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เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 สหภาพยุโรป น าโดย 
น า ง  Ursula von der Leyen ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมาธิการยุโรป ได้เป็นประธานในการจัดการ
ประชุมนานาชาติ “Coronavirus Global Response 
Pledging Conference” ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับ
ผู้น าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และผู้น าของ
ประเทศอื่น ๆ เพื่อระดมทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยในการประชุมครั้งนี้มี
ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมด้วยประมาณ 
40 ประเทศ รวมท้ังผู้แทนของกลุ่มผู้บริจาคเข้าร่วม
ประชุมด้วย จากข้อสรุปในท่ีประชุมได้มีการก าหนด
เป้าหมายของการระดมทุนภายใต้โครงการ Corona-
virus Global Response ไว้ท่ี 7,500 ล้านยูโร 

โครงการ  Coronavirus Global Response ได้ ถู ก
ริเริ่มจากคณะกรรมาธิการยุโรปและอีก 9 ประเทศท้ัง
ในและนอกสหภาพยุโรป ได้แก่ นอร์เวย์ แคนาดา 
ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ซาอุดิอาระเบีย สหราช
อาณาจักร และ สเปน โดยจุดประสงค์หลักของการ
ระดมทุนครั้ งนี้  คื อ  เพื่ อสนับสนุนการวิจั ยและ 
 

พัฒนาการปรับปรุงการวินิจฉัย การค้นหาวิธีการรักษา
ท่ีมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโค
วิด-19 โดยให้ทุกประเทศท่ัวโลกสามารถเข้าถึงได้ใน
ราคาย่อมเยา ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาท่ีเร่งด่วนท่ีสุด 3 
ประการในการจัดการกับโรคโควิด-19  โดยจะร่วมมือ
กับองค์การอนามัยโลกและองค์การด้านสาธารณสุข
ระดับโลก 

การระดมทุนครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับแถลงการณ์
ของนาย Antonio Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ 
ท่ีก่อนหน้านี้ได้เรียกร้องให้มีการพัฒนาวิธีการรักษาโรค
โควิด-19 โดยให้ผลิตวัคซีนในราคาถูกและจัดหา
เครื่องมือตรวจหาเช้ือให้เพียงพอส าหรับทุกคนเพื่อท่ีจะ
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

Credit: global-response.europa.eu 
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Credit: global-response.europa.eu 

การเข้าร่วมบริจาคของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

หลังจากมีการประกาศระดมทุนภายใต้โครงการ  
Coronavirus Global Response ด้านผู้น าชาติต่าง ๆ 
ท่ัวโลก ต่างให้ความสนใจและยินดีสนับสนุนโครงการนี้ 
โดยในช่วงการเริ่มต้นของการประชุม สหภาพยุโรปได้
ประกาศท่ีจะบริจาคเงิน 1,000 ล้านยูโร เพื่อเป็น
กองทุนแรกเริ่มส าหรับโครงการ Coronavirus Global 
Response โดยนาง Ursula von der Leyen กล่าว
ว่างบประมาณจ านวนนี้เป็นทุนตั้งต้นจากความร่วมมือ
ของท่ัวโลกอย่างท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและ
ความมีมนุษยธรรม และได้ให้ความเห็นว่ายังมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินเพิ่มเติมอีกมากในอนาคตเพื่อการ
ผลิตวัคซีน และให้ทุกคนท่ัวโลกสามารถเข้าถึงและซื้อ
หาวัคซีนดังกล่าวได้อย่างท่ัวถึง 

ในขณะท่ีนาย Emmanuel Macron ประธานาธิบดี
ของฝรั่งเศส ได้ให้ค ามั่นว่าฝรั่งเศสจะช่วยสนับสนุน
กองทุนด้วยงบ 500 ล้านยูโร นาง Angela Merkel 
นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ให้ค ามั่นว่าเยอรมนีจะช่วย
สนับสนุนเป็นเงินจ านวน 525 ล้านยูโร และ นาย 

