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บทสรุปผู้บริหาร 
 

จากกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ มิติ ไม่ว่าการเดินทาง การ
ท่องเที่ยว การค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รวมถึงการเดินทางระหว่างประเทศและระหว่างทวีปของประชากรที่เป็นไป
อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจํากัด ส่งผลให้ช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา มีโรคติดเชื้อกําเนิดข้ึนใหม่ในโลกถึงกว่า 30 โรค และ
สถานการณ์การระบาดของโรคที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมา จากปัจจัยต่างๆ  ทั้งในแง่นิเวศวิทยาที่ทําให้
มนุษย์มีโอกาสรับเชื้อโรคที่ไม่เคยพบมาก่อน ทั้งในแง่การเดินทาง การขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของประชากร 
สินค้า และอาหารข้ามพรมแดนประเทศต่างๆ ปริมาณมากทุกวัน  ปัญหาโรคติดต่อ และความจําเป็นในการเฝ้าระวังและควบคุม
โรคอย่างจริงจังและทันเหตุการณ์จึงมีความสําคัญเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในระดับนานาชาติ  ที่สําคัญคือ โรคติดต่อในปัจจุบันสร้าง
ผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งโรคติดเชื้ออุบัติซ้ํา ซึ่งเป็นโรคติดต่อเดิมที่มีวงรอบการแพร่กระจายใหม่ มี
แนวโน้มเกิดมากข้ึนในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีเครือข่ายและบุคลากรวิจัยที่ทํางานวิจัยเก่ียวกับเร่ือง
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเป็นกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลก ทําให้มีการสร้างองค์ความรู้ เพื่อจัดการกับปัญหาและ
รับมือกับการระบาดได้อยา่งทันท่วงท ี

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษา และการควบคุมโรค จําเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือของหน่วยงานหลายฝ่าย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
และอุบัติซ้ํามีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ําของประเทศไทยระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกที่เป็น
รากฐานสําคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ําทั้งในมนุษย์และ
สัตว์ สนับสนุนให้มีการดําเนินการวิจัยที่มีลําดับความสําคัญสูง และมีความจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา เช่น ไข้เลือดออก 
มาลาเรีย ซิกา อีโบลา ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้เกิดความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถ
คาดการณ์การระบาดของโรคล่วงหน้า  การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคของประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวิจัยให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจากผลงานวิจัย ตลอดจนแสวงหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง เนื่องจากงานวิจัยด้านการแพทย์ต้องการเงินลงทุนสูง 
และมีการแข่งขันสงู ดังนั้นในการดําเนินการระยะที่ 3 โปรแกรมฯ จึงมีการกําหนดโครงการวิจัยมุ่งเป้าขนาดใหญ่ที่มีการรวมกลุ่ม
นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและดําเนินการอยู่แล้วมาทํางานในลักษณะเครือข่าย มีกรอบการดําเนินงานชัดเจน มีผู้ประสานงานทํา
หน้าที่ในลักษณะผู้จัดการ เพื่อสนับสนุนกลุ่มการทํางาน รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด  โดยโปรแกรม
ฯ มีเป้าหมายดําเนินการกับโรคเขตร้อน 2 โรค คือ การวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก และการวิจัยพัฒนาสารต้านมาลาเรีย 
P218 ซึ่งประเทศไทยได้สร้างฐานความเข้มแข็ง มาระยะหนึ่ง และสามารถผลักดันให้ได้ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยหาก
นําวัคซีนไข้เลือดออกหรือยาต้านมาลาเรียที่พัฒนาได้ไปต่อยอดจนสามารถนําออกสู่ตลาดได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกและรักษาโรคมาลาเรียดื้อยา รวมประมาณ 4,800 ล้านบาท นอกจากนี้ โปรแกรมฯ มีการจัดตั้งเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือต่อโรคติดเชื้ออุบติใหม่และอุบัติซ้ํา (lab network) เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อให้ได้องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์สําหรับควบคุม ป้องกันและรักษา โรคติดเชื้ออุบัติใหม่อ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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บทที่ 1 ที่มาและความสําคัญ 
 

ที่มาและความสําคัญของโปรแกรม 
 
คนไทยมอีายุยืนข้ึนอย่างชัดเจนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ทําให้สังคมไทยกําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยอายุเฉลี่ยของ

เพศชายอยู่ที่ 69.5 ปี เพศหญิงอยู่ที่ 76.3 ปี สาเหตุที่คนไทยมีอายุยืนยาวข้ึนเพราะมีสุขภาพดีข้ึน เข้าถึงบริการสุขภาพมากข้ึน 
คาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า สัดสว่นจํานวนผู้สูงอายุในสังคมไทยจะเพิ่มถึง 1 ใน 4 ของประชากร อย่างไรก็ตาม อายุเฉลี่ยของคน
ไทยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ยังถือว่าต่ํากว่ามาก 

การที่คนไทยมีอายุเฉลี่ยสูงข้ึน ทําให้แบบแผนการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเปลี่ยนแปลงไป จากข้อมูลสถิติการเสียชีวิตสูงสุด 
10 อันดับแรกของคนไทยต่อประชากร 100,000 คน พบว่าสาเหตุที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตมาจากโรคร้าย อุบัติเหตุ และจากสาเหตุ
อ่ืน ๆ  เรียงตามลําดับ ดังนี ้

1. โรคหัวใจ 
2. อุบัติเหต ุและการเป็นพิษ 
3. มะเร็งทุกชนิด 
4. ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง  
5. การบาดเจ็บจากการฆ่าตวัตาย ถูกฆ่าตาย และอ่ืน ๆ  
6. โรคเก่ียวกับตับ และตบัอ่อน  
7. ปอดอักเสบและโรคอ่ืน ๆ ของปอด 
8. ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ  
9. วัณโรคทุกชนิด   
10. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส                        

ที่มา: จํานวนการตาย จาํแนกตามสาเหตุการตาย ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 – 2557, สํานกังานสถิติแห่งชาต ิ 

โดยภาพรวม โรคเร้ือรังต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคไต ฯลฯ เป็นสาเหตุนําไปสู่การเสียชีวิตมากที่สุด
และมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือย ๆ นอกจากนี้ ยังมีโรคหัวใจและหลอดเลือดที่คุกคามสุขภาพประชากร ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 17 
ล้านคนทั่วโลก ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ปีละกว่า 35,000 ราย เป็นผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลกว่า 6 แสนราย เพิ่มข้ึน 
3 เท่าตัวในรอบ 10 ป ี 
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แม้ว่าโรคติดเชื้อไม่ใช่สาเหตุการตายหรือโรคที่เป็นภาระอันดับตน้ ๆ ของคนไทย แต่โรคติดเชื้อยังคงเป็นปัญหาสําคัญทาง
สาธารณสุขของประเทศทั่วโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี ้

 
1. การอุบัติใหม่และอุบตัิซ้ําของโรคติดเชื้อ 

ข้อมูลจากสํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมามีโรค
ติดเชื้ออุบัติใหม่เกิดข้ึนไม่น้อยกว่า 30 โรค ซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่คุกคามประชากรทั่วโลกเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น การ
ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เมื่อปี 2552 สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนทั่วโลก ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ภาคบริการ การท่องเที่ยวและการลงทุนในหลายประเทศ ทําให้สถานการณ์ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ํากลายเป็นที่สนใจ
ในระดับประเทศและระดับโลก นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวี โรคไข้เลือดออกอีโบลา (Ebola heamorrhagic 
fever) โรคลีเจียนแนร์ (Legionnaire’s disease) โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลัน หรือโรคซาร์ส (SARs) โรคไข้หวัด
นก (Avian Influenza) โรคติดเชื้อจากแบคทีเรียอีโคไล O104:H4 และโรคไข้อีดําอีแดง เป็นต้น นอกจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
แล้ว ยังมีโรคติดเชื้อประเภทที่เคยถูกกําจัดไปแล้วหรือระยะของโรคสงบลง ได้กลับมามีอิทธิพลต่อการเกิดการระบาดหรือทําให้
การรักษาโรคมีประสิทธิภาพด้อยลงด้วยวิธีการรักษาดั้งเดิมหรือทําให้เกิดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอีกคร้ังหนึ่ง เราจัดโรคในกลุ่ม
นี้ว่าเป็น “โรคติดเชื้ออุบัติซ้ํา” ได้แก่ โรคไข้เลือดออก มาลาเรีย โรคไข้เหลือง โรคพิษสุนัขบ้า และวัณโรค เป็นต้น 

 
2. การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร พฤติกรรมมนุษย์และนิเวศวิทยาของสัตว์ 

ปัจจุบันแนวโน้มการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่มีเพิ่มข้ึน จากการศึกษาวิจัยวิเคราะห์รูปแบบของโรคติดต่ออุบัติใหม่จํานวน 
335 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1940-2004 พบว่า โรคอุบัติใหม่เกิดข้ึนมากตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ในจํานวน
โรคอุบัติใหม่ทั้งหมดนี้ ร้อยละ 60.3 เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มักมีต้นเหตุจากสัตว์ป่า เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้เลือดออกอิ
โบลา เป็นต้น และอีกร้อยละ 54.3 มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียหรือริกเก็ตเซีย แสดงถึงเชื้อจุลชีพที่ดื้อยาเป็นจํานวนมาก 
แนวโน้มโรคต่างๆ มีผลกระทบหรือสัมพันธ์กับสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และปัจจัยทางนิเวศวิทยาเป็นอย่างมาก พื้นที่ที่อยู่
ในพิกัดเส้นรุ้งระดับล่างหรือในเขตร้อน มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคอุบัติใหม่ที่มีสาเหตุจากสัตว์ป่าหรือแมลงพาหะนําโรค การ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไปยังพื้นที่ใหม่ๆ  กล่าวโดยสรุป การติดเชื้อชนิดต่าง ๆ 
อาจไม่จํากัดอยู่เพียงในประเทศเขตร้อน แต่อาจขยายไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ทั่วโลกได้ในอนาคต 

 
3. การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก  

ภาวะโลกร้อนทําให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกเพิ่มข้ึน ส่งผลให้วงจรชีวิตของยุงเปลี่ยนแปลงไป ลูกน้ํายุงใช้เวลาสั้นลงใน
การฟักตัว ทําให้ยุงเพิ่มจํานวนประชากรได้เร็วข้ึน การที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง อากาศอุ่นข้ึนและปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มากข้ึนในตอนเย็น เหนี่ยวนําให้ยุงกระหายเลือด ดูดเลือดมนุษย์บ่อยข้ึน เพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ 
ที่มียุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย ชิคุนกุนยา เท้าช้าง เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละปี พบว่ายุงมีการกลายพันธุ์และมีการ
ปรับตัวต้านกับสิ่งต่าง ๆ เช่น ต้านทานต่อสเปรย์กันยุงกระป๋องที่ฉีดพ่นตามบ้านเรือน หรือปรับตัวตามวิวัฒนาการจากการออกหา
กินในเวลากลางวันเป็นการออกหากินในเวลากลางคืนที่มีอากาศอุ่นข้ึน แต่ก่อนจะมีแค่ยุงรําคาญเท่านั้นที่ออกหากินในเวลานี้ 
ตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น การระบาดของโรคไข้เลือดออก จากที่เคยระบาดในฤดูฝนราวเดือน พ.ค.-ก.ย. 
กลายเป็นระบาดนอกฤดกูาล และเร่ิมพบผู้ป่วยในแถบพื้นที่ภูเขาสูง เช่น แถบประเทศภูฏาน ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน และพบ
การระบาดในกลุ่มคนทุกวัยอีกด้วย นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่า การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกเนื่องจากภาวะโลกร้อนอาจส่งผล
ต่อการเพิ่มจํานวนและการแพร่กระจายหรือการขยายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก้นปล่อง  ที่เป็นพาหะนําเชื้อมาลาเรียไปยังภูมิภาคต่างๆ 
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มากข้ึน ทําให้แนวโน้มการอุบัติซ้ําของโรคมาลาเรียสูงข้ึนในพื้นที่ที่เคยควบคุมโรคได้มาก่อน เป็นภาพที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้มีสาเหตุจากสภาวะโลกร้อน 
 
4. การเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรค  

ธรรมชาติทีส่ําคัญของเชื้อไวรัส คือ การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นสาเหตุให้โรคติดเชื้อต่างๆ ที่เกิดจาก
ไวรัสมีลักษณะซับซ้อนยากต่อการจัดการมากข้ึน โดยเฉพาะเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก แม้ว่าไม่พบผู้ป่วย
ยืนยันโรคไข้หวัดนก (H5N1) ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2550-2553 ยังมีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในจังหวัดต่าง ๆ เกือบ
ทุกวัน โดยเฉพาะหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งมีการตรวจพบสัตว์ปีกติดเชื้อ
ไข้หวัดนกหรือรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกรายใหม่ในทวีปเอเชียอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ทําให้
มีโอกาสสูงที่โรคไข้หวัดนกจะแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยอีกคร้ังหนึ่ง นอกจากนี้ ตัวเชื้อยังมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์จาก
การผสมข้ามสายพันธุ์กับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในคน ทําให้ติดต่อระหว่างคนสู่คนได้ง่ายข้ึน นําไปสู่การระบาดที่มีการแพร่กระจาย
ไปในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก จากการคํานวณ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาพบว่า หากเชื้อไข้หวัดนกกลายพันธุ์จนเกิดการระบาดใหญ่จากคนสู่คน จะมีผู้ป่วยทั่วโลกกว่า 
1,000 ล้านคน มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 1-5 หรือมากกว่า รวมทั้งอาจมีการระบาดหนักติดต่อกันนานถึง 6 เดือน 

สําหรับเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 แม้ว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า การระบาดใหญ่ได้ผ่านไปแล้ว 
แต่ยังถือเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้าม จึงต้องเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในอนาคตมีการคาดการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ
ว่าต้องมีการระบาดเกิดข้ึนอีกแน่นอน สาเหตุเนื่องมาจากเชื้อไวรัสที่มีวิวัฒนาการแยกเป็นหลายสายพันธุ์และสายพันธุ์ย่อย 
(lineage และ sublineage) การเคลื่อนย้ายของประชากรไปในพื้นที่ต่าง ๆ และการที่ไวรัสดังกล่าวยังไม่ได้รับการศึกษาอย่าง
รอบด้าน จึงควรสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยต่อไป องค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษาวิจัยนอกจากนํามาใช้ในการป้องกันและควบคุม
การระบาดของไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวแล้ว ยังนําไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังโรคที่กิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่จะอุบัติข้ึนใน
อนาคตได้อีกด้วย  

ปัญหาเชื้อดื้อยา เป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้การรักษาและควบคุมโรคไม่ได้ผล สาเหตุที่ทําให้เชื้อดื้อยาอาจเกิดจาก
พฤติกรรมการใช้ยาที่ผิดของมนุษย์ เช่น ใช้ยาผิดชนิด ผิดขนาด ไม่เหมาะสมในการทําลายเชื้อโรค การใช้ยาไม่ต่อเนื่องหรือใช้ผิด
วิธี หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมของตัวเชื้อเอง ทําให้มีการแสดงออกของยีนดื้อยาจึงทนต่อการถูกทําลายด้วยยา
ปฏิชีวนะ มีความรุนแรงในการก่อโรคมากข้ึน และรักษาหายยากข้ึน ปัจจุบันเชื้อแบคทีเรียที่มีปัญหาดื้อยาเป็นอย่างมาก คือ เชื้อ
วัณโรค โดยพบเชื้อที่ดื้อต่อยาแทบทุกอยา่ง ซึ่งเรียกกันว่า XDR-TB (extremely drug resistant TB) เพิ่มเติมจากเชื้อ MDR-TB 
(multi-drug resistant TB) ที่ดื้อต่อยา isoniazid และ rifampin ซึ่งเป็นยาหลักที่ใช้รักษา นอกจากนี้ ยังพบการดื้อยาในเชื้อ
มาลาเรียบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อีกด้วย 

 
5. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

การเจ็บป่วยที่เกิดจากการเป็นโรคติดเชื้อชนิดต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อผู้ป่วย องค์กร และเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ เนื่องจากผู้ป่วยต้องหยุดงานเป็นระยะเวลาหลายวัน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อีกทั้งเมื่อมีการระบาด 
รัฐบาลตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคเป็นจํานวนมาก เฉพาะโรคไข้เลือดอออก มีข้อมูลว่า มีอัตราป่วยในแต่ละปี
ไม่ต่ํากว่า 181.71 ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิต 141 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 การประเมินความเสียหายจาก
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การสูญเสียชีวิตและการสูญเสียด้านเศรษฐกิจของประเทศคิดเป็นมูลค่าปีละไม่ต่ํากว่าพันล้านบาท 
สําหรับโรคที่ปัจจุบันมีการระบาดเฉพาะบางพื้นที่ เช่น การระบาดของมาลาเรียบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา หรือการระบาดของ
โรคเมลิออยโดสิสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่โรคเหล่านี้มักเกิดปัญหาเชื้อดื้อยา หรือยังไม่มีวัคซีนสําหรับป้องกันโรค ทําให้
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การระบาดของโรคก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ํากว่า 2,000 - 10,000 ล้านบาท เช่นกัน ทั้งนี้ไม่รวม
รายได้ที่ต้องสูญเสียไประหว่างการป่วยของผู้ป่วยและญาติ นอกจากนี้ การระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ยังทําให้ต้อง
ทําลายไก่ไปถึง 30 ล้านตัว ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลงร้อยละ 0.22 การส่งออกสินค้ารวมในปี 2547 ลดลง 22.9 
พันล้านบาท มูลค่าความเสียหายต่ออุตสาหกรรมประมาณ 4.3 พันล้านบาท และรัฐยังต้องจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรอีกราว 
2,200 ล้านบาท 

