัว	ซึ่งต้นทุน 

การผลิตของกรมปศุสัตว์เป็นมูลค่า	50	บาท/ฟอง	โดยราคานำาเข้าจากต่างประเทศรวมค่าขนส่งจะประมาณ	 

200	-	300	บาท/ฟอง	โดยหากมีการปิดโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์	เพื่อนำาไปใช้ผลิตวัคซีนมนุษย์	

จะต้องมีการจ่ายค่าชดเชย	เพื่อให้กรมปศุสัตว์สั่งซื้อวัคซีนสัตว์จากต่างประเทศในระหว่างที่โรงงานหยุดผลิตวัคซีน

	 ในแต่ละปี	กรมปศุสัตว์จะต้องจัดหาวัคซีนสัตว์เพ่ือนำาไปใช้ในการควบคุมโรคในประเทศ	โดยในปี	พ.ศ.	2553	 

กรมปศุสัตว์มีความต้องการวัคซีนในรายละเอียดดังตารางที่	4.3	โดยมีมูลค่าประมาณ	7.6	ล้านบาท	ซึ่งหากจัดซื้อ

จากต่างประเทศจะมีมูลค่าประมาณ	9	ล้านบาท

 4.3.2  ระยะเวลา

	 กรมปศุสัตว์สามารถจัดส่งไข่	 SPF	 ได้ทันที	 เนื่องจากผลิตเป็นประจำาอยู่แล้วในจำานวน	 1,000	 ฟอง/วัน	 

(7,000	 ฟอง/สัปดาห์)	 แต่ในกรณีที่ผู ้ซื ้อมีความต้องการปริมาณไข่	 SPF	 จำานวนมากเช่นจำานวนมากกว่า	 

1,000	ฟอง/วัน	ติดต่อกันเป็นเวลานานมากกว่า	3	เดือน	ในบริษัทผู้ผลิตไข่	SPF	ที่ต่างประเทศ	มักต้องการให้ผู้ซื้อ 

ทำาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย	8	-	10		เดือน	เพื่อให้บริษัทผลิตไข่	SPF	ที่ต่างประเทศมีเวลาขยายขนาด 

การผลิตให้ใหญ่ขึ้น	 และมีโอกาสที่บริษัทผู้ผลิตจะไม่สามารถจัดส่งมาให้ประเทศไทยได้ตามกำาหนดในสถานการณ์

การระบาด	 เนื่องจากอาจเกิดความไม่แน่นอนในสถานการณ์การระบาด	 เช่น	 ปัญหาในการขนส่งสินค้า	 

เกิดการระบาดของไข้หวัดนกจากเชื้อ	 H5N1	 ที่ประเทศไทยจะห้ามนำาเข้าไข่จากประเทศนั้น	 หรือผู้ผลิตอาจจะมี

ความจำาเป็นต้องจัดส่งไข่ให้ผู้ผลิตวัคซีนให้กับประเทศตนเองหรือประเทศในภูมิภาคเดียวกันก่อน		

ตารางท่ี 4.3 ปริมาณและมูลค่าวัคซีนสัตว์ท่ีกรมปศุสัตว์ต้องการนำาไปใช้ในการควบคุมโรคในประเทศไทย	 เป็นเวลา	

1	ปี	(พ.ศ.	2553)

วัคซีน จำานวน (โดส) มูลค่า (บาท)

1. วัคซีนฝีดาษไก่ 20,000,000 1,300,000

2. วัคซีนนิวคาสเซิล 24,000,000 1,920,000

3. วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ 27,000,000 4,050,000

4. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลกับหลอดลม 5,000,000 400,000

รวม 76,000,000 7,670,000

บทที่ 4
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 4.3.3  ข้อจำากัด    

 	ปัจจุบันกรมปศุสัตว์	มีระเบียบกรมปศุสัตว์	ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน	เพื่อผลิตวัคซีนจำาหน่าย	พ.ศ.	2534	

ที่ระบุให้การผลิตไข่	SPF	ทั้งหมดต้องเป็นไปเพื่อการผลิตวัคซีนสัตว์	ของกรมปศุสัตว์	โดยไม่สามารถจำาหน่าย	หรือ