Giuseppe Conte นายกรัฐมนตรีของอิตาลี ให้ค ามั่น
ว่าอิตาลีจะช่วยสนับสนุนเป็นเงินจ านวน 70 ล้านยูโร 
อีกท้ังผู้น าท้ัง 3 ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกท่ีตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์ ระบุสนับสนุนการระดมเงินทุนเพื่อการ
วิ จั ยพัฒนาวั ค ซี นดั ง กล่ า ว  ข ณะ ท่ีน าย  Pedro 
Sánchez นายกรั ฐมนตรีของสเปน ได้ประกาศ
สนับสนุนเงินทุน 125 ล้านยูโร โดยระบุว่า 50 ล้านยูโร 
จะมอบให้การผลิตวัคซีน ส่วนอีก 75 ล้านยูโร มอบ
ให้กับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับมือกับการระบาดของ
โควิด-19  
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นอกจากนี้ยังมีประเทศนอกสมาชิกสหภาพยุโรปท่ี
พร้อมใจกันสนับสนุนโครงการ Coronavirus Global 
Response อาทิ ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นประธานร่วม
ในการจัดการประชุมครั้ งนี้  ระบุว่าประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย จะสมทบทุนจ านวน 1,000 ล้านยูโร ซึ่ง
เทียบเท่ากับงบสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ในขณะท่ี
ประเทศซาอุดีอาระเบียให้ค ามั่นท่ีจะสมทบทุนเป็น
จ านวน 450 ล้านยูโร และ นาย Boris Johnson 
นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรประกาศมอบเงิน
สนับสนุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จ านวน 440 
ล้านยูโร  

ส าหรับประเทศในฝั่งทวีปเอเชีย ถึงแม้ผู้น าของประเทศ
จีนจะ ไม่ ได้ เข้ า ร่ วมการประชุมครั้ งนี้  แต่ ได้ ส่ ง
เอกอัครราชทูตประจ าสหภาพยุโรปเป็นตัวแทนในการ
เข้าร่วม โดยประเทศจีนประกาศให้งบสนับสนุนจ านวน 
45 ล้านยูโร ในขณะท่ีประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งใน
ประธานร่วมจัดตั้งโครงการนี้ ประกาศให้งบสนับสนุน 

จ านวน 760 ล้านยูโร และประเทศเกาหลีใต้ประกาศ
ให้งบสนับสนุนจ านวน 45 ล้านยูโร 

แต่ เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าระดับโลก 
และต่างได้รับผลกระทบในระดับรุนแรงจากการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมในการ
ประชุมครั้งนี้ และยังไม่มีการประกาศท่ีจะสนับสนุนงบ
วิจัยให้แก่โครงการ Coronavirus Global Response 
โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศนอร์เวย์ได้ระบุว่าเป็น
เรื่องท่ีน่าเสียดายท่ีสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าร่วมการ
ประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะเมื่อครั้งท่ีเราอยู่ในภาวะ
วิกฤต และเราควรต้องร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ 

นอกจากนี้ยังมีองค์กรอ่ืน ๆ เช่น สหประชาชาติ องค์กร
ด้านการกุศล และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันบริจาคเงิน 
อีกท้ังยังมีกลุ่มผู้บริจาคซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในวง
สังคมอีกหลายคนได้ให้ค ามั่นว่าจะบริจาคงบสนับสนุน
เข้าโครงการ Coronavirus Global Response 
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Credit: global-response.europa.eu 

การใช้ประโยชน์จากโครงการ Coronavirus 
Global Response 

สหภาพยุโรปแถลงว่าจากจ านวนเงินท้ังหมด 7,500 
ล้านยูโร จะถูกจัดสรรน าไปใช้ในการพัฒนาวัคซีน
จ านวน 4,000 ล้านยูโร อีก 2,000 ล้านยูโร จะถูกใช้ใน
การวิจัยเพื่อการรักษาโรค และ 1,500 ล้านยูโร จะ
น าไปใช้ในการผลิตเครื่องมือตรวจเชื้อ โดยยอดเงิน
บริจาคจะถูกส่งมอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 
คือ องค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน (Global Alliance for 
Vaccines and Immunization, GAVI) ซึ่ ง เป็นกลุ่ ม
ความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐและเอกชนเพื่อมุ่ง
ช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศท่ี
ยากจนท่ีสุด 73 ประเทศ ให้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคได้
มากกว่าเดิม โดยมีสมาชิกอย่างเช่น องค์การทุนเพื่อ
เด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children's 
Fund, UNICEF) มูลนิธิบิลและเมลินด้า เกตส์ (Bill & 
Melinda Gates Foundation) องค์การอนามัยโลก  
 

(World Health Organization, WHO) และ มูลนิ ธิ
เพื่อการวินิจฉัยเชิงนวัตกรรมใหม่ (The Foundation 
for Innovative New Diagnostics, FIND) เป็นต้น  