 
ในขณะที่โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ําจํานวนมากยังไม่มีวิธีการป้องกัน รักษา และควบคุมที่ได้ผล ในกรณีควบคุมไม่ได้

ทําให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว และสร้างความสูญเสียอย่างมากให้ทั้งคนและสัตว์ ก่อให้เกิดความตื่นกลัวและมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง สิ่งสําคัญที่สุด คือ ต้องเร่งรัดเตรียมความพร้อมของประเทศ ให้เพียงพอสําหรับการป้องกัน
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ําอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบรุนแรงทั้งต่อสุขภาพของ
ประชาชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศให้ได้มากที่สุด สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใน
ฐานะหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงภัยคุกคามดังกล่าว
ต่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับ สวทช. มีเครือข่ายกลุ่มนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่มีความเข้มแข็งและมี
ประสบการณ์ที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลก ซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างองค์ความรู้ที่ต่อยอดไปสู่ผลงานวิจัยในระดับสากล และยังเป็นแนวทางใน
การการควบคุมและป้องกันโรคให้กับหน่วยงานพันธมิตรที่เก่ียวข้อง จึงมีนโยบายในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโรคติด
เชื้อต่าง ๆ ผ่านการดําเนินงานของโปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ําภายใต้คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ จากผลการ
ดําเนินงานในระยะที่ 1 ของโปรแกรมฯ นับว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งในการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม่ทั้งในสัตว์นําโรคและในมนุษย์ โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมป้องกันโรคโดยมุ่งหวังให้สุขภาพหรือสุขภาวะของคน เมือง และสังคมดีข้ึน  นําไปสู่ความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
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บทที่ 2 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง 
 

สถานภาพงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน 
 

งานวิจัยด้านไข้เลือดออก 
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 

โรคไข้เลือดออก อุบัติข้ึนคร้ังแรกในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 หลังจากนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วแถบภูมิภาคเขตร้อน โดยมี
ยุงลายเป็นพาหะนําโรค ประเทศไทยพบการระบาดใหญ่คร้ังแรก เมื่อปี พ.ศ. 2501 ต่อมาโรคนี้ได้กระจายออกไปทั่วประเทศ จน
กลายเป็นโรคประจําถ่ินภายหลังปี พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา 

โรคไข้เลือดออกมีสาเหตุสําคัญจากการติดเชื้อไวรัสเด็งก่ี 4 ชนิด (ซีโรทัยป์) ภูมิคุ้มกันที่เกิดข้ึนเมื่อเกิดการติดเชื้อไวรัสเด็งก่ี
ซีโรทัยป์ใดจะมีความจําเพาะต่อเฉพาะซีโรทัยป์นัน้ (Neutralizing Antibody) และไม่สามารถปกป้องการติดเชื้อซ้ําโดยไวรัสซีโรทัยป์
อ่ืน ภูมิคุ้มกันที่เกิดข้ึนโดยไวรัสที่ต่างซีโรทัยป์นอกจากไม่ยับยั้งไวรัสเด็งก่ีแล้ว ยังทําให้เกิดการติดเชื้อไวรัสต่างซีโรทัยป์ที่มีความ
รุนแรงมากข้ึนด้วย (Antibody Enhancement) โรคไข้เลือดออกกลายเป็นโรคประจําถ่ินของประเทศไทยรวมถึงประเทศในเขตร้อน
ชื้นอ่ืนๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศทําให้ยุงลาย มีวงจรชีวิตสั้นลง ส่งผลให้มีการเพิ่มจํานวนของ
พาหะ  การระบาดจึงมีแนวโน้มสูงข้ึน  การควบคุมโรคในขณะนี้ทําได้เพียงควบคุมจํานวนยุงลาย ซึ่งไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร 
วิธีการแก้ปัญหาที่ต้นทาง คือ การใช้วัคซีนป้องกันโรค  ในขณะนี้ยังไม่มีจําหน่าย แม้ว่ามีความพยายามในการพัฒนาวัคซีนดังกล่าว
โดยนักวิจัยจากทั้งประเทศไทยและทั่วโลกมานานมากกว่า 30 ปี โดยสถานภาพงานวิจัยด้านวัคซีนไข้เลือดออกทั่วโลก ณ ปัจจุบัน มี
ดังนี ้

 
1.  วัคซีนชนิดเชื้อเป็นจากการเลี้ยงเชื้ออย่างต่อเนื่อง (serial passage) 

วัคซีนชนิดเชื้อเป็นมาจากการเพิ่มจํานวนไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยงหลายๆ รอบจนมีคุณสมบัติอ่อนฤทธิ์ลง แต่ยังคงมี
ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันอยู่ การพัฒนาวัคซีนรูปแบบดังกล่าว ดําเนินการตั้งแต่ปี 2523 โดย มหาวิทยาลัยมหิดล 
(Mahidol Set 1) ร่วมกับ บริษัท Sanofi Pasteur และ  The Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR)  
ร่วมกับบริษัท Glaxo Smith Kline อย่างไรก็ตาม วัคซีนดังกล่าวได้หยุดการพัฒนาที่การทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 2 
ตามลําดับ เนื่องจากการฉีดวัคซีนทั้ง 4 ซีโรทัยป์ (Tetravalent) แก่อาสาสมัคร แล้วเกิดความไม่สมดุลของระดับภูมิคุ้มกันต่อ
ไวรัสทั้ง 4 ซีโรทัยป์  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาวัคซีนชุดที่ 2 (Mahidol Set 2)  ข้ึนใหม่โดยใช้ไวรัสสายพันธุ์ปัจจุบัน
ทั้งหมด ขณะนี้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนในลิงและมีการอนุญาตสิทธิให้แก่บริษัท Kaketsuken ประเทศญี่ปุ่น และ 
บริษัท Serum Institute of India ประเทศอินเดียแล้ว  

 
2. วัคซีนชนิดเชื้อเป็นจากเทคนิคพันธุวิศวกรรม (Recombinant vaccine) 

นอกจากการผลิตวัคซีนด้วยการเลี้ยงเชื้ออย่างต่อเนื่อง (serial passage) ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมแล้ว มีการนําเทคนิคพันธุ
วิศวกรรม (genetic engineering) เข้ามาร่วมในการสร้างอนุภาคไวรัสที่มีคุณลักษณะของการเป็นวัคซีนที่ดีในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
โดยใช้ไวรัสเพียงชนิดเดียว หรือชนิดเดียวกันแต่ต่างซีโรทัยป์ หรือไวรัสคนละชนิดอยู่ในจีโนมเดียวกัน เรียกว่า วัคซีนลูกผสม หรือ 
Chimeric vaccine ยกตัวอย่างวัคซีนที่มีสารพันธุกรรมของไวรัสคนละชนิดอยู่ในจีโนมเดียวคือวัคซีน Dengvaxia ของบริษัท 
Sanofi Pasteur ที่ผ่านการทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 3 ในทวีปเอเชียและอเมริกาใต้จนผ่านการข้ึนทะเบียนวัคซีนแล้วในหลาย
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย วัคซีนที่อยู่ในช่วงการพัฒนา ในปัจจุบันเป็นการนําวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live attenuated 
vaccine) มาเป็นแกนกลางแล้วเติมส่วนของไวรัสเด็งก่ีทั้ง 4 ซีโรทัยป์โดยใช้เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม โดยหวังผลว่าวัคซีนนี้จะ
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กระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเด็งก่ีได้ทั้ง 4 ซีโรทัยป์ สําหรับวัคซีนแบบนี้เร่ิมต้นศึกษาในไวรัสเด็งก่ีซีโรทัยป์ 4 โดยการตัดนิวคลีโอไทด์
ออกไป 30 ตัว ที่ตําแหน่งของดีเอ็นเอที่ไม่แปลรหัส (untranslated region) เพื่อนํามาเป็นแกนหลักของโครงสร้างวัคซีนแล้วนํา
ส่วนโปรตีนโครงสร้างของไวรัส ได้แก่ capsid, envelope และ premembrane จากไวรัสเด็งก่ีซีโรทัยป์ 1-3 เข้ามาประกอบเป็น
โครงสร้างวัคซีน   ซึ่งพัฒนาโดย National Institute of Allergy and Infectious Diseases ประเทศสหรัฐอเมริกา เดือน
พฤษภาคม 2554 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 3 
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ในขณะเดียวกันบริษัท Takeda ได้พัฒนาวัคซีนที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน แต่ใช้แกนหลักของสารพันธุกรรมที่ผ่านการ

กลายพันธุ์ 3 ตําแหน่งจากไวรัสเด็งก่ีที่อ่อนฤทธิ์ลงแล้ว (3 point mutation : 3PM)  ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์
ระยะที่ 2 

 
3. วัคซีนรูปแบบอ่ืน ๆ 

แม้การสร้างวัคซีนชนิดเชื้อเป็น เป็นแนวทางที่ผู้พัฒนาส่วนใหญ่เลือกดําเนินการ  แต่ปัญหาสําคัญคือ การได้เชื้อไวรัส
กลายพันธุ์ที่มีระดับการอ่อนฤทธิ์ที่เหมาะสมสําหรับเชื้อไวรัสเด็งก่ีทั้ง 4 ชนิด (serotype) โดยต้องมีความปลอดภัยและกระตุ้น
การสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเกิดโรคร่วมกันได้ดี  ในการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้เด็งก่ีและไข้เลือดออกเด็งก่ีในระดับปฏิบัติจริง  
ประเด็นความปลอดภัยของวัคซีนมีความสําคัญมาก เนื่องจากต้องนําไปใช้ในเด็กและทารกในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา  ซึ่งมี
ปัญหาทุพโภชนาการและโรคติดเชื้อในระดับสูง  จึงอาจมีความเสี่ยงมากต่อผลข้างเคียงของวัคซีนแบบตัวเป็นที่เพิ่มจํานวนใน
ร่างกายของผู้ที่ได้รับวัคซีน  ดังนั้นจึงมีการพัฒนาวัคซีนในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช้เชื้อที่มีชีวิต เพื่อมุ่งเน้นแก้ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยของวัคซีนเป็นสําคัญ ได้แก่  

วัคซีนเชื้อตาย (Inactivated/ killed vaccine) ผลิตโดยการใช้เชื้อที่ตายแล้วฉีดเข้าร่างกาย เพื่อให้ร่างกายสร้าง
ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาต ิได้รับการพัฒนาโดยคณะผู้วิจัยจาก WRAIR  
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วัคซีนหน่วยย่อย (Subunit vaccine) วัคซีนชนิดนี้ผลิตโดยการสร้างโปรตีนของไวรัสเด็งก่ีด้วยเทคโนโลยีทางพันธุ
วิศวกรรม โดยเลือกส่วนของโปรตีนบางส่วนจากโครงสร้างของไวรัสที่สนใจและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ ที่นิยมในปัจจุบันคือ 
ส่วน  E-protein และ NS1 ขณะนี้ มีการพัฒนาโดย  บริษัท  Hawaii Biotech, Pedro Kourí Institute for Tropical 
Diseases (IPK) ประเทศคิวบา และ Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) ประเทศคิวบา ซึ่ง
อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในลิง 

วัคซีนชนิดอนุภาค (viral-like /Pseudo-infectious virion vaccine)  โดยการนําเอาดีเอ็นเอบางส่วนของไวรัสเข้าไป
แบ่งตัวในเซลล์เพาะเลี้ยง และมีการเพิ่มจํานวนอนุภาคของไวรัส (subviral particle) ที่มีขนาดเล็กกว่าชิ้นส่วนของไวรัสที่
ก่อให้เกิดโรค (Infectious virus particle) ซึ่ง subviral particle นี้มีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันได ้
วัคซีนชนิดอนุภาคแบบ pseudo-infectious virion ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Norvatis อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพ
การกระตุ้นภูมิคุ้ม กันในลิง ในขณะที่วัคซีนชนิดอนุภาคเสมือน (viral-like particle; VLP) อยู่ระหว่างการพัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 

วัคซีนชนิดดีเอ็นเอ (DNA/ virus vector vaccine) วัคซีนชนิดนี้พัฒนาโดยการสร้างดีเอ็นเอนอกโครโมโซมที่เพิ่ม
จํานวนได้อย่างอิสระ หรือที่เรียกว่า พลาสมิด (plasmid) ที่มียีนของไวรัสเด็งก่ีที่คาดว่ามีผลต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดี มี
ความคงตัวดีกว่า Subunit vaccine กระตุ้นภูมิคุ้ม กันทั้ งแบบเซลล์  (Cellular immune response) และแบบสารน้ํ า 
(Humoral immune response) ได้ดีกว่า Subunit vaccine ปัจจุบันผ่านการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนดีเอ็นเอซีโรทัยป์ 
1 ในมนุษย์  โดย กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาวัคซีนชนิดดีเอ็นเออีกรูปแบบหนึ่งที่อาศัย virus vector 
โดยบริษัท GenPhar ประเทศสหรัฐอเมริกา เลือกใช้ Adenovirus vector พัฒนาจนผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในลิงแล้ว 
ในขณะที่ สถาบัน Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ประเทศฝรั่งเศส เลือกใช้ Measle virus 
vector ขณะนี้ผ่านการทดสอบในหนูทดลองแล้ว  

จากแนวโน้มเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถนําวัคซีนเหล่านี้มาใช้ร่วมกับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นในลักษณะการให้วัคซีนคร้ัง
แรกเพื่อเป็นการเร่ิมต้นและให้คร้ังที่สองเพื่อเป็นการกระตุ้น ซึ่งเรียกว่า prime-boost vaccination เพื่อให้เกิดการกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันด้านแอนติบอดี และด้านเซลล์ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ปัจจุบันมีการทดสอบประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในลิง
แล้วโดยคณะผู้วิจัยจาก WRAIR โดยการ prime ด้วยวัคซีนชนิดเชื้อตาย และ boost ด้วยวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ ์

 
สถานภาพงานวิจัยพัฒนาวัคซนีป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย 

การผลิตวัคซีนไข้เลือดออกข้ึนใช้เองในประเทศนับเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งทัง้ในปจัจุบันและอนาคต ในประเทศไทย มีการ
พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 คณะผู้วิจัยนําโดย ศ. นพ.ณัฐ ภมรประวัติ และ รศ.นพ.สุธี ยกส้าน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้วิธีการเพาะเลี้ยงไวรัสในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจํานวนหลายๆ รอบจนไวรัสมีความรุนแรงต่ําลง และ
กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ วัคซีนชนิดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความร่วมมือกับ บริษัทอเวนติส ปาสเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2536  อย่างไรก็ตาม การก่อโรค การติดเชื้อ และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อไวรัสไข้เลือดออกมีกลไกที่ซับซ้อน 
การพัฒนาวัคซีนไปจนถึงทดสอบในมนุษย์และออกจําหน่ายของบริษัทซาโนฟีปาสเตอร์ ยังไม่ประสบผลสําเร็จ บริษัทจึงได้
เปลี่ยนไปใช้วิธีทางอณูชีววิทยาพัฒนาวัคซีนลูกผสมเด็งก่ี-ไข้เหลือง เมื่อปี  พ.ศ.2544 

ด้วยการที่ศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น ห้องปฏิบัติการอ้างอิงใน
การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเด็งก่ีและประเมินประสิทธิภาพวัคซีนภาคพื้นทวีปเอเชีย และองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมมาของกลุ่ม
นักวิจยัไทย โดยเฉพาะ รศ.นพ.สุธี ยกส้าน ตั้งแต่เร่ิมต้นการพัฒนาวัคซีนในปี พ.ศ. 2523 และความเชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาของ 
รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ จึงได้สร้างวัคซีนตัวเลือกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ข้ึนมาอีกชุดหนึ่งด้วยเทคโนโลยีทางอณูชีววิทยา ได้วัคซีน
ตัวเลือกจํานวนมากเพื่อเพิ่มโอกาสการค้นพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงข้ึน การพัฒนาวัคซีนดังกล่าวได้รับ
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การสนับสนุนเร่ิมต้นจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย (สกว.) โดยโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันและบําบัดโรคเขตร้อน (T2)  คณะผู้วิจัยได้ทําการกลายพันธุ์ตําแหน่งต่างๆ 
ของไวรัส ได้แก่ ส่วนที่กําหนดการสร้างโปรตีน prM โปรตีน NS1 และ โปรตีน NS2B ผลที่ได้จากโครงการ ได้ชุดไวรัสกลายพันธุ์
จํานวน 115 แบบ จากการคัดกรองคุณลักษณะทางชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ และ ประสิทธิภาพของวคัซีนในหนูทดลอง มีไวรัสที่
ให้ผลน่าพอใจสําหรับใช้เป็นวัคซีนตัวเลือกได้จํานวน 3 แบบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
องค์ความรู้ที่ได้จากกลายพันธุ์ไวรัสในโครงการสร้างไวรัสกลายพันธุ์ได้ถูกนําไปต่อยอดในงานด้านการพัฒนาวัคซีนที่ 