มอบให้หน่วยงานอื่นใด	ดังนั้นหากมีการแก้ไขระเบียบดังกล่าว	จะทำาให้หน่วยผลิตวัคซีนมนุษย์สามารถนำาไข่	SPF	 

จากกรมปศุสัตว์มาใช้ผลิตวัคซีนสำาหรับมนุษย์ได้	 ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาในภาวะฉุกเฉินของประเทศ 

แล้วยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยผลิตไข่	SPF	ของกรมปศุสัตว์ในระยะยาวอีกด้วย	รวมทั้งเป็นการ

เปิดโอกาสให้หน่วยงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ	 ในประเทศ	 มีแหล่งไข่	 SPF	 เพื่อไปใช้ทดลองใน 

งานวิจัยและพัฒนาวัคซีนอีกด้วย	นอกจากนี้	 การขนส่งทางไกลจากต่างประเทศจะมีโอกาสทำาให้ไข่	SPF	มีอัตรา 

การสูญเสียสูงกว่าการขนส่งระยะใกล้ภายในประเทศ

ในสถานการณ์ท่ีประเทศไทยต้องเร่งการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่	 ในภาวะการระบาดใหญ่	 มีความจำาเป็นต้อง 

เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด	โดยพิจารณาจากความแน่นอนในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชน	ข้อมูลในตารางท่ี	4.4	 

เป็นการเปรียบเทียบมูลค่า	ระยะเวลา	และข้อจำากัด	ในการสั่งซื้อไข่	SPF	จากต่างประเทศ	และจากกรมปศุสัตว์	

ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบ	ค่าใช้จ่าย	ระยะเวลา	และข้อจำากัดในการสั่งซื้อไข่	SPF	จากต่างประเทศ	และจาก

กรมปศุสัตว์	

การสั่งซื้อไข่ SPF จากต่างประเทศ การสั่งซื้อไข่ SPF จากกรมปศุสัตว์ 

1. ค่าใช้จ่าย แพงกว่าการสั่งซื้อจากกรมปศุสัตว์	 
4	-	6	เท่า	ในราคา	200	-	300	บาท/ฟอง

ราคา	50	บาท/ฟอง

2. ระยะเวลาใน
การจัดซื้อ

ต้องทำาสัญญาล่วงหน้า	8	-	10	เดือน สามารถจัดส่งได้ทันที	ตลอดระยะเวลา 
การผลิตวัคซีน

3. ข้อจำากัด มีความไม่แน่นอนในการจัดส่งไข่มายัง
ประเทศไทยในระหว่างสถานการณ์ 
การระบาดใหญ่

ต้องแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อผลิตวัคซีนจำาหน่าย	พ.ศ.	2534	ของ 
กรมปศุสัตว์	เพื่อให้	สทช.	สามารถจัดส่ง 
ไข่	SPF	ให้กระทรวงสาธารณสุขได้

4 ข้อดี สะดวก	สั่งซื้อได้ทันที ประกันความมั่นคงของประเทศได้ในภาวะฉุกเฉิน

บท
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 จากการเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในภาวะฉุกเฉิน ทางเลือกจัดหาไข่ SPF จากใน

ประเทศ จะมีมูลค่าต่ำากว่าการนำาเข้าจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มากกว่า 4 - 6 เท่าตัว สามารถลดปัจจัย 

ความไม่แน่นอนจากการงดการจำาหน่ายไข่จากผู้ผลิตต่างประเทศมายังไทย ทำาให้ประเทศมีความมั่นคงว่าจะม ี 

ไข่ SPF สำาหรับการผลิตวัคซีนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และบุคลากร ด้านการผลิตวัคซีนให้กับประเทศไทยในระยะต่อไป 
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ข้อมูลโครงสร้างและระบบฟาร์ม

	 ฟาร์มแห่งนี้	 มีโรงเรือนไก่จำานวน	 3	 โรง	 แต่ละโรงเรือน	 เลี้ยงแม่พันธุ์ไก่ได้	 1,638	 ตัว	 และพ่อพันธุ์	 

264	ตัว	แต่ละโรงเรือนจะเลี้ยงไก่อายุห่างกัน	22	และ	44	สัปดาห์	ตามลำาดับ	(หมายถึง	ถ้าโรงที่	1	ไก่มีอายุ	 