อีกท้ังจะบริจาคให้แก่กลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้าน
นวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด (Coalition for Epi-
demic Preparedness Innovations, CEPI) ซึ่ ง เป็น
องค์กรระดับสากลท่ีเพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 โดยมี
จุดประสงค์ในการเร่งพัฒนาวัคซีนใหม่ ๆ เพื่อป้องกัน
โรคติดเชื้อให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และต้องการ
ผลักดันให้ประชาชนท่ัวโลกเข้าถึงวัคซีนได้อย่างท่ัวถึง 
รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย ซึ่งปัจจุบันทาง 
CEPI ได้สนับสนุนการทดลองวัคซีนอยู่หลายตัวโดยร่วม
วิจัยกับสถาบันวิจัยต่าง ๆ ท่ัวโลก เช่น บริษัท GSK 
ของสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัย Queensland 
ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย  บ ริ ษั ท  Moderna ใ น
สหรัฐอเมริกา และสถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้
แห่งชาติสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยมีวัคซีนหลายตัวท่ี
รอเข้าสู่การทดลองกับมนุษย์ระยะท่ีสองอย่างเร็วท่ีสุด 
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ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนนี้ และหากผลการ
ทดลองพบว่าปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพ ก็น่าจะ
ผลิตวัคซีนชุดแรกได้ภายในปีนี้ โดยคาดว่าจะเป็นการ
ใช้ในกรณีฉุกเฉินก่อน 

สถานะล่าสุด 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2563 ระบุว่าโครงการ 
Coronavirus Global Response สามารถระดมทุนได้
แล้วเป็นจ านวนท้ังหมด 9,800 ล้านยูโร ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายท่ีตั้งไว้ท่ี 7,500 พันล้านยูโร  

ทางสหภาพยุโรปกล่าวเสริมว่าการท่ีจะต่อสู้กับโรคโค
วิด -19 ได้  จ า เป็นอย่างยิ่ งจะต้องมี งบประมาณ
สนับสนุนมหาศาล โดยชี้ว่าการระดมเงินสนับสนุนจะ
เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ หน่วยงานบังคับใช้กฎระเบียบ 
ภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ 
องค์กรการกุศลต่าง ๆ รวมท้ังผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สาธารณสุข ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 จึงเป็นเรื่อง 
 

น่ายินดีอย่างยิ่งท่ีองค์ชั้นน าและประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก
ได้ร่วมใจกันบริจาคเงินเพื่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้ โดยใน
วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 อังกฤษจะเป็นเจ้าภาพในการ
จัดการประชุมออนไลน์ครั้งต่อไป 

โครงการ Coronavirus Global Response ถือว่าเป็น
อีกโครงการระดับโลกท่ีประเทศไทยควรเข้าร่วมเพื่อ
แสดงบทบาทและจุดยืนในการสนับสนุนการสร้างความ
ร่วมมือแบบพหุพาคีในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่ งประเทศไทยสามารถใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้ในประเด็นการแลกเปลี่ยน
และถ่ายทอดองค์ความรู้และการท าวิจัยร่วมในการ
พัฒนาวัคซีน โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
และแสดงเจตจ านงในการร่วมบริจาคทุนสนับสนุนได้ท่ี 
https://global-response.europa.eu/ 

ที่มา: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/ip_20_797 

https://global-response.europa.eu/ 

Credit: global-response.europa.eu 

https://global-response.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_797
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_797
https://global-response.europa.eu/
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เหล่าผู้น าประเทศในสหภาพยุโรปต่างออกมาสนับสนุน
การสร้างความร่วมมือและการท างานร่วมกันระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน
วิทยาศาสตร์และการวิจัยในยุโรป เพื่อหาทางออก
ส าหรับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดยเน้นย้ าถึงความส าคัญในการแบ่งปันข้อมูลและการ
ท างานร่วมกันท้ังในสหภาพยุโรปและกับประเทศต่าง ๆ 
ท่ัวโลก และพร้อมท่ีจะสนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของทีมนักวิจัยและบริษัทต่าง ๆ ในยุโรป
อย่างเต็มท่ี ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการ 

ERAvsCorona โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์และ
เครื่องมือท่ีมีอยู่ของเขตการวิจัยยุโรป (European Re-
search Area, ERA) เพื่อมารับมือกับการระบาดของ
โรคโควิด-19  

Credit: europa.eu 
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กลยุทธ์ส าคัญ 10 ประการ 