สวทช. สนับสนุน ดร.พูนสุข กีฬาแปง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ รศ.นพ.สุธี ยกส้าน จากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันสร้างและทดสอบ
วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสม (Chimeric vaccine) ในแบบต่างๆ ได้ครบทั้ง 4 ซีโรทัยป์ วัคซีนตัวเลือก
เหล่านี้มีสารพันธุกรรมจากไวรัสไข้เลือดออกสายพันธุ์มาตรฐาน 16681 ที่ผ่านการดัดแปลงให้อ่อนฤทธิ์เป็นฐาน แต่มีส่วนที่
กําหนดการสร้างโปรตีนโครงสร้างที่มีบทบาทในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้เลือดออกจากไวรัสสายพันธุ์ปัจจุบันที่แยกได้จาก
ผู้ป่วยในช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 คาดหวังว่าวัคซีนที่สร้างได้จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสแต่ละซีโรทัยป์ได้ดีข้ึน ขณะนี้สร้างไวรัสได้
ทั้งหมดมากกว่า 30 ตัวเลือก จากการทดสอบประสิทธิภาพด้านการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลอง  พบว่า สัตว์ทดลองที่ได้รับ
วัคซีนตัวเลือก สร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสไข้เลือดออกไดเ้ป็นที่น่าพอใจ  
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ในปี 2554 บริษัทไบโอเนท-เอเชียจํากัด ได้รับการอนุญาตสทิธิในการพัฒนาวัคซนีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสมที่มีการ
กลายพันธุ ์ 3 ตาํแหน่ง ทั้ง 4 ซีโรทัยป ์ รุ่นแรก โดยบริษัทได้นําไปทดสอบประสทิธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในลิงที่ประเทศ
อินโดนีเซีย และต่อมาได้หยุดพัฒนาเนื่องจากพบว่าวัคซนีตัวเลือกบางซีโรทัยป์กระตุ้นภูมิคุ้มกันลิงไดต้่ํากว่าที่คาดหวังไว้  ใน
ขณะเดียวกัน สวทช.ยังคงสนบัสนนุการพฒันาวัคซีนรุ่นถัดมา ซึ่งมีการปรับปรุงสารพันธุกรรมในบางตาํแหน่งที่อาจเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเด็งก่ีได้ ปัจจบุันผ่านการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นแล้วในลิง พบว่า เพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเด็งก่ีได้ อย่างไรก็ตามจะต้องทดสอบยืนยนัผลการป้องกันการติดเชื้อไวรัสหลังการฉีด
เชื้อทับต่อไป (challenge study) 

 นอกจากนี้ สวทช. ยังให้การสนับสนุนการสร้างวัคซีนเดงก่ีตัวเลือกชนิดอ่ืนๆ อาทิ วัคซีนดีเอ็นเอ วัคซีนอนุภาคเสมือน 
(virus-like particle) และ วัคซีนที่เพิ่มจํานวนได้คร้ังเดียว โดยสรุปความก้าวหน้าดังนี้  

  1. วัคซีนชนิดเชื้อเป็น : มีวัคซีนตัวเลือกชุด NSTDA2  ครบทุกซีโรทัยป์แล้ว แต่ผลการทดสอบวัคซีนซีโรทัยป์ 3 และ 4  
ในลิงที่ได้ดําเนินการ พบว่า ยังไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ ซึ่งทําให้ต้องสร้างวัคซีนซีโรทัยป์ 3 และ 4 เพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ  โดยหลังจากที่สร้างสําเร็จแล้ว จะมีการศึกษาประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในลิงตอ่ไป  
  จากการที่โปรแกรมฯ มีวัคซีนตัวเลือกแล้วอย่างน้อย 2 ซีโรทัยป์ และปัจจุบัน ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านการผลิต
วัคซีนตามมาตรฐาน GMP เพื่อใช้ทดสอบวัคซีนตัวอย่างในอาสาสมัครแลว้ ควรนําวัคซีนเข้าทดสอบในมนุษย์ให้ได้เร็วที่สุด จึงได้เตรียม
วางแผนเร่ิมพัฒนาวัคซีนซีโรทัยป์ 1 และ 2  ต่อไป ในปี 2558 โปรแกรมฯ จึงพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทไบโอเนท-เอเชีย โดยได้ลง
นามข้อตกลงในการร่วมพัฒนาวัคซีนเด็งก่ีเป็นเวลา 8 ปี  และ โปรแกรมฯ ได้เร่ิมดําเนินการเตรียม Pre master virus seeds และ
ตรวจสอบคุณสมบัติของ seeds ให้มีความพร้อมสําหรับพัฒนาเป็น GMP virus seed และ GMP clinical lot ตามลําดับต่อไป    
  2. วัคซีนดีเอ็นเอ และ prime-boost vaccination: มีวัคซีนดีเอ็นเอครบแล้วทั้ง  4 ซีโรทัยป์ เมื่อนําไปฉีดหนูทดลอง
ร่วมกับวัคซีนชนิดเชื้อเป็น ไม่ว่าจะใช้ วัคซีนดีเอ็นเอ นําร่อง (prime) ก่อนกระตุ้นด้วยวัคซีนเชื้อเป็น หรือ นําไปกระตุ้น (boost) หลัง
ได้รับวัคซีนเชื้อเป็น พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงข้ึนมาก ขณะนี้ได้นําไปทดสอบในลิงแล้ว โดยพบว่า การให้วัคซีน 2 ชนิดร่วมกันแบบ 
Heterologous prime boost นอกจากจะกระตุ้นภมูิคุ้มกันได้ดี แล้วยังสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสซีโรทัยป์ 2 ได้  ผลการทดสอบ
นี้ยังต้องได้รับการยืนยันโดยจะทดสอบในลิงจํานวนมากข้ึน ทั้งนี้การทดสอบดังกล่าวมีกําหนดเสร็จสิ้นภายในเดือน พฤษภาคม 2560 
  3. วัคซีน VLP: วัคซีนซีโรทัยป์ 2 ร่วมกับแอดจูแวนท์ให้ผลดีในหนูทดลอง และเมื่อนําไปฉีดกระตุ้นลิงที่ได้รับวัคซีนชนิด
เชื้อเป็น พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงข้ึนมาก จึงต้องเร่งดําเนินการสร้าง VLP ซีโรทัยป์ที่เหลือ ซึ่งขณะนี้สร้างและทําบริสุทธิ์ VLP ซี
โรทัยป์ 3 และทดสอบแบบเดียวกับซีโรทัยป์ 2 แล้วให้ผลดีเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามยังไม่มี VLP ซีโรทัยป์ 1 และ 4 จึงต้องเร่งการ
สร้าง VLP ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม โดยโปรแกรมฯสนับสนุนการสร้าง VLP แล้วจากไข่ไก่ฟัก เซลล์แมลง S2 อะดีโนไวรัส และเซลล์ 
Sf9  ปัจจุบันอยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ VLP จากระบบเซลล์แมลง S2 และ อะดีโนไวรัสในหนูทดลอง  
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4. การพัฒนาเทคนิคการตรวจ:  ปัจจุบันมีเทคนิคที่พร้อมแล้วสําหรับการตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อโดเมนต่างๆ
ของโปรตีน E (ได้แก่ EDI/II และ EDIII)     โปรตีน PrM (Anti-prM)   โปรตีน NS1 (Anti-NS1)  การตรวจหาระดับแอนติบอดี
แบบลบล้างฤทธิ์  (Neutralizing antibody) และแบบส่งเส ริมการเพิ่ มจํ านวนไวรัส (Enhancing antibody) แบบ เติม 
complement และใช้เซลล์มนุษย์ที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายของไวรัส รวมทั้งการตรวจแยกความแตกต่างในการป้องกันโรค
ระหว่างแอนติบอดีแบบจําเพาะต่อซีโรทัยป์ และข้ามซีโรทัยป์    

 
งานวิจัยพ้ืนฐานด้านไข้เลือดออก 

ด้วยการสนับสนุนของโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันและบําบัดโรคเขตร้อน (Thailand Tropical Diseases 
Research Programme (T-2)) โดยความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานภาครัฐของไทย คือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานวิจัยด้านโรคเขตร้อนขององค์การ
อนามัยโลก ทําให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยไข้เลือดออกทางคลินิกจํานวน 2 แห่งข้ึนในประเทศไทย ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และ
โรงพยาบาลสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิวัฒนาการทางคลินิกของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก การใช้การปฏิบัติการ
ทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice) จัดทําฐานข้อมูลทางคลินิก ชีวเคมี ซีร่ัม และไวรัสวิทยา ควบคู่ไปกับการเก็บรวบรวม
ตัวอย่างที่ช่วยในการสนับสนุนการศึกษาเก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกันและพยาธิสภาพของโรคไข้เลือดออกเด็งก่ี (Dengue 
Hemorrhagic Fever : DHF) และไข้เลือดออกเด็งก่ีชนิดช็อค (Dengue Shock Syndrome : DSS)  รวมถึงการศึกษาฐานข้อมูล
ของผู้ป่วยที่มีอาการทางคลีนิกรุนแรงแตกต่างกันเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับอาการช่วงก่อนช็อคหรือมีเลือดออก ที่เป็นสาเหตุหลักทํา
ให้เกิดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในผู้ป่วย DHF และการศึกษาในช่วงระยะฟื้นตัวของโรค (convalescence phase) ทําให้ได้
ข้อมูลวิวัฒนาการทางคลินิกที่สําคัญในการเข้าใจวิธีการรักษาโรค 

ในช่วงที่มีการระบาดของไข้เลือดออกในประเทศต่าง ๆ แพทย์ต้องรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกจํานวนมาก ในช่วงแรกของ
การติดเชื้อซึ่งอาการที่บ่งชี้ว่าจะมีการพัฒนาไปเป็น DHF/DSS ยังไม่เด่นชัดนั้น ทําให้การวินิจฉัยโรค DHF/DSS เป็นไปได้ยาก
หรือเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า มีผู้ป่วยจํานวนน้อยที่จะพัฒนาไปเป็น DHF/DSS ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการรักษา
อย่างถูกวิธี การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้พยากรณ์โรคได้ล่วงหน้าจึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยโรคและทําการรักษาผู้ป่วย
ได้ทันท่วงที ข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของหน่วยปฎิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ทําให้ทราบว่า มี
ความเป็นไปได้ในการระบุปัจจัยทางชีววิทยาทั้งของไวรัสและเซลล์เจ้าบ้านที่สามารถทํานาย DHF/DSS ได้  

จากฐานข้อมูลทางคลินิกที่ไดจ้ากโครงการวิจัยดังกล่าว ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าของคณะนักวิจัยจากหน่วยปฎิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ โดย นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ และคณะ ทําให้สร้างชุดตรวจต้นแบบจํานวน 4 ชุด ดังต่อไปนี ้
 

1. ชุดตรวจไข้เลือดออกแบบอณูชีววิทยา (Real time RT-PCR / RT-PCR for Dengue Detection) เป็นวิธ ี
ตรวจหาสารพันธุกรรมชนิดอาร์ เอ็น เอ (RNA) ของไวรัสเด็งก่ีจากซีร่ัมผู้ป่วย โดยมีทั้งวิธีที่ใช้บอกปริมาณ
ของ RNA โดยการเปรียบเทียบกับปริมาณ RNA มาตรฐาน และวิธีที่ใช้บอกว่า มี หรือ ไม่มี RNA และ
สามารถแยกซีโรทัยป์ได้ โดยใช้ไพรเมอร์ที่จําเพาะต่อซีโรทัยป์ (serotype-specific primers)  วิธีนี้ต้อง
ทําหลังจากที่มีการติดเชื้อหรือมีอาการไข้ในช่วง 1-5 วันแรก เนื่องจากเป็นช่วงที่ยังมีไวรัสอยู่ ปัจจุบัน 

เทคนิคนี้ถูกใช้ในห้องปฏิบัติการที่หน่วยปฎิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2. ชุดตรวจไข้เลือดออกชนิดระบุการติดเชื้อซ้ําหรือติดเชื้อครั้งแรก (Dengue IgG/IgM Capture ELISA) เป็นวิธี

ตรวจหาระดับแอนติบอดีที่จําเพาะต่อไวรัสเด็งก่ีชนิด IgM และ IgG ในซีร่ัมเปรียบเทียบกัน ใช้
บอกได้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเด็งก่ีเป็นคร้ังแรกหรือเป็นการติดเชื้อซ้ํา เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกัน
ต่อไวรัสจะเพิ่มข้ึนภายหลังการติดเชื้อประมาณ 3-5 วัน และอาจคงอยู่ต่อไปนานเป็นเดือน ชุด
ตรวจนี้ปัจจุบันถูกใช้เฉพาะในห้องปฎิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการ
แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. ชุดตรวจไข้เลือดออกพยากรณ์ภาวะช็อค (NS1 antigen & complement ELISA Assay)  ชุดตรวจดังกล่าวใช ้  
 ตรวจวัดโปรตีน NS1 และ SC5b-9 ได้ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกในขณะที่ผู้ป่วยยังมีไข้และ  
 อาการของโรคยังไม่ชัดเจนอีกทั้งยังใช้พยากรณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงได้  
 ชุดตรวจนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อ 
 ยอดเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอ่ืน เช่น ชุดตรวจแบบรวดเร็วโดยวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี (IC rapid test) 

4. ชุดตรวจไข้เลือดออกชนิดแยกซีโรทัยป์ (Serotyping NS1 ELISA) ชดุตรวจนี้เหมาะกับการศึกษาทางระบาดวิทยา
ของประเทศกับตัวอย่างจํานวนมาก ช่วยในการติดตามการกระจายตัวของไวรัส 
โดยเฉพาะซีโรทัยป์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลระดับภูมิคุ้มกันของประชากรในพื้นที่  มี
ประโยชน์ในการทํานายการระบาดของโรครวมถึงการวางแผนควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อยอดเชิงพาณิชย์ใน
รูปแบบอ่ืน เช่น ชุดตรวจแบบรวดเร็วโดยวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี (IC rapid test) 

 
นอกจากนี้ องค์ความรู้เก่ียวกับไข้เลือดออกที่ได้จากโครงการตา่ง ๆ ซึง่ได้รับการสนบัสนุนจาก สวทช. ยังได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารชั้นนําระดบัโลก เช่น Nature Medicine, Nature Genetics, Science, PNAS และอ่ืน ๆ อีกด้วย 
 

 
 

 
 

 
 

งานวิจัยด้านมาลาเรีย 
 

โรคมาลาเรีย (Malaria) เกิดจากเชื้อปรสิตเซลล์เดียวที่เรียกว่า พลาสโมเดียม (Plasmodium) มีหลายสายพันธุ์ ประเทศ
ในแถบเอเชียและแอฟริกามีการระบาดของโรคมาลาเรียจากเชื้อ Plasmodium falciparum มากที่สุด รองลงมาเป็น 
Plasmodium vivax ผู้ติดเชื้อทั่วโลกมีมากกว่า 2.2 พันล้านคน และราวร้อยละ 67 ของประชากรโลกมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ
มาลาเรีย มีการคาดการณ์ว่าภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการเพิ่มจํานวนและการแพร่กระจายของยุงพาหะ ทําให้แนวโน้มการอุบัติซ้ํา
ของโรคมาลาเรียสูงข้ึนในพื้นที่ที่เคยควบคุมโรคได้ สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมีประมาณ 30,000-40,000 ราย/ป ี
และมีแนวโน้มสูงข้ึนในแถบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากปัญหาความไม่สงบและความรุนแรงในพื้นที่ ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติด
เชื้อจากเดิมประมาณ 20-30 รายต่อปี เพิ่มสูงถึงประมาณ 3,000 ราย และมีรายงานถึงการทนต่อยารักษามาลาเรียแบบเชิงผสม 
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(artemisinin-combination therapies ACTs) เพิ่มมากข้ึนในหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย และเมืองไพลินของกัมพูชา และมี
ยาเหลือเพียงไม่ก่ีตัวที่ใช้รักษาได ้

ปัญหาการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียทําให้การรักษาโรคไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและมีการ
ระบาดในประเทศโลกเขตร้อนมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าประเทศไทยมีระบบป้องกันและรักษาโรคมาลาเรียทีม่ีประสิทธิภาพดีข้ึน แต่
ยังพบการแพร่ระบาดของโรคในเขตทุรกันดารที่มักพบปัญหาอ่ืนร่วมด้วย เช่น ความยากจน ความยากลําบากในการเดินทาง และ
อาชญากรรม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการรับบริการทางสาธารณสุข ทําให้มีการติดเชื้อมาลาเรียอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ปัญหา
สาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้านและการอพยพของแรงงานต่างด้าว เป็นอีกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ
มาลาเรียดื้อยาตามเขตชายแดนไทย ทําให้ไม่สามารถกําจัดโรคมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรักษาโรคมาลาเรียและการดื้อยา 
เชื้อมาลาเรียเป็นเชื้อที่มีการเปลีย่นแปลงทางชีวภาพสูงมาก และประกอบด้วยหลายระยะของการเจริญ นอกจากนี้ เชื้อใน

ระยะเดียวกันยังสร้างและเปลี่ยนแปลงแอนติเจนบนผิวเซลล์ได้หลายรูปแบบ ทําให้ยากต่อการออกแบบวัคซีนป้องกันโรค ดังนั้น 
การใช้ยาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มีรายงานการพบเชื้อดื้อต่อยาหลักสําคัญๆ ได้แก่ 
chloroquine, halofantrine, pyrimethamine/sulfadoxine (fansidar) ในหลายพื้นที่ เพิ่มข้ึน ปัจจุบัน มีการใช้ยาเชิงผสม 
artemisinin-combination therapies (ACTs) สูตรต่างๆ ซึ่งให้ผลดีต่อเชื้อที่ไวและดื้อต่อยาชนิดอ่ืนมากว่า 10 ปี แต่เร่ิมมี
รายงานถึงการทนต่อยา ACTs ของเชื้อมาลาเรียมากข้ึนในหลายประเทศ ดังที่กล่าวมาข้างต้น แม้ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า มีเชื้อ
มาลาเรียดื้อต่อยา ACTs เกิดข้ึน แต่การใช้ยาในปริมาณมากข้ึน เป็นสัญญาณเตือนให้ต้องมีการเตรียมพร้อมสําหรับการค้นหายา
ต้านมาลาเรียชนิดใหม่ การพัฒนายาต้านมาลาเรียในประเทศไทยยังมีน้อยมาก โดยเฉพาะการพัฒนาครบวงจรจากต้นน้ําไปจนถึง
การข้ึนทะเบียนยา อีกทั้งการพัฒนายาต้านมาลาเรียไม่ค่อยได้รับความสนใจจากบริษัทยาขนาดใหญ่ เนื่องจากมาลาเรียเป็นโรคที่
พบในกลุ่มประชากรยากจน จากปัญหาสาธารณสุขของประเทศเพือ่นบ้านและการอพยพของแรงงานต่างด้าว ส่งผลกระทบต่อการ
แพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียดื้อยาตามเขตชายแดนไทย ทําให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องมีการเตรียมพร้อมสําหรับการ
ค้นหาและพัฒนายาต้านมาลาเรียชนิดใหม ่
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งานวิจัยพัฒนายาในห้องปฏิบัติการวิศกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล 
คณะวิจัยของห้องปฎิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล ไบโอเทค ใช้ความรู้ในด้านต่างๆ   เช่น พันธุ