45	สัปดาห์	โรงที่	2	ไก่มีอายุ	23	สัปดาห์	และโรงเรือนที่	3	ไก่จะมีอายุ	1	สัปดาห์)	โดยแต่ละโรงเรือนจะมี 

ระบบต่างๆ	ในการดำาเนินงาน	ได้แก่	ระบบหมุนเวียนอากาศ	ระบบควบคุมอุณหภูมิ	ระบบน้ำา	ระบบไฟฟ้า	ระบบ

ให้แสงสว่าง	ระบบจ่ายอาหาร	ระบบกำาจัดมูลสัตว์	กรงไก่	ตู้เกิดไก่	ห้องรมควันฆ่าเชื้อ	เป็นต้น	รวมทั้ง	อาคารจะ

ต้องรักษาความดันอากาศให้เป็นบวกอยู่เสมอ	ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากภายนอกโรงเรือนสู่ในโรงเรือน	

การผลิตไก่และไข่ปลอดเชื้อเฉพาะภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม

	 •	 โรงเรือนไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ	เป็นโรงเรือนปิด

	 •	 โรงเรือนไก่	1	 โรง	จะมีกรงไก่ทำาจากสแตนเลส	จำานวน	4	แถวๆ	ละ	2	ชั้นๆ	ละ	15	กรง	 

	 	 รวมทั้งหมดเป็น	120	กรง		

	 •	 ระบบหมุนเวียนอากาศ	โดยอากาศจะถูกดูดผ่านเข้าไปในโรงเรือนทางห้องกรองอากาศ	ที่มี	Pre	-	filter	 

	 	 จำานวน	1	ชั้น	Bag	filter	จำานวน	1	ชั้น	และ	HEPA	filter	ที่สามารถกรองอากาศได้ถึง	99.99%	 

	 	 และจะมีปริมาณอากาศที่ถูกดูดออกจากโรงเรือนสู่ภายนอกน้อยกว่าที่ดูดเข้า	ทำาให้ภายในโรงเรือน 

	 	 มีความดันอากาศสูงกว่าภายนอกอยู่	20	ปาสคาล	(positive	pressure)	ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้ 

	 	 อากาศจากภายนอกเข้าไปในโรงเรือนได้ทางอื่น	นอกจากห้องกรองอากาศ

	 •	 ระบบควบคุมอุณหภูมิ	โดยใช้	Chiller	และ	Heater	เพื่อควบคุมให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมสำาหรับไก่ 

	 	 ช่วงอายุต่างๆ

	 •	 ระบบควบคุมแสงสว่าง	สามารถตั้งเวลาและความเข้มแสง	เพื่อให้จำานวนชั่วโมงที่ไก่ต้องการแสงสว่าง 

	 	 และความเข้มแสงที่ปริมาณแตกต่างกันตามช่วงอายุของไก่

	 •	 ระบบน้ำา	ใช้ระบบ	Reverse	Osmosis	เพื่อผลิตน้ำาให้ไก่กิน	

	 •	 ระบบการกำาจัดมูลไก่	โดยมีตู้ควบคุมให้สายพานใต้กรงไก่และสกรูสแตนเลส	กำาจัดมูลไก่ออกภายนอก 

	 	 โรงเรือน	ซึ่งมี	pneumatic	valve	เปิด	-	ปิดช่องทาง	เพื่อไม่ให้มีอากาศหรือสิ่งแปลกปลอมย้อนกลับ 

	 	 เข้ามาภายในโรงเรือน			

	 •	 ระบบการจ่ายอาหาร	 เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ	 ใช้ถังจ่ายอาหารมีสกรูลากอาหารจ่ายใส่กระเป๋าอาหาร 

	 	 แต่ละแถว	โดยสามารถตั้งโปรแกรมให้กระเป๋าอาหารจ่ายอาหารตามเวลาที่ต้องการได้

	 •	 ห้องรมฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ	ที่จะนำาเข้าโรงเรือน	โดยแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ในการฆ่าเชื้อ

	 •	 โรงฟักไข่	 มีเครื่องคัดและฆ่าเชื้อไข่	 ซึ่งสามารถคัดไข่ได้ชั่วโมงละไม่ต่ำากว่า	 3,000	 ฟอง	 มีห้องเย็น 