โดยในแผนปฏิบัติการประกอบด้วยกลยุทธ์ส าคัญ 10 
ประการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้น าประเทศของ 
27 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป 

1) ความร่วมมือในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมในการจัดการกับไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 

จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์ข้อนี้ คือ เพื่อให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับประเทศ
มีโอกาสได้ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และมีแผน
งานวิจัยท่ีสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

2) การขยายการให้การสนับสนุนการทดลองทาง
คลินิกขนาดใหญ่ในยุโรป 

จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์ข้อนี้ คือ เพื่อการระดมทุน
เพิ่มเติมในการสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วย 
และการวิจัยหาวัคซีนขนาดใหญ่ครอบคุลมท่ัวยุโรป 

 

3) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้
ในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
การรับมือของระบบสาธารณสุขในยุโรป 

จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์ข้อนี้ คือ การให้ทุนสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมท่ีจะช่วยการได้มาซึ่งข้อมูลท่ี
ส าคัญต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผลกระทบของการ
ระบาดของโรคต่อสั งคมและเศรษฐกิจ  วิ ธี การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไปถึงข้อมูลการรับมือส าหรับระบบ
สาธารณสุข 

Credit: europa.eu 

Credit: Euractiv 



 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 8 

4) การสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ในยุโรปในการวิจัย 

สหภาพยุโรปต้องการผลักดันให้บริษัทต่าง ๆ พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อจัดการกับโรคโควิด-19 โดยการให้ทุน
สนับสนุนผ่านโครงการ Horizon 2020 European 
Innovation Council pilot Accelerator เ พื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน
ท่ีเพ่ิมมากขึ้นของบริษัทต่าง ๆ ในการพัฒนาวัคซีน การ
ขยายการผลิต และการทดลองใช้วัคซีนในระดับกว้าง 

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง Coronavirus European 
Innovation Council Platform ซึ่ ง ใ ช้ เ ป็ น
แพลตฟอร์มในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
แนวคิดทางนวัตกรรมระหว่างนักลงทุน วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น และภาคส่วน 
อื่น ๆ 

 

5) การเปิดโอกาสให้มีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 

จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์ข้อนี้  คือ การหาแหล่งทุน
เพิ่มเติม เช่น จากกองทุนวิจัยระดับประเทศและ
ภูมิภาค มูลนิธิ เอกชน และ อื่น ๆ เพื่อมาสนัยสนุ
นวัตกรรมส าหรับการจัดการกับโรคโควิด-19 ท่ีพัฒนา
โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ
เริ่มต้น และได้รับการประเมินแล้วว่ามีศักยภาพท่ียอด
เยี่ยมแต่ไม่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนจากสภา
น วั ต ก ร ร ม แ ห่ ง ยุ โ ร ป  ( European Innovation  
Council) 

Credit: europa.eu 

Credit: europa.eu 
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Credit: europa.eu 

6) การจัดตั้งแพลต์ฟอร์มเพื่อให้ข้อมูลแบบครบวงจร
ด้านทุนวิจัยส าหรับประเด็นโรคโควิด-19 

สหภาพยุโรปได้จัดตั้ง ERA Corona platform ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มท่ีนักวิจัยสามารถใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปิดรับสมัครการให้ทุนวิจัยทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้อกับ
โรคโควิด-19 โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ท่ี 

https://ec.europa.eu/info/funding -tenders/
opportunities/portal/screen/covid-19 

7) การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจระดับสูงด้านการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 

โดยหน่วยงาน เฉพาะกิ จนี้ จะมีหน้ า ท่ี ในการให้
ค าแนะน าด้านการด าเนินแผนปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมท้ังในระยะสั้นและระยะ
ยาว รวมไปถึงการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการความ
ร่วมมือต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 

8) การพัฒนาการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย 

สหภาพยุโรปได้น าระบบการค านวณประสิทธิภาพสูง 
ปัญญาประดิษฐ์ และฐานข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการ
จัดการอุปสงค์และอุปทานของโครงสร้างพื้นฐานการ
วิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการกับโรคโควิด-19 เพื่อให้
มั่นใจว่าอุปกรณ์ เครื่องมือ ตัวอย่างเชื้อ สารเคมีในการ
วิเคราะห์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัยมี
ปริมาณเพียงพอ 

Credit: europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
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9) การจัดตั้งแพตฟอร์มเพื่อแบ่งปันและเผยแพร่
ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 