วิศวกรรม, วิศวกรรมโปรตีน, ชีววิทยาโมเลกุล, ชีวเคมี, ชีววิทยาโครงสร้าง (structural biology) และเคมีสังเคราะห์ ในการ
ออกแบบยาแบบมุ่งเป้า (target-based drug design) ซึ่งถือเป็นกระบวนการวิจัยออกแบบยาที่มีประสิทธิภาพสูง โดยในระยะ
เร่ิมต้น คณะวิจัยได้หาเป้าหมายใหม่ของเชื้อดื้อยา เพื่อนําไปสู่การหาสารที่ยับยั้งเป้าหมายดังกล่าว และพบว่าเอนไซม์ไดไฮโดรโฟ
เลตรีดักเทส-ไธมิดิเลตซินเธส (dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: DHFR-TS) เป็นเอนไซม์สําคัญในการอยู่
รอดของเชื้อมาลาเรีย จึงเป็นเป้าหมายของยากลุ่มแอนติโฟเลต เช่น ไพริเมทธามีน (pyrimethamine) และ ไซโคลกัวนิล 
(cycloguanil) มีการศึกษากลไกการดื้อยากลุ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ของเอนไซม์นี ้ระดับความรุนแรงของการ
ดื้อยายังมีความสัมพันธ์กับตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งของการกลายพันธุ์ที่เกิดข้ึน 

คณะวิจัยห้องปฏิบัติวิศวกรรมโปรตีน ฯ ได้เสนอโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์  DHFR-TS ซึ่งเป็นการค้นพบคร้ังแรกของ
โลกที่ทําให้วงการวิจัยด้านโรคมาลาเรียเข้าใจถึงผลกระทบของการกลายพันธุ์ต่อโครงสร้างในระดับโมเลกุลของเอนไซม์ ส่งผลให้
เอนไซม์ไม่สามารถจับกับยาแอนติโฟเลตได้นําไปสู่การดื้อยาของเชื้อ จากความรู้ด้านโครงสร้างเอนไซม์นําไปสู่การออกแบบ และ
สังเคราะห์อนุพันธ์สารแอนติโฟเลตชนิดใหม่ๆ ที่ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ DHFR-TS ของสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์กลาย 
ได้ยาต้นแบบ P218 ที่มีความจําเพาะเจาะจงต่อเชื้อมาลาเรียและมีความเป็นพิษต่ํา และเครือข่ายยาต้านมาลาเรีย หรือ 
Medicines for Malaria Venture (MMV) ได้รับไปดําเนินการศึกษาในระยะก่อนทดลองในมนุษย์ (Preclinical Studies) และ
การทดสอบทางคลินิกในมนุษย์ (Clinical trial) ต่อ โดย สวทช. และ MMV ได้ร่วมดําเนินการผลักดันสาร P218 ให้ได้รับการ
ทดสอบในระดับพรีคลินิก และปัจจุบัน สาร P218 ได้ผ่านการทดสอบในระยะก่อนทดลองในมนุษย์ เรียบร้อยแล้ว นับเป็น
ความสําเร็จคร้ังสําคัญต่อวงการพัฒนายาของประเทศไทย นอกจากนี้ได้มีความพยายามค้นหาและพิสูจน์เป้าหมายยาใหม่ๆ เช่น 
กั ว โ น ซี น ไ ต ร ฟ อ ส เฟ ต  (guanosine triphosphate : GTP), ซี รี น ไ ฮ ด ร อ ก ซี เม ทิ ล ท ร า น ส เฟ อ เร ส  (Serine 
hydroxymethyltransferase : SHMT) พร้อมทั้งการออกแบบและสังเคราะห์ยา พัฒนาต้นแบบในการคัดกรองหายาและ
ต้นแบบสําหรับการทํานายการเกิดเชื้อดื้อยา การทดสอบความเป็นพิษ และโครงสร้าง 3 มิติของสารที่ออกแบบข้ึน  

จากปัญหาการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียที่พบในปัจจุบัน ทําให้การศึกษาวิจัยเพื่อค้นหายาต้านมาลาเรียสําหรับเชื้อดื้อยามี
ความสําคัญยิ่ง ยาที่ทั่วโลกกําลังพัฒนาอยู่ คือ arteminisinin combination drug ซึ่งเป็นยาตัวเลือกที่พัฒนามาจากบริษัทยา 
เช่น Novartis และ GSK การใช้ยารักษามาลาเรียในปัจจุบันมีสูตรต่าง ๆ ซึ่งให้ผลดีในการรักษามากว่า 10 ปี โดยการรักษา
จําแนกตามชนิดของเชื้อมาลาเรีย ดังนี ้
1. เชื้อมาลาเรียชนิดฟลัซิปารัม (P. falciparum) มีการใช้ยา 3 ขนาน ดงันี ้

ยาขนานที่หนึ่ง (First line drug) ยาอาร์ทีซูเนต (artesunate/ Artemisinin) ยาเมโฟลควิน (mefloquine) ร่วม กับยา
ไพรมาควิน (primaquine)  

ยาขนานที่สอง (Second line drug) ใช้ยาควินิน (quinine) และ ยาเตตร้าซัยคลิน (tetracycline) ร่วมกับยาไพรมาควิน 
(primaquine)  

ยาขนานที่สาม (Third line drug) ใช้ยาอาร์ทีซูเนต (artesunate) หรือ อาร์ทีมีเธอร์ (artemether) ร่วมกับยาไพร
มาควิน (primaquine) 
2. เชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ (P. vivax) และ โอวาเล (P. ovale) ใช้ยาคลอโรควิน (chloroquine) ร่วมกับยาไพรมาควิน 
(primaquine)  
3. เชื้อมาลาเรียชนิดมาลาริอิ (P. malariae) ใช้ยาคลอโรควิน (chloroquine) 
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สถานภาพการพัฒนายารักษามาลาเรียทัว่โลก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สวทช. และ MMV ได้ร่วมดําเนินการผลักดันสาร P218 ให้ได้รับการทดสอบในระดับพรีคลินิกที่ได้มาตรฐาน GLP โดยสรุป
ความก้าวหน้าดังนี้  

1. MMV ได้ตกลงจ้างบริษัท Sequani ประเทศอังกฤษ ในการทดสอบความปลอดภัยและความเป็นพิษในสัตว์ทดลองตาม
มาตรฐาน  GLP สําหรับการทดสอบด้านเคมี MMV จ้างบริษัท SAI Advantium ประเทศอินเดีย 

2. ผลการทดสอบระดับ GLP พรีคลินิก ได้รับการประเมินจากที่ประชุม ESAC Meeting ของ MMV เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น พบว่าสาร P218 ผ่านการพิจารณาสามารถดําเนินการทดสอบต่อในอาสาสมัครระยะที ่1 ได้   

3. MMV นําผลการทดสอบระดับ GLP พรีคลินิกและแผนการทดสอบในอาสาสมัครระยะที่ 1 เข้าพิจารณาในที่ประชุม MMV 
Global Safety Board ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ซึ่งมติการประชุม สาร P218 ผ่านการพิจารณา และ MMV ได้หาความ
ร่วมมือจากเครือข่าย เพื่อการพัฒนาสารดังกล่าว 

4. นําสาร P218 เข้าพิจารณาใน Ethic committee และ the British Heath Authorities (MHRA) หากผ่านการพิจารณา 
จะเข้าทดสอบ First in human ในปลายเดือนสิงหาคม 2559  
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งานวิจัยด้านไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก 
 

ตามที่ได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในประเทศไทยช่วงปลายปี 2547 และการระบาดของเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2552 ที่ประเทศ เม็กซิโก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ โดยโปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา  ได้สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองมือในการควบคุม
การระบาดของไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยมีการประสานงานกับเครือข่ายนักวิจัย การสนับสนุนงบประมาณ และ
บริหารจัดการจนเกิดผลงาน ดังต่อไปนี ้
1. การตรวจวินิจฉัย 
 การตรวจวินิฉัยไข้หวัดใหญ่/นก แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก ่
1.1 การตรวจวินิจฉัยแบบอณูชีววิทยา   

 สวทช. สนับสนุนการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยแบบอณูชีววิทยา ที่แยกชนิดย่อยของไวรัส และการดื้อยาของไวรัส  โดยมี
รายละเอียดของชดุตรวจที่สําคัญ ดังนี ้

1) ชุดตรวจ H5N1 ด้วยเทคนิค PCR โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ รศ.
ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

2) การตรวจแยกชนิดย่อยของไวรัสที่ตรวจแยกสายพันธุ์ H1 H3 และ H5 ด้วยเทคนิค multiplex RT-PCR และ real 
time RT-PCR โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการให้บริการ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ 
เฉพาะปี 2552-2553 ทําการตรวจมากกว่า 7,000 ตัวอย่าง มูลค่า 11.9 ล้านบาท   

3) ชุดตรวจแยกสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่แบบครบวงจร (All in one) ที่ตรวจการดื้อยาของไวรัสได้ในการตรวจเพียงคราว
เดียว โดย รศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์   ใช้เทคนิค Pyrosequencing ซึ่งเป็นเทคนิคที่องค์การอนามัยโลกแนะนําให้ใช้ตรวจการดื้อ
ยาอแมนตาดีน (Amantadine)  และโอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir) ชุดตรวจนี้สามารถหาลําดับเบสบนสายพันธุกรรมได้อย่าง
รวดเร็ว ตรวจตัวอย่างจํานวนมากได้ในคราวเดียว (High throughput)  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงหลังได้รับตัวอย่าง มี
ค่าใช้จ่ายในช่วงประมาณ 500 บาท (ไม่รวมค่าบริหารจัดการและค่าเคร่ืองมือ)  ใกล้เคียงกับชุดตรวจพีซีอาร์แบบทราบจํานวน 
(real time PCR)  เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยดังกล่าวมีให้บริการที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี และพร้อมถ่ายทอดไปยัง
ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องต่อไป ทั้งนี้ได้ให้บริการกับผู้ป่วยอาการหนักไปแล้วกว่า  1,250 ราย (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552-
ตุลาคม 2553) คิดค่าใช้จ่าย  2,500 บาท ต่อ 1 คร้ัง ร.พ. รามาธิบด ีมีรายได ้(ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย)  ประมาณ 3,125,000 บาท 
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1.2 การตรวจวินิจฉัยแบบซีรัมวิทยา 
สวทช. สนับสนุน ศ.ดร.ธารารัชต์ ธารากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สร้างและผลิตโน

โคลนัลแอนติบอดีจําเพาะต่อส่วน hemagglutinin ของเชื้อไข้หวัดใหญ่แต่ละชนิด ได้แก่ H1, H3, H5, H7 และ H9 และต่อส่วน 
NP ของเชื้อไข้หวัดใหญ่กลุ่มเอและบี เพื่อใช้ประกอบเป็นน้ํายาตรวจวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่/นกที่ใช้เทคนิคทางซีรัมวิทยาดังต่อไปนี ้

1)  ชุดตรวจวินิจฉัยแบบ Immunochromatography ตรวจแยกสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (INNOVA-FluA) โดย
บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี ระหว่างปี 2548-2553 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายชุดตรวจภายในประเทศ และต่างประเทศ 
รวม 7.43 ล้านบาท ทําให้ประเทศไทยลดการนําเข้าชุดตรวจในลักษณะเดียวกันจากต่างประเทศได้ 22.28 ล้านบาท ส่งผล
กระทบต่อภาพรวมในการป้องกันการระบาดได้ถึง 163 ล้านบาท   
 2)   ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ (AIV) และไข้หวัดนก (H5) รุ่นใหม่โดยหลักการไบโอเซนเซอร์ โดยบริษัท อิน
โนวา ไบโอเทคโนโลยี  ชุดตรวจนี้เป็นการใช้หลักการไบโอเซนเซอร์คร้ังแรกของโลก ตรวจหาเชื้อได้ แม้มีปริมาณน้อยมากในสัตว์
ที่อาจติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ใช้เวลาเพียง 15 นาท ี โดยมีความไวร้อยละ 85-87 และความจําเพาะร้อยละ 95-96 
 3)  ชุดตรวจต้นแบบ Influenza A cELISA และชุดตรวจ H5 cELISA โดย ศ.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การทดสอบกับตัวอย่างในฟาร์มของบริษัทกรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร จํากัด (มหาชน) (CPF) 

4)  ชุดตรวจต้นแบบ H1N1-2009 แบบอิมมูโนโครมาโตกราฟฟ ีโดย ศ.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล ที่มีความไวของการตรวจ 
ร้อยละ 43-57 และมีความจําเพาะร้อยละ 73 

5)  ชุดตรวจต้นแบบ H1N1-2009/Flu-A Combo Strip test โดย ศ.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล   ใช้ตรวจเชื้อไวรัส 2 
ชนิด พร้อมกัน ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (seasonal influenza A) ตรวจได้ แม้มี
แอนติเจนของเชื้อไวรัสเพียง 1 HAU (Detection limit 1 HAU) และใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสที่จําเพาะได้โดยไม่ทําปฏิกิริยากับเชื้อ
ชนิดอ่ืน ๆ  

6) ชุดตรวจต้นแบบ H1N1-2009/Flu-A magnetic biosensor combo test โดย ศ.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล ใช้
หลักการไบโอเซนเซอร์ตรวจเชื้อไวรัส 2 ชนิด พร้อมกัน ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
(seasonal influenza A) มี Detection limit 1 HAU 

นอกจากนี้ สวทช. สนับสนุนการตรวจหาภูมิคุ้มกันของคนที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่/นก และภูมิคุ้มกันจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

1) วิธีการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และ ผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์
ปีก โดย ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธี microneutralization assay 
วัดนิวคลีโอโปรตีนของไข้หวัดใหญ่ วิธีการดังกล่าวถูกใช้ในการตรวจหาภูมิคุ้มกันในตัวอย่างเลือดที่ได้รับจากสํานักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างที่มีการระบาดของไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 
            2)  วิธีการตรวจหาแอนติบอดีชนิดยับยั้งไวรัส (neutralizing antibody) ในตัวอย่างซีรัมของสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 
หรือสัตว์ที่ติดเชื้อตามธรรมชาติเพื่อประเมินภาวะภูมิคุ้มกันต่อไวรัส โดย ดร.ศรีวรรณ วงศ์วิศาลศรี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  วิธีที่พัฒนาข้ึนทําให้การตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนทําได้ในปริมาณมากและมีความปลอดภัยต่อ
บุคลากรที่ดําเนินการ เหมาะนํามาใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ และการวางแผนเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของ
ไวรัสในพื้นที่ต่างๆ  จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบโดยวิธีการตรวจหาแอนติบอดี้ชนิดยับยั้งไวรัสที่พัฒนาข้ึน 
(fluorescence-based MicroNT) กับวิธีที่ใช้กันทั่วไป (Hemagglutination Inhibition assay: HAI) และวิธีที่มีความไวสูง (NP-
ELISA MicroNT) พบว่า ในสามวิธีนี้ วิธีที่พัฒนาข้ึนมีความไวใกล้เคียงกับวิธีที่มีความไวสูง แต่เนื่องจากจํานวนตัวอย่างซีรัมที่ใช้
ทดสอบมีจํากัด จึงต้องทดลองกับจํานวนตัวอย่างมากข้ึน เพื่อประเมินคุณภาพของวิธีที่พัฒนาข้ึนมาให้ถูกต้องยิ่งข้ึน  
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3)  การใช้วิธี ELISA ประเมินประสิทธิภาพวิธีจําแนกสัตว์ปีกติดเชื้อไข้หวัดนก ชนิด H5N1 ออกจากสัตว์ปีกที่ได้รับ
วัคซีน ไข้หวัดนกประเภท Heterologous Neuraminidase โดย ดร.อนันต์  จงแก้ววัฒนา ศูนย์พั นธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีการสร้างและดัดแปลงไวรัสลูกผสมชนิด Flu A และ B  ที่มีการแสดงออกโปรตีน HA ของ  Flu B 
แต่แสดงออก NA ชนิดต่างๆ ได้แก่ N1 และ N3  มาใช้เป็น substrate แทนการใช้ recombinant protein ที่ผลิตได้ยากและมี
ราคาแพง รวมทั้ง ยังสร้างไวรัสที่ไม่แสดงออกโปรตีน NA บนผิว มาใช้เป็นชุดควบคุมสําหรับการแปลผลการเกิด cross 
reacitivity ต่อโปรตีนอ่ืนๆ ของไวรัส เมื่อทําการทดสอบเบื้องต้นกับตัวอย่างซีรัมไก่ปกติ และไก่ที่ได้รับวัคซีนประเภท rgH5N1 
และ rgH5N3 จํานวน 50 ตัวอย่าง พบว่า ชุดตรวจแยกชนิดของซีรัมได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 98 และตรวจพบแอนติบอดีต่อ 
NA ในซีรัมที่มีค่า HI ต่ําถึง 1-2 log2 แสดงว่าวิธีการตรวจมีความแม่นยํา และไวเพียงพอต่อการนําไปใช้  อย่างไรก็ตาม ข้อด้อย
ของวิธีนี ้คือ ราคาแพง จากการที่ต้องใช้ anti-NP และ -M antibodies cocktail ด้วย จากการคํานวณราคาเฉพาะ antibodies 
cocktail คิดเป็น 10 บาท ต่อ plate จึงคาดว่า หากใช้แอนติบอดีทีผ่ลิตข้ึนเองภายในประเทศอาจมีราคาถูกลง            