	 	 เก็บไข่	มีตู้ฟักไข่จำานวน	6	ตู้	จุไข่ได้ตู้ละ	8,400	ฟอง	และมีเครื่องส่องคัดไข่

ภาคผนวก 4 : เทคโนโลยีและขั้นตอนวิธีการผลิตไข่ปลอดเชื้อเฉพาะของกรมปศุสัตว์
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	 •	 อาคารที่ตั ้งและเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	 (Generator)	ขนาด	1,000	KVA	 เพื่อผลิตไฟฟ้าสำารอง

	 	 หากไฟฟ้าดับ	เนื่องจากการเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อเฉพาะพึ่งพาไฟฟ้าเป็นหลัก

	 •	 อาคารรักษาความปลอดภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย	 เป็นโปรแกรมที่แสดงอุณหภูมิ	 ความดัน 

	 	 อากาศ	 ความชื้นสัมพัทธ์	 แสงสว่าง	 ของแต่ละโรงเรือน	 ทางคอมพิวเตอร์	 เมื่อมีความผิดปกติจะมี 

	 	 สัญญาณดังขึ้นและแสดงให้เห็นความผิดปกตินั้นๆ	นำาไปสู่การแก้ไขได้ทันที	ตลอด	24	ชั่วโมง

	 •	 อาคารซักล้างและเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค	(Autoclave)	เพื่อใช้นึ่งฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์	เครื่องมือต่างๆ	 

	 	 รวมทั้งชุดที่ใส่ปฏิบัติงานในฟาร์มและโรงเรือน	

	 •	 อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ	 สั่งผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานของเอกชนภายใต้ขบวนการ	 

	 	 Feed	processing	expander	unit	และนำาไปฉายรังสีแกมมาที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

	 •	 พนักงานในฟาร์ม	จะต้องตรวจอุจจาระทุกเดือนๆ	ละ	1	ครั้ง	เพื่อให้ปลอดจากเชื้อ	Salmonella	 

	 	 ทุกชนิด	และจะต้องอาบน้ำาและเปลี่ยนชุดปฏิบัติการก่อนเข้าฟาร์มและก่อนเข้าโรงเรือนทุกครั้ง

	 •	 ยานพาหนะทุกชนิด	จะต้องผ่านโรงฆ่าเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าฟาร์ม

ขั้นตอนการเลี้ยงไก่และผลิตไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ

	 •	 นำาเข้าไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเฉพาะ	 สายพันธุ์ตัวผู้จำานวน	 1,000	 ฟองและสายพันธุ์ตัวเมีย	 จำานวน	 

	 	 5,000	ฟอง	จากบริษัท	LOHMANN	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	

	 •	 ไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเฉพาะที่ฟาร์มใช้นี้	จะมีเปลือกสีขาว	เป็นไก่พันธุ์	Leghorn	ผสมกับพันธุ์อื่นที่บริษัท 

	 	 สงวนไม่แจ้งให้ทราบเพราะเป็นลิขสิทธิ์	แต่ให้ชื่อย่อมาว่า	LSL

	 •	 นำาไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเฉพาะ	 สายพันธุ์ตัวผู้และสายพันธุ์ตัวเมีย	 เข้าตู้ฟักที่โรงฟักไข่	 แล้วฟักอยู่นาน	 

	 	 18	วัน	จึงย้ายไปเข้าตู้เกิดที่โรงเรือนไก่	ฟักอีก	3	วัน	ลูกไก่จึงจะเกิด

	 •	 เลี้ยงลูกไก่ตามโปรแกรมการเลี้ยง	และคัดทิ้งลูกไก่ที่อ่อนแอ	และเพศที่ไม่ต้องการ	 (คัดทิ้งไก่เพศเมีย 

	 	 ของสายพันธุ์ตัวผู้	และคัดทิ้งไก่เพศผู้ของสายพันธุ์ตัวเมีย)	จนกระทั่งไก่อายุ	16	สัปดาห์

	 •	 เมื่อไก่อายุ	 16	สัปดาห์	 กระจายไก่ให้ได้กรงละ	 16	ตัว	 เป็นเพศเมีย	 14	ตัว	 และเพศผู้	 2	 ตัว	 

	 	 (อัตราส่วน	7	:	1)	ทั้งหมด	117	กรง	เหลือไว้	3	กรง	เพื่อเลี้ยงไก่ตัวผู้สำารองไว้กรงละ	10	ตัว	ดัง 