 
2. สายพันธุ์วัคซีนต้นแบบระดับห้องปฏิบตัิการ   

สวทช. สร้างความสามารถนักวิจัยในการใช้เทคโนโลยีการสร้างไวรัสที่เรียกว่า Reverse 
genetics โดย ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
และ ศ.นพ.ประเสริฐ เอ้ือวรากุล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
พัฒนาสายพันธุ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ H5N1 จนมาถึง H1N12009 สายพันธุ์วัคซีนดังกล่าวได้รับ
การทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้นแล้วในเฟอร์เร็ต แต่ไม่ได้พัฒนาต่อ เนื่องจาก การระบาดสงบ
ลง ประกอบกับการที่บริษัทต่างประเทศพัฒนาวัคซีนออกสู่ตลาดได้เร็วกว่า รวมทั้งประเทศไทยขาดสถานที่ทดสอบที่มีมาตรฐาน 
และโครงสร้างพื้นฐานสนับสนนุการพัฒนาวัคซีน  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประเทศไทยไม่ได้รับวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก หรือ 
ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีขายในภาวะฉุกเฉิน สายพันธุ์วัคซีนดังกล่าวอาจใช้เป็นทางเลือกสํารองในการผลิตวัคซีนสําหรับ
ประชาชนในประเทศได้  

ความสามารถในการสร้างไวรัสด้วยเทคนิครีเวอร์สจีเนติกส์ดังกล่าว นอกจากนํามาสร้างสายพันธุ์วัคซีนแล้ว ยังมี
ประโยชน์ในการศึกษาคุณสมบัติของไวรัส นําไปสู่ความเข้าใจกลไกการก่อโรค และนํามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการป้องกัน รักษา 
และควบคุมโรคได้ด้วย 
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3. ยาต้านไวรัส 
3.1  การสังเคราะห์ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ในห้องปฏิบัติการ 

สวทช. สนับสนุน ดร.ชะวะนี ทองพันชั่ง จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ รศ.ดร.ธีระยุทธ์ วิไล
วัลย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้และข้อมูลเบื้องต้นในการสังเคราะห์โอเซลทามิ
เวียร์ ฟอสเฟต (Oseltamivir phosphate) ในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อนําไปสู่การสังเคราะห์ในระดับโรงงาน โดยมีเป้าหมาย
หลักเพื่อศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดของแต่ละข้ันตอน สําหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตในระดับโรงงาน ขณะนี้ ผลจาก
โครงการวิจัย สามารถสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์โดยเร่ิมต้นจากกรดชิกิมิค (shikimic acid) ในระดับห้องปฏิบัติการได้ใน 2 
เส้นทางสําคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (azide route และ tert-butylamine route) ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในรายละเอียดของวิธีการ
สังเคราะห์ทุกข้ันตอน รวมทั้งข้อมูลทางด้านสเปคตรัมของสารตัวกลาง (intermediate) และถ่ายทอดให้แก่องค์การเภสัชกรรม 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการสังเคราะห์ในระดับที่สูงข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 วิธีการคัดกรองสารต้านไวรัส 
เนื่องจากยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์นิวรามินิ

เดส เช่น โอเซลทามิเวียร์ และ ซานามิเวียร์ และกลุ่มที่ขัดขวางการทํางานของ M2 ion channel ของไวรัส เช่น อะแมนตาดีน 
และ ไรแมนตาดีน อย่างไรก็ตาม มีรายงานการกลายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ทําให้เกิดการดื้อต่อยาทั้ง 2 กลุ่มเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะไวรัสที่ดื้อยาอะแมนตาดีน พบอัตราการดื้อยาเร็วกว่า การพัฒนายาชนิดใหม่ควบคู่กับการป้องกันการระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่ด้วยมาตรการต่างๆ จึงต้องดําเนินการต่อไป ทั้งนี้การค้นหาสารชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ต้านไวรัส ต้องอาศัยวิธีการคัดกรอง
สารที่ ถูกต้อง และจําเพาะเจาะจง สวทช. จึงสนับสนุน รศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ และ ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นและประเมินวิธีการคัดกรองสารต้านไวรัสในห้องปฏิบัติการ โดยเร่ิมจาก การทดสอบความเป็นพิษของ
สารตัวอย่างต่อเซลล์เพาะเลี้ยง การทดสอบฤทธิ์ของสารตัวอย่างในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยง ไปจนถึงการ
ตรวจปริมาณไวรัสในเซลล์และน้ําเลี้ยงเซลล์ และความสามารถของสารในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์นิวรามินิเดส   

การทดสอบฤทธิ์ของสารตัวอย่างในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสที่กล่าวไปแล้วนั้น ใช้หลักการเลี้ยงไวรัสในเซลล์เจ้า
บ้านที่เหมาะสมโดยมีตัวยาที่ต้องการทดสอบอยู่ด้วยกันในจานทดลอง  จํานวน พลาค (plaque) ที่ลดลงในจานทดลองที่มียาอยู่
ด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับจานทดลองที่ไม่มียา เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถของยาที่ทดสอบในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัส วิธีนี้
ใช้เวลานานและทดสอบจํานวนตัวอย่างยาได้คร้ังละไม่ก่ีตัวอย่าง ต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชํานาญสูง ดร.
ศรีวรรณ วงศ์วิศาลศรี และคณะผู้วิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จึงพัฒนาวิธีการคัดกรองสารต้าน
ไวรัสที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับวิธีมาตรฐาน ทดสอบกับสารตัวอย่างในปริมาณมากได้ ทําได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีรี
เวอร์สเจเนติกส์สร้างไวรัสเรืองแสงสายพันธุ์ที่ปลอดภัยสําหรับใช้ศึกษาในห้องปฏิบัติการ ไวรัสดังกล่าวมียีนของโปรตีนเรืองแสง
แทรกอยู่ในสารพันธุกรรม เมื่อมีการเพิ่มจํานวนไวรัสในเซลล์เจ้าบ้าน โปรตีนเรืองแสงเพิ่มปริมาณตามไปด้วย ทําให้วัดการเพิ่ม
จํานวนของไวรัสได้จากการติดตามโปรตีนเรืองแสง เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างวิธีที่พัฒนาข้ึนกับวิธีดั้งเดิม โดยใช้
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ยาอะแมนตาดีน และไรบาวิริน (Ribavirin) พบว่ามีค่าการยับยั้งไวรัสที่ 50% (IC-50) ใกล้เคียงกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมิน
วิธีการคัดกรองที่พัฒนาข้ึนเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานโดยใช้สารทดสอบกลุ่มต่างๆ เช่น สารสังเคราะห์จากวิธีเคมีคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งสารสกัดจากดอกรําเพย และต้นแมงลักคา เป็นต้น เมื่อดําเนินการสําเร็จจะนําเข้าให้บริการเป็นวิธีการคัดกรอง และตรวจ
ฤทธิ์ของสารต้านไวรัสในห้องปฏิบัติการ Bioassay ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติต่อไป 

 
3.3  สารชีวภัณฑ์ต้านไวรัส (Therapeutic antibody) 

การผลิต Therapeutic antibody ต่อโปรตีนต่างๆ ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ H5N1 เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยหรืออยู่
ระหว่างสัมผัสโรคแต่ยังไม่มีอาการนั้น ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคําภา จากมหาวิทยาลัยมหิดล สร้างแอนติบอดีจากเทคนิคฟาจดิสเพลย์  
ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนําส่งแอนติบอดีสายเดี่ยวที่มีความจําเพาะต่อโปรตีนสําคัญของไวรัส H5N1 เข้าไปทําการลบล้าง/
หยุดยั้งการทํางานของโปรตีนต่างๆ ภายในเซลล์ของโฮสต์ได้  ขณะนี้ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน
ระหว่างบริษัทลัดดาวัลย์ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมหาวิทยาลัยมหิดล สนใจรับ Therapeutic antibody 
ต่อโปรตีนนิวรามินิเดส (NA) ไปทดสอบต่อในระดับคลินิก (Clinical trial) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาสัญญาส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมระหว่าง สวทช. และมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการขยายผล มีการวางแผนเพิ่มปริมาณการผลิตโปรตีน 
NA โดยหวังว่าจะเป็น therapeutic protein ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
4. ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการใชแ้ละการผลติวัคซีน รวมทั้งระบบเฝ้าระวังโรคตดิเชื้ออุบัติใหม ่ 

สวทช. สนับสนนุให้เกิดการจัดการความรู้ในรูปแบบข้อเสนอเชิงนโยบาย จาํนวน 4 เร่ืองได้แก่  
 
 

 
 
 

 
1) เอกสารเชิงวิชาการ “บทบาทของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุ์ H5N1 เพ่ือการควบคุมโรคในสัตว์ปีก
สําหรับประเทศไทย” (พ.ศ. 2549) หัวหน้าโครงการ รศ. สพ.ญ. ดร. พรทิพภา เล็กเจริญสุข 

หากประเทศไทยจะพิจารณาใช้วัคซีนไข้หวัดนกเป็นมาตรการใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก การ
ตัดสินใจระดับนโยบายต้องการข้อมูลที่รอบด้าน ทั้งข้อมูลวิทยาศาสตร์ ผลกระทบทางด้านธุรกิจ การค้าการลงทุน เศรษฐกิจของ
ประเทศ การเมืองและสุขภาพอนามัยของประชาชน สวทช. นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและ
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยการใช้วัคซนีเป็นมาตรการใหม่ร่วมกับมาตรการหลักที่ประเทศไทยดําเนินการอยู่แล้ว ซึ่ง
มีเป้าหมายเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก  ควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนกจากสัตว์ปีกสู่สัตว์ชนิดอ่ืน ลดความเสี่ยงใน
การเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกในคน โดยการใช้วัคซีนร่วมกับการบริหารจัดการ ได้แก่ การเฝ้าระวังเชิงรุก การจัดการพื้นที่
เลี้ยงไก่ระบบปลอดโรค การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการปศุสัตว์และประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ปีก การเร่ง
งานวิจัยและพัฒนาในส่วนที่ประเทศไทยยังขาดองค์วามรู้ และการสร้างและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือจากทุกกระทรวง
และภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ซึ่งหากการควบคุมโรคไข้หวัดนกของประเทศไทยได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ส่งออกสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องอีกด้วย    
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2. เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย “ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศ
ไทย” (พ.ศ. 2550) หัวหน้าโครงการ พญ. ดร. จงกล เลิศเธียรดํารง 

เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย เร่ือง ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของ
ประเทศไทย นําเสนอกรอบยุทธศาสตร์ 4 ด้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ระบาดใหญ่สํารอง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การขยายกําลังการ
บรรจุขวดวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดในภาวะฉุกเฉิน เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถดําเนินการทันที และหากมีการตัดสินใจและ
ดําเนินการเตรียมโรงงานโดยทันที ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อการผลิตวัคซีนคนในภาวะ
ฉุกเฉิน และยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโรงงานผลิตวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดสําหรับการพึ่งพาตนเองในระยะยาว 
การดําเนินการยุทธศาสตร์ใดหนึ่งเพียงยุทธศาสตร์เดียวไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการวัคซีนในภาวะฉุกเฉินได้อย่าง
ครบถ้วน ต้องการการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ต่างๆอย่างสอดประสานกันอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้สามารถลดความสูญเสีย การ
เจ็บป่วยของประชากรไทย และรักษาความมั่นคงของประเทศชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด    

3. เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ของประเทศไทย”   หัวหน้าโครงการ พ.อ. 
นพ. ราม รังสินธุ ์

ข้อเสนอเชิงนโยบายระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ฉบับนี้ พัฒนาปรับปรุงระบบที่มีอยู่เดิมและใช้เป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาต่อยอดต่อไปและมีความยั่งยืน ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ดังกล่าวเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการ
ป้องกันและลดความสูญเสียทั้งชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและในอนาคต 

ข้อสรุปสําหรับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในอนาคตของประเทศไทย ประกอบด้วยประเด็นหลัก 3 
ประการดังต่อไปนี้ 1) การปรับประยุกต์และพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ทั้งระบบการเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
ในสถานพยาบาล และระบบการเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในสัตว์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  2) ข้อเสนอด้านการจัดตั้งโครงสร้าง
ขององค์กร “ศูนย์เฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่” ภายใต้สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรอิสระ 
และ 3) ข้อเสนอทางเลือกการพัฒนาทีมเฉพาะกิจเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และมีกรอบการดําเนินการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ภายในระยะเวลา 3 ป ี

4. เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย “ยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในระดับอุตสาหกรรมในภาวะ
ฉุกเฉิน กรณีเกิดการระบาดใหญ่ในประเทศไทย โดยใช้ฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์” 
หัวหน้าโครงการ พญ. ดร. จงกล เลิศเธียรดํารง 
 จากการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระลอกใหม่ ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553  มาตรการผลิต
วัคซีนเพื่อให้เพียงพอต่อประชากรทั้งประเทศ ถือเป็นการรักษาความมั่นคงของชาติ ยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดของประเทศใน
สภาวการณ์นี้คือ การตัดสินใจเลือกโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศที่มีกําลังการผลิตระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  และ
เตรียมพร้อมโรงงาน  เพื่อการผลิตวัคซีนสายพันธุ์ระบาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานให้เร็วที่สุด ด้วยเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ จากการวิเคราะห์ศักยภาพโรงงานวัคซีนในประเทศในขณะนั้น พบว่าโรงงานวัคซีนที่มี
ศักยภาพสูงสุดเพื่อแก้ปัญหาของประเทศไทยคือ โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) กรมปศุสัตว์ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานโรงงานพร้อมใช้  ประสบการณ์ของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในโรงงาน และมี
ฟาร์มผลิต ไข่ SPF ในบริเวณเดียวกัน นับว่าเป็นหน่วยงานที่มีระบบการผลิตวัคซีนครบวงจรที่มีศักยภาพสูงสุดที่จะทําให้ประเทศ
ไทยสามารถผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ระบาดใหญ่พร้อมใช้ในเวลาที่เร็วที่สุด  

 เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง 4 เร่ืองนี้ได้ถูกส่งถึงผู้ตัดสินใจนโยบายระดับสูง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
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5. ระบบการทํานายการระบาดของโรคโดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร ์
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) เป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่นักระบาดวิทยานํามาใช้ในการทํานายการ

ระบาด ได้จากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นําตัวแปร หรือ พารามิเตอร์ต่างๆ มาคํานวณ ได้แก่ ความเร็วในการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัส ความหนาแน่นของประชากร อายุของประชากร ระยะทาง และความถ่ีในการเดินทางของประชากรใน
พื้นที่ สําหรับความแม่นยําของแบบจําลอง ข้ึนอยูกั่บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องสูง การเก็บข้อมูลทางระบาดวิทยาที่
ถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง แบบจําลองดังกล่าวสามารถทํานายการระบาดในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบปล่อยให้เกิดโดยธรรมชาติ
และแบบมีมาตรการควบคุม เพื่อลดการระบาดระหว่างคนสู่คน นอกจากนี้ยังนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยตัดสินใจว่าควรนํา
มาตรการใดมาใช้กับการระบาดในระยะที่แตกต่างกันและควรมีความเข้มข้นของการใช้มาตรการมากน้อยเพียงใด 

ประเทศไทย มีความพยายามในการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาแบบจําลองสําหรับการระบาดในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย นพ.
คํานวณ อ้ึงชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ ดร.นพ. โสภณ เอ่ียมศิริถาวร 
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับนักวิจัยจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษา
แบบจําลองเก่ียวกับโรคระบาดต่างๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ ในการทํานายการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ในประเทศไทย มี
การจัดตั้งกลุ่มนักวิจัยจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายข้างต้น และ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีการประชุมนักวิจัยเป็นระยะ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ ์รวมทั้งการนําข้อมูลทางระบาด
วิทยาจากกระทรวงสาธารณสุข มาใช้ในการคํานวณเพื่อพัฒนาให้เกิดแบบจําลองที่มีความแม่นยําข้ึน ผลการทํานายการระบาด
โดยใช้แบบจําลองนี้ ถูกนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 

การที่ สวทช. ร่วมกับสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม นักวิจัยที่ทํางานอย่างจริงจังใน
การพัฒนาแบบจําลองฯ นับว่าเป็นมิติใหม่ของวงการวิจัยไทย นอกเหนือจากการประสานงานสร้างเครือข่ายงานวิจัยนี้ สวทช.  
ยังสนับสนุนการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการทํานายจํานวนวันในการปิดโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในการลด
การระบาดในหมู่เด็กนักเรียนในโรงเรียน พบว่าการปิดเรียนทั้งโรงเรียนให้ผลดีกว่าการปิดเฉพาะบางห้องหรือบางชั้นเรียน และ
ให้ผลดีที่สุดเมื่อเร่ิมปิดโรงเรียนในวันที่ 24 หลังพบการระบาด และควรปิดเป็นเวลา 5 วันทําการรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงต้น
และช่วงท้ายอีก 4 วัน รวมทั้งสิ้น 9 วัน ข้อมูลเหล่านี้สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดทํานายการระบาดในระดับประเทศได้ อีกทั้ง ได้
สนับสนุนการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการคาดการณ์และวางแผนบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ ใน
เบื้องต้นพบว่า การฉีดวัคซีนให้กลุ่มอายุ 5-6 ปี ซึง่เป็นช่วงอายุที่มีอัตราการติดเชื้อ (contact rate) สูง ช่วยลดการติดเชื้อและลด
อัตราการเสียชีวิตได้มากที่สุด คณะผู้วิจัยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบทํานายโดยจะนําข้อมูลที่สอดคล้องกับประชากรไทยมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ระบบทํานายที่ถูกต้องแม่นยําที่สุด ในการนําไปใช้ทํานายการระบาดรอบต่อๆ ไป ข้อมูลเหล่านี้สามารถนําไป
ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการเตรียมพร้อมทางด้านยาและวัคซีน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในระดับนโยบายที่น่าเชื่อถือได้ต่อไป 
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6. แบบสํารวจ หรือ โพลช่วยบอกสถานการณ์และแนวโน้มการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009  
สวทช. ร่วมกับสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสวนดุสิต

โพล  พัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ใช้แบบสํารวจช่วยบอกสถานการณ์และแนวโน้มการระบาดไข้หวัดใหญ่ 2009 ข้ึน โดยโพลที่จัดทํา
ข้ึนนี้ช่วยค้นหาผู้ที่มีอาการป่วยคลา้ยไข้หวัดใหญ่ ที่อยู่ในชุมชนและไม่ได้รับการรักษา การใช้โพลได้ออกแบบควบคู่ไปกับการเจาะ
เลือด ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 2009 ทําให้ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่แท้จริงใน
ประเทศไทย จากความร่วมมือของสวนดุสิตโพล และสํานักระบาดวิทยาเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเร่ิมต้นระบบการเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยไม่ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อความคล่องตัว และรวดเร็วต่อไปในอนาคต  

 
งานวิจัยด้านโรคติดเชื้ออ่ืนๆ 

     โรคมือ เท้า ปาก (EV71) 
โรคมือเท้าปาก (Hand-foot-mouth disease, HFMD) เป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอายุต่ํากว่า 5 ปี  โดยเชื้อติดเชื้อติดเชื้อที่เป็นสาเหตุหลัก คือ เชื้อไวรัส coxackieA16 
(CA16) และ enterovirus71 (EV71) อาการเร่ิมด้วยอาการไข้ อ่อนเพลีย มีผื่นแดงหรือตุ่มน้ําใส
ข้ึนบริเวณเพดานปาก ลิ้นและกระพุ้งแก้ม ฝ่ามือ ฝ่าเท้า แล้วจะแตกเป็นแผลอย่างรวดเร็ว 
อาการเหล่านี้มักจะหายได้เองภายใน 5-10 วัน แต่ผู้ป่วยบางรายมีอาการติดเชื้อที่มภีาวะแทรก 

ซ้อนที่รุนแรงและมักเกิดจากเชื้อ EV71 ได้แก่  เยื่อหุ้มสมอง สมองส่วนกลางอักเสบ ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน ภาวะบวมน้ําใน
ปอด และภาวะระบบหายใจและหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มีอัตราตายสูงมาก และยังไม่มียาหรือวัคซีนที่มี
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคนี้  

สวทช. ได้รับมอบหมายจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้ทําหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยในชุดโครงการการ
ป้องกันรักษาและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา ภายใต้ทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ ประจําปี 2556 การศึกษา
โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษานําร่องเพื่อใช้พลาสมาที่มีแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส EV71 รักษาผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง” ซึ่งมี นพ.บุญ
รัตน์ ทัศนยี์ไตรเทพ เป็นหัวหน้าโครงการ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและนําแอนติบอดีที่จําเพาะต่อเชื้อ EV71 จากอาสาสมัคร
ปกติที่มีระดับแอนติบอดีที่จําเพาะต่อเชื้อดังกล่าวในปริมาณที่สูงเพียงพอ (hyperimmune plasma) มาให้ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อไวรัส
ชนิดนี้และมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ช่วยลดความรุนแรง และอาจลดอัตราตายจากโรคดังกล่าวได ้การศึกษาในคร้ังนี้สามารถคัดกรอง
อาสาสมัคร และได้เตรียมจัดเก็บ hyperimmune plasma และเมื่อนํามาให้กับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจํานวน  6 ราย ผู้ป่วยมีการ
ตอบสนองทางคลินิกดีข้ึนทุกราย ผลการศึกษาดังกล่าวอาจนําไปสู่การพัฒนาการเตรียมรูปแบบการให้แอนติบอดีที่จําเพาะ 
(hyperimmune-IVIG) ต่อเชื้อนี้ เพื่อนํามาใช้ในการรักษา และ/หรือ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของโรคนี้ต่อไป ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน package โปรแกรมร่วมบูรณาการ โปรแกรมพัฒนายา ชีววัตถุ และ วัคซีน เพื่อลดการนําเข้าและเพิ่มโอกาส
ส่งออก เพื่อขอทุนวิจัยจาก สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน. งบประมาณ 100 
ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 ป ี 
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วัณโรค 
วัณโรคเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่เกิดจาก  Mycobacterium tuberculosis (M. tb) ปัจจุบัน
กลับมาเป็นปัญหาสําคัญของโลก มีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น 
ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือได้รับยาเคมีบําบัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบเชื้อดื้อต่อยาที่ใช้รักษาวัณโรคมาก
ข้ึน โดยมีเชื้อที่ดื้อต่อยาแทบทุกอย่าง เรียกกันว่า XDR-TB (Extremely drug resistant TB) เพิ่มเติม
จากเชื้อ MDR-TB (Multi-drug resistant TB) ที่ดื้อต่อยา Isoniazid และ Rifampin ซึ่งเป็นยาหลักที่
ใช้รักษา วัณโรคยังเป็นโรคที่ใช้ระยะเวลาในการรักษาที่ยาวนาน (ปกติอย่างน้อย 6 เดือน) และยาที่ใช้
รักษามีฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ที่ค่อนข้างรุนแรง เช่น เป็นพิษต่อตับและระบบประสาทหู ฯ ทําให้ความ
ต้องการยาใหม่เพื่อใช้รักษาวัณโรคมีมากข้ึน มูลนิธิบิลเกตส์ได้ศึกษาและพบว่า กระบวนการพัฒนายา
วัณโรคมีข้ันตอนสําคัญที่ขาดไปสองข้ัน ได้แก่ ยาที่ผ่านการทดสอบระดับก่อนคลินิกมักไม่ได้มีการ
ทดสอบทางคลินิกต่อ และความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาของเชื้อวัณโรคไม่ได้ถูกนําไปประยุกต์เพื่อค้นหา

ยาใหม่ๆ (drug discovery) อาจเป็นเพราะ วัณโรค เป็น 1 ใน 3 “โรคคนจน” ได้แก่ วัณโรค เอดส์ และมาลาเรีย ที่พบในประเทศ
ด้อยพัฒนา ก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้ ที่ผ่านมา สวทช. จึงสนับสนนุงานวิจัยด้านวัณโรค ดังต่อไปนี ้

 
1. การค้นหายาใหม ่

สวทช. สนับสนุนการวิจัยเพื่อประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการค้นหายาใหม่ ด้วยการใช้วิธีการตรวจหาฤทธิ์ต้านวัณโรค
แบบ  Microplate Alamar Blue Assay (MABA) กับ  สารสกัดจากเชื้อราและพืชต่างๆ ค้นพบฤทธิ์ทางยาในการฆ่าเชื้อวัณโรค
หลายชนิดที่สําคัญได้แก่ สาร  1’-acetoxychavicol acetate (ACA) จาก ข่า (Alpinia galanga) อย่างไรก็ตาม ACA มีพิษต่อ
เซลล์แม้ไม่มากนัก ยังมีโครงสร้างที่ไม่ค่อยเสถียร จึงอาจพัฒนาเป็นยาได้ยาก ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา ACA จึงเป็นการค้นพบ
กลไกการออกฤทธิ์แบบใหม่ อาจพัฒนายารักษาวัณโรคแบบใหม่ที่ไม่เคยมีการรายงานหรือศึกษามาก่อน นอกจากนี้ ศ.ดร.อภิชาต 
สุขสําราญ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดําเนินงานวิจัยแนวใหม่ในการเสาะหาสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค โดยคํานึงถึงการเลือกสาร
ออกฤทธิ์ที่มีโครงร่างหลักที่ไม่สลับซับซ้อนจากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ไม่มีความเป็นพิษ หรือมีความเป็นพิษต่ํา โครงการได้เลือก
สารต้นแบบที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคจากสาหร่ายทะเลและสาร curcuminoids จากขมิ้นชันมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างและหมู่
ฟังก์ชัน จนได้อนาลอกที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคสายพันธุ์ดื้อยาสูงมาก ได้ยื่นจดสิทธิบัตรและตีพิมพ์ผลงานแล้ว ในปี 2553 
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารจากมังคุด จนได้อนาลอกที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคสายพันธุ์ดื้อยาหลายขนานสูง
มาก ผลงานนี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตรแล้วเช่นกัน  

 
2. ชุดตรวจ  
          รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการ
พิมพ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยวัณโรคแบบทราบผลเร็ว โดย
ตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรคในสิ่งส่งตรวจเพื่อทราบชนิดของเชื้อมัยโคแบคทีเรียในเวลาอันรวดเร็ว สามารถตรวจพบเชื้อจากดี
เอ็นเอเร่ิมต้นจากเซลล์เพียง 20 เซลล์ โดยพบผลบวกจากสิ่งส่งตรวจที่มีเชื้อค่อนข้างมาก ได้แก่ เสมหะ และน้ําล้างหลอดลม 
ประสิทธิภาพของชุดตรวจที่พัฒนาข้ึนมีความไว และความจํา เพาะเทียบ เท่ ากับชุดตรวจที่ ขายอยู่ ในท้องตลาด 
          ไบโอเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้โรงพยาบาลศิริราช เพื่อนําเทคโนโลยีที่ได้ไปใช้จริงและจัดตั้ง
เป็นหน่วยบริการตรวจวินิจฉัยวัณโรคแบบทราบผลเร็วแก่สาธารณชน หน่วยบริการดังกล่าว ตั้งอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 
เป็นผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยวัณโรคแบบทราบผลเร็ว (TB Fast Track) บริการตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย และ
บริการพิสูจน์ชนิดเชื้อโดยวิธีพีซีอาร์ ช่วยให้การตรวจหาเชื้อวัณโรคทราบผลได้รวดเร็วภายในไม่เกิน 1 เดือน สามารถแยกชนิด
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ของเชื้อแม่นยํารวมทั้งตรวจสอบการดื้อยาของเชื้อเพื่อประกอบการตัดสินใจรักษาผู้ป่วยได้ เทคโนโลยีดังกล่าวถูกถ่ายทอดให้กับ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น เมดิคอล ในการใช้สิทธิ์จําหน่ายผลิตภัณฑ ์

 
3. องค์ความรู้ 

คณะผู้วิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นําโดย รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ ตรวจหา
ปัจจัยที่ทําให้เชื้อวัณโรคสายพันธุ์ที่แยกได้จากน้ําไขสันหลังมีความรุนแรงในการก่อโรค  โดยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ทางคลินิกของผู้ป่วยและจีโนทัยป์ของเชื้อ M. tuberculosis พบว่า ผู้ป่วยอายุน้อยมีแนวโน้มติดเชื้อ M. tuberculosis Beijing 
isolates ผลการวิจัยนี้เป็นผลการศึกษาชิ้นแรกที่สนับสนุนว่า วัคซีน BCG ไม่สามารถป้องกันผู้ได้รับวัคซีนจากการติดเชื้อ M. 
tuberculosis Beijing isolates ได้อย่างสมบูรณ ์ 

   
ชิคุนกุนยา 

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) เป็นโรคติดต่อนําโดยแมลง คล้ายโรคไข้เลือดออก มีรายงานการระบาดคร้ังแรก
ทางตอนใต้ของประเทศแทนซาเนียในทวีปแอฟริกา ในปี พ.ศ. 2495 เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ ‘chikungunya’ ในประเทศไทยพบการ
ระบาดคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2501 ที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาพบผู้ป่วยเด็กบ้างประปราย และไม่พบอีกเลยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้น
มา หลังจากนั้นมีรายงานผู้ป่วยในบางปี จนถึงการระบาดที่พบคร้ังล่าสุด ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 ที่ จ.นราธิวาสและ จ.
ปัตตานี ทิ้งช่วงห่าง 13 ปี จากการระบาดคร้ังก่อน 

สวทช. สนับสนุนงานวิจัยด้านชิคุนกุนยาในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับโรค โดยศึกษาเก่ียวกับการกลายพันธุ์ที่ตําแหน่ง 
A226V ในดีเอ็นเอของไวรัสชิคุนกุนยา (CHIKV) ว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้โปรตีนตอบรับที่ผิวเซลล์ของยุงพาหะหรือไม่  
โดยอาจเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาและการเพิ่มความรุนแรงในการเกิดโรคของไวรัส  ของ Prof. Dr. 
Duncan R. Smith มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

                                     
 

ด้านข้อมูลเพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรค มีการศึกษาอัตราอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อชิคุน
กุนยาในกําลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย ของ นพ.ราม รังสินธุ์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทําการศึกษาในประชากรที่ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดใหม่อย่างรุนแรงของชิคุนกุนยา
ในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของการระบาดในประเทศ ผลของการศึกษาทําให้ได้
ข้อมูลแบบบูรณาการของอัตราอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยง รวมถึงลักษณะอาการและอาการแสดงทั้งในระยะเฉียบพลนัและอาการที่
เร้ือรังของการติดเชื้อชิคุนกุนยา ในช่วงของการระบาดคร้ังล่าสุดในประเทศไทย และด้านองค์ความรู้เพ่ือการรักษาโรคอย่าง
จําเพาะ โดย รศ.ดร.ศุขธิดา อุบล มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษา immunomediators ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอาการข้ออักเสบ



 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมเทคโนโลยีเพือ่เตรียมพร้อมปอ้งกันโรคอุบัติใหมอุ่บัติซํ้า               หน้าที ่28/38 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ในผู้ป่วยชิคุนกุนยา และศึกษาบทบาทของไวรัสต่อเซลล์กล้ามเนื้อเพื่อให้ได้องค์ความรู้ในเร่ืองกลไกการเกิดข้ออักเสบและตัวการ
สําคัญที่ทําให้เกิดอาการดังกล่าว   

 
เมลิออยโดสิส  

โรคเมลิออยโดสิสเป็นโรคติดเชื้อที่ เกิดจากแบคทีเรียแกรมลบ Burkholderia pseudomallei ที่ยังเป็นปัญหาทาง
สาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และยังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงระดับที่ต้องการ  ไม่ว่า
ด้านการวินิจฉัยโรค  การดูแลรักษาผู้ป่วย  และการกลับมาเป็นโรคอีกหลังจากได้รับการรักษา อย่างไรก็ตามใน 10 ปีที่ผ่านมา มี
ความก้าวหน้าเพิ่มข้ึนมากจนเป็นที่น่าพอใจอีกระดับหนึ่ง   โดยมีการนําความรู้และเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม และข้อมูลจีโนม 
(genome) ของเชื้อ B. pseudomallei และ B. thailandensis มาประกอบในการตั้งคําถามวิจัยและแก้ปัญหาการวิจัย   

                           
 
รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาวิจัยเชื้อก่อโรคดังกล่าวทั้งในด้านวิทยาศาสตร์

พื้นฐาน (host-bacteria interaction) และการวิจัยด้านการป้องกัน เพื่อให้ทราบกลไกการก่อโรคพื้นฐาน (Pathogenesis) โดยมี
ความร่วมมือกับ Prof. Dr. D.E. Woods (ประเทศแคนาดา) ให้ความอนุเคราะห์เชื้อ Burkholderia pseudomallei mutants 
strains (LPS, flagellin และ capsule mutants) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า Lipopolysaccharide (LPS) ซึง่เป็นส่วนของผนังเซลล์
ของแบคทีเรีย น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการก่อโรค  

 รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อให้ได้องค์ความรู้
เก่ียวกับกลไกที่แบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ใช้กระตุ้นระบบการสง่สัญญาณภายในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโคร
ฟาจ เพื่อให้แบคทีเรียมีชีวิตรอดอยู่ภายในเซลล์ นําไปสู่ความเข้าใจกลไกการก่อโรคของเชื้อแบคทีเรียได้ชัดเจนยิ่งข้ึนและ
ประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป รศ.ดร.สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ ศึกษาเก่ียวกับ virulence factors ของแบคทีเรีย Burkholderia 
pseudomallei ที่ทําให้แบคทีเรียมีชีวิตรอดอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกซัยทเ์พื่อนําไปสู่การป้องกัน หรือรักษาโรค 

 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมเทคโนโลยีเพือ่เตรียมพร้อมปอ้งกันโรคอุบัติใหมอุ่บัติซํ้า               หน้าที ่29/38 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