	 	 นั้น	ใน	1	โรงเรือน	จะมีไก่ตัวเมีย	1,638	ตัว	และไก่ตัวผู้	264	ตัว	จากนั้น	เจาะเลือดไก่ทุกตัว	เพื่อ 

	 	 ตรวจดูว่าไก่ปลอดจากเชื้อตามที่ระบุ	18	โรค	หรือไม่

	 •	 ไก่จะเริ่มไข่ประมาณอายุ	18	สัปดาห์	แต่ไข่ยังมีปริมาณน้อยและฟองเล็กไม่สามารถนำาไปใช้ผลิต 

	 	 วัคซีนได้	 ฟาร์มจะเริ่มใช้ไข่ที่เก็บได้จากไก่ที่มีอายุ	 23	 สัปดาห์เป็นต้นไป	 ฟักและส่งให้โรงงานผลิต 

	 	 วัคซีนต่อไป
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	 •	 ในแต่ละวัน	 พนักงานเลี้ยงไก่จะเก็บไข่	 แล้วคัดไข่ที่สังเกตได้โดยใช้สายตาปกติว่า	 เปื้อน	 แตก	 ร้าว 

	 	 หรือผิดรูปร่างทิ้งไป	ไข่ที่สะอาดและเปลือกแข็งแรงจะถูกนำาไปฆ่าเชื้อด้วยแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์	จากนั้น	 

	 	 จะถูกขนส่งไปยังโรงฟัก	พนักงานโรงฟักจะนำาไข่เข้าเครื่องคัดและฆ่าเชื้อ	โดยไข่จะถูกส่องคัดด้วยแสง 

	 	 ไฟจากหลอดนีออนที่วางอยู่ใต้แผ่นกระจก	 เมื่อไข่กลิ้งผ่านไปตามสายพาน	 ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ามี 

	 	 ฟองไหนแตกหรือร้าวแม้เป็นเพียงเล็กน้อยก็ตาม	จากนั้น	 ไข่จะกลิ้งไปตามสายพานผ่านการฆ่าเชื้อ 

	 	 ด้วยน้ำายาฆ่าเชื้อโรคแล้วมีลมสะอาดเป่าให้ไข่แห้ง	 ต่อมาไข่จะกลิ้งไปยังส่วนที่คัดขนาด	 ซึ่งจะมีตัวชั่ง 

	 	 น้ำาหนักคอยดีดให้ไข่ท่ีมีขนาดตามท่ีต้ังโปรแกรมไว้เข้าไปในช่องน้ันๆ	น้ำาหนักไข่ท่ีอยู่ในช่วง	50	-	60	กรัม	 

	 	 จะถูกนำาไปใช้ผลิตวัคซีน	 เมื่อคัดแล้วเสร็จไข่จะถูกนำาไปแช่ไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ	 15	 -	 18	 องศา 

	 	 เซลเซียส	 เมื่อฟาร์มได้รับโปรแกรมจากโรงงานผลิตวัคซีน	 พนักงานจะนำาไข่เข้าฟักในตู้ฟักเพื่อให้ได้ 

	 	 จำานวนที่ต้องการและมีอายุการฟักตรงตามความต้องการ	 เช่น	 7	หรือ	 10	 วัน	 เป็นต้น	 เมื่อครบ 

	 	 กำาหนดจะนำาไข่ออกมาส่องคัดไข่เชื้อตายและไข่ลมทิ้ง	 ส่วนไข่เชื้อเป็นจะบรรจุใส่กล่องแล้วนำาส่ง 

	 	 โรงงานผลิตวัคซีนต่อไป	

	 เมื่อไก่มีอายุครบ	60	สัปดาห์	จะปลดไม่ใช้งาน	แม้ว่าไก่ยังสามารถให้ผลผลิตไปได้อีก	แต่เมื่อแม่พันธุ์มีอายุ

มากขึ้น	เปลือกไข่จะไม่แข็งแรงและจะมีขนาดใหญ่เกินไป	ไม่สามารถใช้กับเครื่องจักรที่ผลิตวัคซีนได้

	 เมื่อปลดไก่แล้ว	 พนักงานจะทำาความสะอาด	 และฆ่าเชื้อโรคและแมลงด้วยน้ำายาที่กำาหนด	 จากนั้น	 