บทที่ 3 ยทุธศาสตร์การวิจัยระดับประเทศ 
 

หน่วยงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น ต่างตระหนักดีว่า การบริหารจัดการปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ําแบบบูรณาการและมีสว่นร่วมทกุระดับ เป็นกลไกสําคัญและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ
ทันที โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตามเป้าหมายที่ปรากฎในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 
5 การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ที่ระบุว่า รัฐมีเอกภาพในการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคาม
สุขภาพที่เชื่อมโยงและประสานสอดคล้องกันทุกระดับ ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคและ
ปัจจัยที่คุกคามสุขภาพในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานเฝ้าระวังและการบริหารจัดการปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ในปัจจุบัน
ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ การสื่อสารสาธารณะในเร่ืองโรคติดต่ออุบัติใหม่ยังขาดยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับเขต ระดับ
จังหวัด และระดับชุมชนที่ชัดเจนในระยะก่อน ระหว่าง และหลังเกิดการระบาดของโรค ขาดบุคลากรที่จําเป็นในการแก้ปัญหาใน
ทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงได้มีการกําหนดนโยบายและ/หรือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในการ
ปอ้งกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา ดังต่อไปนี ้

 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคติดเชือ้อุบัติใหม่และอุบัตซิ้ํา 

ชื่อหน่วยงาน/นโยบาย สาระสําคัญของนโยบาย/ยุทธศาสตร ์

ร่างแผนยทุธศาสตร์เตรียม
ความพร้อม ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่แห่งชาต ิป ี60-65 

เพื่อลดการป่วย การตาย และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อัน
เนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ และเพื่อให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และจะได้มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ต่อไป 

แผนยุทธศาตร์การกําจัดโรค
ไข้มาลาเรียประเทศไทย 
(2560-2569) 

มีวิสัยทัศน์ ให้ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปีพ .ศ.2567 โดยมี  4 
ยุทธศาสตร์ 1) เร่งรัดกําจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย 2) พัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรม มาตรการและรูปแบบที่เหมาะสม ในการกําจัดโรคไข้มาลาเรีย 3) สร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิเพื่อขับเคลื่อนงานกําจัด
โรคไข้มาลาเรียและ 4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข้
มาลาเรีย 

นโยบายรัฐบาลดา้น
สาธารณสุข 

นโยบายรัฐบาลข้อที่ 3.3.2 คือ การสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรค วินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทุกสาขาที่
เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ ที่รวมถึงโรคที่มีการกลาย
พันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่และโรคระบาดซ้ําในคน อย่างทนัต่อสถานการณ ์

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
คร้ังที่ 2  

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่ 2 ได้พิจารณารายงานเร่ืองโรคติดต่ออุบัติใหม่และตระหนัก
ว่า โรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นปัญหาสาธารณสุขและสาธารณภัย สามารถเป็นภัยคุกคามต่อ
ความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากปัญหามีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนหากไม่มี
ยุทธศาสตร์การจัดการกับปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดการระบาด
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชน สิ่งแวดล้อม เกิดความเสียหายต่อสังคม 
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ จึงมีมติให้หน่วยงานที่ เก่ียวข้องจัดทําแผน



 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมเทคโนโลยีเพือ่เตรียมพร้อมปอ้งกันโรคอุบัติใหมอุ่บัติซํ้า               หน้าที ่30/38 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ชื่อหน่วยงาน/นโยบาย สาระสําคัญของนโยบาย/ยุทธศาสตร ์

ยทุธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ โดยมีเนื้อหาในส่วนที่
เก่ียวข้องกับ สวทช. คือ การวิจัย การจัดการความรู้ การจัดทําฐานข้อมูล และประสาน
การเข้าถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับวิชาการและปฎิบัติการ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
คร้ังที่ 2 เร่ืองโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้ถูกเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นการเฉพาะเมื่อ
วันที่ 16 ส.ค. 2553 ตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่ 3/2553 และผ่านความ
เห็นชอบและมอบหมายให้คณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุม 
และแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่และโรคระบาดร้ายแรงใน
มนุษย์ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  111/2553 ลงวันที่  26 พฤษภาคม 2553 
ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณา
การภายในระยะเวลา 1 ปี และจัดทําข้อเสนอจัดตั้งกลไกระดับชาติเพ่ือจัดการปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมต่อไป 

ร่างนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2555-2564) 
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

สวทน.ได้ดําเนินการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (พ.ศ.2555-2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฎิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยการเกิดโรคอุบัติใหม่ (EID) เป็น
เรื่องหนึ่งที่มีการให้ความสําคัญในกรอบแนวคิดของการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและ
ภู มิ ภ าค  (Global and Regionalisation) เพ่ื อ เต รียมความพร้อม รองรับ การ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์  
เช่น การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการผลิตวัคซีนและยา
ที่จําเป็นเพื่อใช้ในประเทศ ยังจัดเป็นมาตรการหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน และท้องถ่ินของแผนดังกล่าวอีกด้วย 

ร่างนโยบายและยทุธศาสตร์
การวิจัยของชาติฉบบัที่ 8 
(พ.ศ. 2555-2559) 
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) เป็นพื้นฐานเชิง
นโยบายที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ.2553-
2572) ที่นําไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของ
ประเทศ โดยมกีลยุทธ์การวิจัยที่ 3 คือการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การ
รักษาพยาบาลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ
รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยแผนงานวิจัยเก่ียวกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่
และโรคติดต่อที่ระบาดต่อเนื่องและโรคเร้ือรังที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ครอบครัว อยู่ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 คือ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการ
พัฒนาสังคม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ

จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีการประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ คือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ทําให้มีการเพ่ิมขึ้นของ
โรคระบาด อาทิ กลุ่มโรคมาลาเรีย และอหิวาตกโรค โดยเฉพาะประเทศในเขตหนาว 
ซึ่งไม่เคยมีการระบาดของโรคดังกล่าวมาก่อน และมีความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่และ



 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมเทคโนโลยีเพือ่เตรียมพร้อมปอ้งกันโรคอุบัติใหมอุ่บัติซํ้า               หน้าที ่31/38 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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สังคมแห่งชาต ิ อุบัติซ้ําเพ่ิมขึ้น เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก โรคชิคุนกุนยาและโรคไข้หวัดใหม่สายพันธุ์
ใหม่ 2009 ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร และส่งผลต่อผลิตภาพของกําลังแรงงาน
และก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

กรอบยุทธศาสตร์ งานสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคระดับชาติ ปี 2553-
2558 สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข 

ปัจจุบันเร่ืองสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหัวข้อที่มีการกล่าวถึงและมี
ความสัมพันธ์กันในระดับโลก ในขณะที่ประเทศยังเผชิญกับปัญหาที่เก่ียวกับความยากจน 
และขาดการให้บริการข้ันพื้นฐานในด้านหนึ่ง และในอีกด้านมีการเจริญเติบโตด้าน
อุตสาหกรรม การพัฒนาทางเทคโนโลยี และมีความเป็นเมืองมากข้ึน การทําให้สถานะ
สุขภาพของประชาชนดีข้ึนอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยกระบวนการจัดทําและวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณสุข ในการนําไปสู่การดําเนินการในมาตรการ/วิธีการที่ส่งผลกระทบต่อประชากร
ส่วนใหญ่  ซึ่ งเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาสุขภาพ โดยได้มีการประเมิน
สถานการณ์และสถานสุขภาพ : ระบาดวิทยา โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา ว่า การเกิด
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ําส่งผลกระทบในวงกว้างท่ามกลางโลกยุคไร้พรมแดน ทั้ง
ผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม่ชนิด A (H1N1) และยังต้องประสบกับโรคอุบัติซ้ํา เช่น โรคเอดส์ ที่เป็นปัญหาที่ยาก
จะประเมินสถานการณ์ ซึ่งองค์ความรู้ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงและบั่นทอนคุณภาพชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม  

แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน 
แก้ไข และเตรียมพร้อมรับ
ปัญหาโรคไข้หวัดนก การ
ระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัด
ใหญ่  และโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ (พ.ศ. 2555-2559) 
ของสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
และการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2553) สิ้นสุดลงในปี 2553 
แต่สถานการณ์ของโรคไข้หวัดนกและโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งในคนและในสัตว์ยังไม่น่าไว้วางใจ 
โดยเฉพาะทั้งสองโรคดังกล่าวมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสที่สามารถพัฒนาตนเองให้มีความ
รุนแรงข้ึนหรืออาจกลายพันธุ์ได้หากมีการผสมรวมตัวกัน เพื่อเป็นการทบทวนมาตรการ
และเพิ่มเติมมาตรการที่เข้มงวดหรือทันต่อเหตุการณ์มากข้ึน คณะกรรมการอํานวยการ
ป้องกัน ควบคุม แก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก และเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของ
โรคไข้หวัดใหญ่ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสนั่น ขจรประศาสน์) เป็นประธาน มีมติให้
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไขและเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก การ
ระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ ่และโรคติดต่ออุบัติใหม่ (พ.ศ. 2555-2559) ข้ึน ขณะนี้
อยูร่ะหว่างการประชุมผู้เก่ียวข้องเพื่อจัดทําแผนงาน (ข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2554) 

วาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
สถาบนัวัคซีนแห่งชาต ิ

เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสที่จะผลิตวัคซีนใช้ภายในประเทศ อย่างไรก็
ตาม ศักยภาพด้านการวิจัย พัฒนา ผลิต และควบคุมคุณภาพวัคซีนในปัจจุบันของไทยมี
เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ยังไม่สามารถผลิตเพื่อการพึ่งพาตัวเองได้ จึงจําเป็นต้องเร่งรัดเพื่อ
การพัฒนาอย่างเร่งด่วน คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจึงมีมติเห็นชอบให้จัดทําเร่ืองวัคซีน
ป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552  โดยมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักทําหน้าที่ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อจัดทํา
วาระแห่งชาติด้านวัคซีน และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อวาระวัคซีน
แห่งชาติด้านวัคซีน ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ และ 10 โครงการหลักที่มีความเร่งด่วน



 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมเทคโนโลยีเพือ่เตรียมพร้อมปอ้งกันโรคอุบัติใหมอุ่บัติซํ้า               หน้าที ่32/38 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ชื่อหน่วยงาน/นโยบาย สาระสําคัญของนโยบาย/ยุทธศาสตร ์

เพื่อการพัฒนาวัคซีนของประเทศแล้ว หนึ่งในนั้นประกอบด้วยชุดโครงการการพัฒนา
วัคซีนไข้เลือดออกของประเทศไทย ซึ่งมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับผิดชอบแผนการพัฒนา
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย: การ
สร้างวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 

 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ สวทช.  ต่อการดําเนินงานด้านโรคอุบัตใิหม่และอุบัติซ้ํา 

 

ตารางที่1   การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ สวทช. ต่อการดําเนินงานด้านโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา 

จุดแข็ง 
S1    มีนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological   
        Science) ที่มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในประเทศและ 
        ระดับนานาชาต ิถือเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง 
        ที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลก 
S2    ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัย โดยเฉพาะการ

วิจัยทางคลนิิก และการวิจัยด้านโรคเขตร้อน 

จุดอ่อน 
W1  องค์ความรู้พื้นฐาน และการทดสอบในระดับก่อนคลินิก 

(Pre-clinical trial) ยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ และ
ขาดความเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

W2    ขาดโครงสร้างพื้นฐานและเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่สําคัญใน 
การพัฒนา เช่น ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ และ
ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองที่ไดม้าตรฐาน GLP เป็นต้น 

W3    ไม่มี Project Manager ที่ทํางานแบบเต็มเวลาในการ
ผลักดันหรือบริหารจัดการโครงการที่เป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เช่น วัคซีน ยา เป็นต้น ให้สามารถผ่านระบบ
คุณภาพ/มาตรฐานที่เก่ียวข้องตามทีก่ฎหมายกําหนด 

โอกาส 

O1    โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ํามีโอกาสเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน 
การศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
รวมทั้งการบริหารจัดการที่ดี นําไปสู่การคาดการณ์ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงท ี

O2    ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาด้าน 
        โรคเขตร้อน โดยเป็นห้องปฎิบัติการอ้างอิงระดับ 
        นานาชาติในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกของ 
        องค์การอนามัยโลกและของบริษัทวัคซีนต่างชาต ิ
O3    บทบาทของ สวทช.เป็นที่ยอมรับขององค์กรที ่
        เก่ียวข้องหลายองค์กร เช่น กรมควบคุมโรค 
        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักโรคติดต่ออุบัต ิ
        ใหม่ องค์การเภสัชกรรม เป็นต้น 

อุปสรรค 
T1   การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีน้อยเกินไปและต่ํากว่าประเทศใกล้เคียง เช่น  
เวียดนาม มาเลเซีย เป็นต้น 

T2    แม้จะมีเครือข่ายนักวิจัยที่เข้มแข็ง แต่ยังขาด critical  
        Man และ manager ที่แท้จริง 
T3    เมื่อเกิดสถานการณ์ระบาด ไม่สามารถจัดสรรงบ   
       ประมาณในการวิจัยได้อย่างทันท่วงท ีและขาดความ  
       ต่อเนื่องของการศึกษาวิจัยหลังการระบาด  
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บทที่ 4 ยทุธศาสตร์การวิจัยพัฒนา 
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เป้าหมายการดําเนินงานของโปรแกรมฯ ระหว่างปี 2560-2564 
 
แม้ว่าโรคติดเชื้อไม่ใช่สาเหตุการตายหรือโรคที่เป็นภาระอันดับต้น ๆ ของคนไทย โรคติดเชื้อยังคงเป็นปัญหาสําคัญทาง

สาธารณสุขของประเทศทั่วโลก เนื่องจาก การอุบัติใหม่และอุบัติซ้ําของโรค การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร พฤติกรรมมนุษย์
และนิเวศวิทยาของสัตว์ การคมนาคมที่สะดวกข้ึน ทําให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไปยังพื้นที่ใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
อากาศของโลก ส่งผลต่อการเพิ่มจํานวนและการแพร่กระจายหรือการขยายแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนําโรค  ไปยังภูมิภาคต่างๆ 
ได้รวดเร็วข้ึน จึงมีแนวโน้มการเกิดอุบัติซ้ําของโรคติดเชื้อสูงข้ึนในพื้นที่ที่เคยควบคุมโรคได้มาก่อน การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์
ของเชื้อโรคในเวลาอันรวดเร็ว เป็นสาเหตุให้โรคติดเชื้อต่างๆ เช่น โรคที่เกิดจากไวรัสมีลักษณะซับซ้อนยากต่อการจัดการมากข้ึน 
และการก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการที่ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
ด้านโรคเขตร้อน โดยเป็นห้องปฎิบัติการอ้างอิงระดับนานาชาติในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกขององค์การอนามัยโลกและของ
บริษัทวัคซีนต่างชาติ และ สวทช. ได้สนับสนุนการวิจัยพัฒนามาเป็นระยะหนึ่ง จนทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัย 
โดยเฉพาะการวิจัยระดับก่อนคลินิก และการวิจัยด้านโรคเขตร้อน ซึ่งมีเครือข่ายนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological  
Science) ที่มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ถือเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลก ด้วยเหตุ
ดังกล่าว เพื่อให้การดําเนินงานที่ผ่านมา เห็นผลอย่างชัดเจน สวทช. จึงเห็นสมควรให้มีการดําเนินการของโปรแกรมโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่และอุบัติซ้ําต่อในระยะที่ 2 (2554-2559) ภายใต้การดําเนินงานของคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ โดยโปรแกรมฯ มี
เป้าหมายดังต่อไปนี ้
 
เป้าหมายของโปรแกรม 
 1. สร้างความสามารถในการพัฒนา ยา และวัคซีน นําไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา และวัคซีน ของประเทศ เพื่อ
การพึง่พาตนเอง 
 2. สร้างองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา เพื่อนําความรู้ไปใช้ในการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคได้
อย่างทันท่วงท ี
 
กลยุทธ์การดําเนินงาน 
 เนื่องจากการวิจัยด้านการแพทย์ ต้องใช้เงินลงทุนสูง และมีการเข่งขันสูง ดังนั้น ในการดําเนินงานในระยะที่ 2 โปรแกรมฯ 
จะมีการกําหนดโครงการวิจัยมุ่งเป้าขนาดใหญ่ที่มีการรวมกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ และดําเนินการอยู่แล้ว มาทํางานใน
ลักษณะเครือข่าย มีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน มีผู้ประสานงานที่ทําหน้าที่ในลักษณะผู้จัดการ เพื่อสนับสนุนกลุ่มการทํางาน 
รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ โปรแกรมมีเป้าหมายดําเนินการกับโรคเขตร้อน คือ การวิจัย
พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก และการวิจัยพัฒนาสารต้านมาลาเรีย P218 ซึ่งประเทศไทยได้สร้างฐานความเข้มแข็ง มาระยะหนึ่ง 
และสามารถผลักดันให้ได้ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว ้
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โครงการวิจัยมุ่งเป้าขนาดใหญข่องโปรแกรม  

เป้าหมายผลงานส่งมอบ  
(Lag measurement) 

ระยะเวลา
ส่งมอบ 

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

ต้นแบบวัคซีนเด็งกีช่นิดเชื้อเปน็อ่อนฤทธิ์ผ่านการ
ทดสอบความปลอดภัยในมนุษย์ระยะที่ 1 ภายในปี 
2563 

4 ป ี หากสามารถร่วมวิจัยและพัฒนาวัคซีนจนสามารถ
ข้ึนทะเบียนและใช้งานได้สําเร็จ จะช่วยลดภาระค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศได้ถึง 
3,200-4,500 ล้านบาทต่อป ี

สารต้านมาลาเรีย P218 ที่ผ่านการทดสอบใน
อาสาสมัครระยะที่ 1 

4 ป ี ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลโรค
มาลาเรีย ประมาณ 324 ล้านบาท โดยเป็นผลมา
จากการมียารักษาเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยา 

Lab network  4 ป ี ประเทศไทยมีเครือข่ายนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านไวรัสและแบคทีเรีย เพื่อพร้อมรับมือต่อการ
ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ํา 