จะทดลอง	(Test	run)	ระบบและเครื่องจักรต่างๆ	จนใช้งานได้ดี	ต่อจากนั้น	จะทดสอบความปนเปื้อนเชื้อโดยใช้ 

วิธี	 Swab	 พื้นผิวจุดต่างๆ	 เช่น	 กรงไก่	 พื้น	 ผนัง	 ฝ้า	 ฯลฯ	 แล้วนำาไปเพาะดูว่ามีเชื้อหรือไม่	 รวมทั้ง	 ทดสอบ 

ความปนเปื้อนของเชื้อโรคในอากาศ	โดยใช้เครื่องทดสอบจุลินทรีย์ในอากาศ	จึงจะสามารถเลี้ยงไก่ฝูงใหม่ได้ต่อไป

การเก็บตัวอย่างต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรค รักษาให้ฝูงไก่ปลอดเชื้ออยู่เสมอ

	 •	 การเก็บตัวอย่างทุกเดือน	เช่น	เลือดหรือซีรั่มของไก่	โดยสุ่ม	120	ตัวจากฝูง	ตั้งแต่อายุ	17	สัปดาห์ 

	 	 ขึ้นไป	น้ำา	มูลไก่	อาหารไก่	อุจจาระพนักงาน	เป็นต้น

	 •	 การเก็บตัวอย่างทุกสัปดาห์	เช่น	ไข่ที่ฟักส่งไปผลิตวัคซีน	น้ำายาฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ผสมน้ำาในตู้ฟัก

	 •	 การเก็บตัวอย่างทุกวันหรือในวันที่มีการผลิต	เช่น	ไข่ที่ยังไม่ฟัก	เป็นต้น

นโยบายการพัฒนาโครงการผลิตไข่ปลอดเชื้อเฉพาะในอนาคต

 การพัฒนาฟาร์มให้ได้	GMP	และมาตรฐานระดับสากลอื่นๆ	

บทที่ 4



91



Project : INFLUENZA 2009 VACCINE PLANT

PLANT LAYOUT

1 : 150

Drawing Titlet : No :

A-01
Scale : Date : August 10, 200992



Project : INFLUENZA 2009 VACCINE PLANT

CLEANLINES CLASSIFICATION, ROOM PRESURE,
ROOM TEMPERATURE AND HUMDITY

1 : 150

Drawing Titlet : No :

AC-01
Scale : Date : August 10, 2009 93



Project : INFLUENZA 2009 VACCINE PLANT

AHU ZONE

1 : 150

Drawing Titlet : No :

AC-02
Scale : Date : August 10, 200994



Project : INFLUENZA 2009 VACCINE PLANT

AIRFLOW SCHEMATIC DIAGRAMDrawing Titlet : No :

AC-03
Scale : Date : August 10, 2009 95



Project : INFLUENZA 2009 VACCINE PLANT

MODULAR OFFICE AND CDU LAYOUT

1 : 150

Drawing Titlet : No :

AC-04
Scale : Date : August 10, 200996



Project : INFLUENZA 2009 VACCINE PLANT

PERSONEL FLOW

1 : 150

Drawing Titlet : No :

PF-01
Scale : Date : August 10, 2009 97



Project : INFLUENZA 2009 VACCINE PLANT

MATERIAL, PRODUCT AND WASTE FLOW

1 : 150

Drawing Titlet : No :

PF-02
Scale : Date : August 10, 200998



Project : INFLUENZA 2009 VACCINE PLANT

WFI PIPING LAYOUT

1 : 150

Drawing Titlet : No :

U-01
Scale : Date : August 10, 2009 99



Project : INFLUENZA 2009 VACCINE PLANT

WFI PIPING SCHEMATICDrawing Titlet : No :

U-02
Scale : Date : August 10, 2009



Project : INFLUENZA 2009 VACCINE PLANT

PURIFIED WATER (PW) GENERATION UNIT
Drawing Titlet : No :

U-03
Scale : Date : August 10, 2009

m



Project : INFLUENZA 2009 VACCINE PLANT

COMPRESSED DRY AIR PIPING SCHEMATICDrawing Titlet : No :

U-04
Scale : Date : August 10, 2009102