 
กลุ่มเป้าหมาย (Target group) 

• บริษัทเอกชนภายในประเทศ บริษัทเอกชนข้ามชาติ  

• หน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐ  

• หน่วยงานต่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก เปน็ต้น  
 

การดําเนินงานของโปรแกรมฯ ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี ้
 
แผนงานที่ 1 การวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก 
เป้าหมาย 

ไดวั้คซีนไข้เลือดออกรุ่นที่ 2 (NSTDA II) ที่มีคุณสมบัติดีกว่าวัคซีนรุ่นที่ 1 (NSTDA I) พร้อมทดสอบในมนุษย์ 
แม้ว่าบริษัทเอกชนต่างประเทศมีการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกโดยใช้เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมคล้ายกับ สวทช. เช่น 

วัคซีนลูกผสมชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ระหว่างไวรัสไข้เลือดออกเด็งก่ีและไวรัสไข้เหลือง (Dengvaxia) เป็นต้น แต่วัคซีนนี้มีโอกาส
ล้มเหลวเนื่องจากความซับซ้อนของไวรัสไข้เลือดออกที่มีหลายชนิด และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกัน  ทําให้ต้อง
พัฒนาวัคซีนตัวอ่ืนเป็นทางเลือกสํารอง จากการที่ประเทศไทยสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิด
เครือข่ายกลุ่มนักวิจัยที่ เข้มแข็ง และมีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทย ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเด็งก่ีและประเมินประสิทธิภาพวัคซีนของภาคพื้นทวีปเอเชีย และคลังตัวอย่าง
จากผู้ป่วยไข้เลือดออก รวมทั้งการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกของ สวทช. เป็นแผนงานหนึ่งที่ประกอบในโครงการตามวาระแห่งชาติ
ด้านวัคซีนที่ประเทศไทยต้องเร่งรัดให้เกิดข้ึนโดยเร็ว  จากทั้งนโยบายการสนับสนุนที่ชัดเจนของวาระแห่งชาติด้านวัคซีน และ
ศักยภาพของนักวิจัยที่ประสานกันเป็นเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกอย่าง
ใกล้ชิดของ สวทช. จึงมีแนวโน้มว่าการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกของประเทศไทย น่าจะประสบความสําเร็จได้ หากพัฒนาวัคซีนจน
นําออกสู่การใช้งานได้สําเร็จ จะช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศได้ถึง 3,200-4,500 ล้านบาทต่อป ี
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ปัจจุบัน สวทช. มีต้นแบบวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ที่ผ่านการปรับปรุงสารพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสได้ โดยได้พัฒนาต้นแบบครบทั้ง 4 ซีโรทัยป์และผ่านการทดสอบเบื้องต้นแล้วในลิงได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 2 
ซีโรทัยป์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาเป็นวัคซีนได้ในระยะต่อไป สําหรับวัคซีนซีโรทัยป์ 3 และ 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ
ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติสร้าง/ปรับปรุงวัคซีนตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อให้ได้วัคซีนตัวเลือกครบชุดตอ่ไป 
แผนการดําเนินงาน 

แผนงานที่จําเป็นต้องผลักดันเพื่อนําต้นแบบวัคซีนเข้าสู่การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในมนุษย์ ต้องมี
กิจกรรมที่ต้องดําเนินการก่อน คือ การผลิตต้นแบบวัคซีนในโรงงานก่ึงอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน Good manufacturing practice 
(GMP) และต้นแบบวัคซีนทีผ่ลิตได้จะต้องมีคุณสมบัติและคุณภาพเพียงพอสําหรับนําเข้าไปทดสอบในมนุษย์ รวมทั้งยังต้องมีข้อมูล/
รายละเอียดที่เก็บบันทึกตามระบบคุณภาพ เพื่อนําไปใช้ในการข้ึนทะเบียนวัคซีนสําหรับการวิจัยในมนุษย์ด้วย ซึ่งในกิจกรรมเหล่านี้ 
ทางโปรแกรมฯ มีกลยุทธ์ดําเนินการร่วมพัฒนากับบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทไทยที่มีความเชี่ยวชาญ และ 
ประสบการณ์ในการพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ระดับต้นน้ําจนถึงการข้ึนทะเบียนวัคซีนเพื่อจําหน่ายแล้ว โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี ้

1) การพัฒนา Pre master virus seeds  
2) การวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตต้นแบบวัคซีน 
3) การจัดทําและตรวจสอบคุณบัติของ Master cell bank และ Working cell bank ตามแนวทางสากลที่ อ.ย. 

ให้ความเห็นชอบ 
4) การจัดทําและตรวจสอบคุณสมบัติของ Master virus bank และ Working virus bank ตามแนวทางที่ อ.ย. 

ให้ความเห็นชอบ 
5) การผลิตต้นแบบวัคซีนตามมาตรฐาน GMP 
6) การตรวจสอบคุณสมบัติของต้นแบบวัคซีนที่ผลิตได้ตามแนวทางที่ อ.ย. ให้ความเห็นชอบ 
7) การทดสอบความเป็นพิษของต้นแบบวัคซีนในสัตว์ทดลอง 
8) การพัฒนา protocol สําหรับการทดสอบความปลอดภัย/ประสิทธิภาพเบื้องต้นของวัคซีนในมนุษย์สําหรับยื่น

ขออนุญาตการทําวิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการด้านจริยธรรมของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
9) การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํารายละเอียดสําหรับการขอข้ึนทะเบียนวัคซีนเพื่อการศึกษาวิจัยในมนุษย ์
10) การทดสอบความปลอดภัยของต้นแบบวัคซีนในมนุษย์ระยะที ่1 (phase I clinical trial) 

 
แผนงานที่ 2 การวิจัยพัฒนาสารต้านมาลาเรียต้นแบบ 
เป้าหมาย 

ร่วมผลักดันสารต้านมาลาเรีย P218 ให้ผ่านการทดสอบในอาสาสมัครระยะที่ 1 
 
ตราบใดที่การดื้อยาของเชื้อมาลาเรียยังเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและยังขาดยาใหม่ทดแทน จึงมีความจําเป็นในการค้นหา

เป้าหมายยาใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสการค้นพบและพัฒนายาต้านมาลาเรียแบบต่างๆ  รวมทั้งการศึกษาวิถีเมตาบอลิสมต่างๆ ของเชื้อ
มาลาเรีย เพื่อให้เข้าใจชีววิทยาของเชื้อ คณะผู้วิจัยและกลุ่มนักวิจัยเครือข่ายด้านมาลาเรีย จากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ AFRIMS ให้ความสําคัญกับเอนไซม์ในวิถีการสังเคราะห์โฟเลตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีเอนไซม์สําคัญคือ 
เอน ไซม์  DHFR-TS และ เอน ไซม์ ไฮดรอกซิ เม ธิล ได ไฮ โดรเทอ รีน ไพ โรฟอส โฟ ไค เนส -ได ไฮ โดรเทอ โร เอตซิ น เธส 
(hydroxymethyldihydropterin pyrophosphokinase-dihydropteroate synthase: PPPK-DHPS) และมีเอนไซม์อีกหลาย
ตัวในวิถีโฟเลตที่แตกต่างจากเอนไซม์ของมนุษย์และมีคุณสมบัติสําคัญเป็นเป้าหมายยาต้านมาลาเรียใหม ่
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ที่ผ่านมาคณะผู้วิจัยจากห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชวีวิทยาโมเลกุลใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
เพื่อการออกแบบยาแบบมุ่งเป้า (target-based drug design) โดยเสนอโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเตส-ไธ
มิดิเลตซินเธส (DHFR-TS)  ซึ่งเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งในวิถีโฟเลตที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเชื้อมาลาเรีย  และเป็นการ
ค้นพบคร้ังแรกของโลก ทําให้คณะผู้วิจัยคิดค้น ออกแบบ สังเคราะห์อนุพันธ์สารแอนติโฟเลตชนิดใหม่ๆ และทดสอบในระดับ
สัตว์ทดลองจนได้ยาต้นแบบชื่อ P218 (ภายใต้การสนับสนุนของ MMV) และในการผลักดันสาร P218 ให้ได้รับการทดสอบใน
ระดับพรีคลินิกนั้น สวทช. โดยโปรแกรมฯ ได้สนับสนุนทุนร่งมกับ MMV ในการนําสารP218 เข้าทดสอบระดับพรีคลินิกที่ได้
มาตรฐาน GLP ณ ประเทศอังกฤษ และมีการผลิตสาร P218 ในระดับ 10 กิโลกรัม จากบริษัท SAI ประเทศอินเดีย ซึ่งผลการ
ทดสอบสาร P218 ในระดับพรีคลินิกที่ได้มาตรฐาน GLP พบว่าให้ผลดี มีความเป็นพิษต่ํา และได้รับการอนุมัติจาก ESAC 
Committee ให้สามารถผ่านเข้ารับการทดสอบในอาสาสมัครระยะที ่1 ได้ นับเป็นความสําเร็จคร้ังสําคัญของวงการการพัฒนายา
ของประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะผู้วิจัยที่มีความเข้มแข็ง และแนวทางการวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากระดับ
นานาชาติ จึงควรพัฒนาต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
แผนการดําเนินงาน 

โดยหลักจะเป็นการรับทราบข้อมูล และประสานงานให้ MMV สามารถเปิดเผยข้อมูลการทดสอบในอาสาสมัครและข้อมูล
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสารต้านมาลาเรียชนิดใหม่ ซึ่งทางทีมนักวิจัยไทยอยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

ความสําเร็จของโครงการนี้ จะนํามาซึ่งสารต้านมาลาเรีย P218 ที่ออกแบบสังเคราะห์ โดยทีมนักวิจัยไทย ซึ่งสามารถ
พัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนายาให้ได้มาตรฐานระดับสากล มีข้อูลที่พร้อมส่งมอบให้แก่บริษัทหรือองค์กรอ่ืน ๆ เพื่อนําไปพัฒนา
เป็นยาต้านมาลาเรียต่อไป ส่งผลให้มียาทางเลือกเพิ่มมากข้ึนสําหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยา และเชื้อมาลาเรียมี
โอกาสในการดื้อยา P218 ต่ํา (ในการทดสอบในหลอดทดลอง) 

 
     แผนงานที่ 3  จดัตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม ่

 (Lab network) 
เป้าหมาย     มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับโรคติดเชื้อต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การป้องกัน ควบคุม 

และแนวทางการรักษาโรค และสามารถตอบสนองต่อการร้องขอจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินจาก 
การระบาด 

 
ในระยะที่ผ่านมาเกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากไวรัสชนิดใหม่หลายคร้ังในภูมิภาคต่างๆของโลก ซึ่งโรคเหล่านี้มีศักยภาพในการ

ระบาดในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังมีไวรัสชนิดใหม่ๆ ที่มีการค้นพบในสัตว์ในประเทศและบริเวณใกล้เคียงที่มีความเป็นไปได้ในการ
ระบาดสู่คน จึงมีความจําเป็นต้องสร้างเสริมศักยภาพการวิจัยและศักยภาพของบุคลากรที่เก่ียวข้องเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจ
เกิดข้ึน สําหรับงานวิจัยด้านแบคทีเรีย ประเทศไทยในปัจจุบัน มีการวิจัยเก่ียวกับแบคทีเรียก่อโรคร้ายแรงที่สามารถก่อการ
ระบาดและสามารถใช้เป็นอาวุธชีวภาพได้ค่อนข้างจํากัด จึงมีความจําเป็นต้องสร้างเสริมศักยภาพในเร่ืองนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้น 
ในการให้ทุนเพื่อสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในปี 2558 จึง
กําหนดกรอบของการวิจัยที่เก่ียวข้องกับโรคต่างๆ ดังนี ้

1. New zoonotic viruses : เป็นการศึกษาในแง่การตรวจหาและวิเคราะห์คุณสมบตัิต่างๆของเชื้อที่เก่ียวข้องกับการ
ระบาดและการก่อโรค รวมทั้งการตอบสนองของร่างกายตอ่การติดเชื้อ เพื่อให้ได้ข้อมูลสําคัญที่จาํเป็นสําหรับการ
ประเมินความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับมือการระบาด 

2. Bacterial pathogens : โดยเน้นการศึกษาดา้นการพฒันาการตรวจวินิจฉัย การจําแนกและศึกษาคุณสมบัติของเชื้อที่
มีโอกาสถูกใช้เป็นอาวุธชีวภาพ 



 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมเทคโนโลยีเพือ่เตรียมพร้อมปอ้งกันโรคอุบัติใหมอุ่บัติซํ้า               หน้าที ่37/38 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

และการให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างความพร้อมแก่ประเทศในการรับมือการระบาดภายใต้การสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีความ
เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในป ี2560 จึงกําหนดกรอบของการวิจัย ดังนี ้

1. เครือข่าย Pathogen discovery ซึ่ งประกอบด้วย ทีมผู้ เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อก่อโรคชนิดใหม่ๆ และ Bio-
informatician ดําเนินการโดยใช้ เทคโนโลยี  High-Throughput : Next Generation Sequencing (NGS) และมี
เครือข่าย/ความร่วมมือกับต่างประเทศ  

2. เครือข่ ายห้ องปฏิบั ติ การเพ่ื อการศึกษาคุณ ลักษณ ะของเชื้ อก่ อ โรคจากสิ่ งส่ งตรวจ/ตั วอ ย่างต่ างๆ 
(Characterization) ซึ่งประกอบด้วย ทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อก่อโรค ที่สามารถทําการศึกษาคุณลักษณะเชื้อก่อโรค
ติดเชื้อ/โรคติดต่ออุบัติซ้ําได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

แผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานภายในระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วย  

1. การดําเนินงานด้านไวรัสวิทยา  เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไวรัสอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ทั้งระดับห้องปฏิบัติการและ
หน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่และหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาชุดตรวจการตอบสนองในระบบ
ภูมิคุ้มกันและแนวทางการตรวจเชื้อไม่ทราบสาเหตุ เพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ําจาก
ไวรัสสัตว์สู่คน พร้อมทั้งค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ในระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วย และค้นหาไวรัสสัตว์สู่คนจาก
ค้างคาว เพื่อสํารวจเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และไวรัสอ่ืนๆ ที่อาจพบได้ในนกอพยพและนกธรรมชาต ิ

2. การดําเนินงานด้านแบคทีเรีย ซึ่งจะพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยหลายวิธีท่ีจะใช้ตรวจวินิจฉัยเช้ือแบคทีเรียก่อโรค จํานวน 12 
ชนิด พร้อมจัดทําฐานข้อมูลวิธีการแยกและฐานข้อมูลวิธีการบ่งช้ีชนิดของเช้ือเพ่ือนําไปสู่การระบุแหล่งท่ีมาของเช้ือได ้และมีการ
จดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่สาธารณชน และจัดสัมมนาวิชาการรวมของสมาชิกในเครือข่าย เพ่ือให้
สมาชิกในแครือข่ายมีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือจากแบคทีเรียด้วยวิธีท่ีพัฒนาข้ึนได้  

3. การประสานงานให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และนําองค์ความรู้/วิธีการตรวจที่พัฒนาข้ึนนําไปใช้ประโยชน์ในเครือข่าย
ผ่านการจัดประชุมหารือติดตามการดําเนินงาน ร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ เช่น กรมควบคุมโรค เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ประเทศในการรับมือการระบาดในอนาคต 



 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมเทคโนโลยีเพือ่เตรียมพร้อมปอ้งกันโรคอุบัติใหมอุ่บัติซํ้า               หน้าที ่38/38 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
ผลกระทบ (Impact) ต่อเศรษฐกิจและสังคม   

 
โปรแกรมได้สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองมือในการควบคุมการระบาดของไข้หวัดนก และไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยมีการประสานกับเครือข่ายนักวิจัย การสนับสนุนงบประมาณ และการบริหารผลงาน จนเกิดผลงาน
ทางด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาสายพันธุ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยการใช้เทคโนโลยีการสร้างไวรัสที่เรียกว่า Reverse genetics การ
พัฒนาการตรวจวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ด้วยการตรวจวินิจฉัยแบบอณูชีววิทยา และการตรวจแบบซีรัมวิทยา รวมทั้ง
การศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ และข้อมูลเบื้องต้นในการสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์ ฟอสเฟต (Oseltamivir phosphate) ใน
ระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อนําไปสู่การสังเคราะห์ในระดับโรงงานต่อไป ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการวางแผนเชิงนโยบาย
ในการรับมือการระบาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสีย การเจ็บป่วยของประชากรไทยต่อไป ซึ่งการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่
นก, ไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกราว 2 ล้าน ล้านเหรียญ
สหรัฐ และโปรแกรมได้ให้ความสําคัญโดยมุ่งเน้นการดําเนินงานให้เกิดผลลัพธ์ภายในปี 2559 ใน 2 เร่ืองหลัก ได้แก่ 1) การ
พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกรุ่นที่ 2 (NSTDA II) ที่มีคุณสมบัติดีกว่าวัคซีนรุ่นที่ 1 (NSTDA I) พร้อมทดสอบในมนุษย์ และ 2) การ
พัฒนาสารต้านมาลาเรียต้นแบบ 3 สารที่ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก โดยหากนําวัคซีนไข้เลือดออกหรือยาต้าน
มาลาเรียที่พัฒนาได้ไปต่อยอดจนสามารถนําออกสู่ตลาดได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกและรักษาโรค
มาลาเรียดื้อยา รวมประมาณ 4,800 ล้านบาท นอกจากนี้ โปรแกรมฯ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคติดเชื้ออ่ืน ๆ 
โดยการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์สําหรับควบคุม ป้องกันและรักษา โรคติดเชื้ออุบัติใหม่อ่ืนๆ ที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคต 