สหภาพยุโรปจัดตั้ง EU Covid-19 Data Platform ซึ่ง
เป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้นักวิจัยเก็บรักษา แบ่งปันและ
วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว 

10) การจัดงานเพื่อระดมแนวทางในการแก้ปัญหา
และการจัดการกับโรคโควิด-19 

สหภาพยุ โ รปได้ จั ด งาน ท่ีชื่ อว่ า  ญ an-European 
Hackathon (#EUvsVirus) โ ดยมี จุ ดประสงค์ เพื่ อ
ระดมความคิดและความร่วมมือกันในการหาทางออก
ของการจัดการกับโรคโควิด-19 โดยหวังว่าจะช่วยลด
เวลาในการน านวัตกรรม ท่ีถูกพัฒนามาแล้ว ไป
ประยุกต์ใช้จริง อีกท้ังยังเป็นช่องทางให้โรงพยาบาล
และสาธารณชนได้ทราบถึงนวัตกรรมท่ีมีอยู่ในประเทศ
สมาชิกฯ ต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป 

ที่มา: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
research_and_innovation/research_by_area/
documents/ec_rtd_era-vs-corona.pdf 

Credit: europa.eu 

Credit: europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona.pdf
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เมื่อเดือนมีนาคม 2563 สหภาพยุโรปให้ประกาศให้ทุน
วิจัยส าหรับการพัฒนาวิธีการรักษาและการตรวจ
วินิจฉัยโรคโควิด -19 จ านวน 117 ล้านยูโร ผ่าน
โครงการ Innovative Medicines Initiative ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและภาค
เภสัชอุตสาหกรรม โดยเงินสนับสนุน 45 ล้านยูโรเป็น
เงินช่วยเหลือท่ีได้จากบริษัทยาต่าง ๆ ในยุโรป และอีก 
72 ล้านยูโรเป็นงบสนับสนุนจากโครงการ Horizon 
2020 โดยจุดประสงค์หลัก คือ การช่วยจ ากัดการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสท้ังในระดับสหภาพยุโรปและ
ระดับโลก 

โดยหลังจากการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีสมัคร
เข้ามาแล้ว ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ทางสหภาพ
ยุโรปได้ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน ท้ังสิ้น 
8 โครงการ ซึ่งมีหน่วยงานท้ังหมด 94 หน่วยงานท่ี
เกี่ ยวข้อง ได้รับทุนในครั้ งนี้  อาทิ มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย บริษัทเอกชน และองค์กรสาธารณะ โดย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นภาคส่วนท่ี
ประสบความส าเร็จในการสมัครขอทุนในครั้งนี้ โดย
ได้รับทุนวิจัยไปถึงร้อยละ 17 และจ านวนผู้ท่ีได้รับทุน
คิดเป็นร้อยละ 20 

Credit: IMI 
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สรุปรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุน 

จาก 8 โครงการท่ีได้รับทุนวิจัย สามารถแยกได้เป็น 2 
ประเภท 

1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย 
จ านวน 5 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาเครื่องมือท่ีพกพาสะดวก สามารถน าไปใช้ได้
ในทุกพื้นท่ี และสามารถให้ผลตรวจได้อย่างรวดเร็ว 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้บุคลากรสาธารณสุข
สามารถตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้
อย่างรวดเร็วและแม่นย ามากขึ้น ซึ่งจะช่วยลด
ความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสต่อไป
ได้ 

• COVID-RED: พัฒนาอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น เทคโนโลยี
สวมใส่และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ โดยใช้ข้อมูล
ระบาดวิทยาทางคลินิก เพื่อตรวจสอบการติดเชื้อ
ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า 

• DECISION: พัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยระดับ
โมเลกุลท่ีมีต้นทุนต่ า สามารถท าให้มีขนาดเล็ก 
และสามารถใช้แล้ว ท้ิงได้  เพื่อสามารถตรวจ
วิ เคราะห์หาเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ากับห้องปฏิบัติการ แต่ใช้เวลาไม่เกิน 15 
นาที 

• DRAGON: ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของ
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
เพ่ือให้การตรวจวินิจฉัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

• KRONO: พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อตรวจหา
เชื้อไวรัส โดยสามารถน าไปใช้ได้ในคลินิกหรือท่ี
บ้าน โดยสามารถแสดงผลการทดสอบได้ภายใน 40 
นาที 

 

Credit: europa.eu 
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• RAPID-COVID: พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยท่ีสามารถ
ตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 รวมถึงเชื้อไวรัส
และแบคทีเรียอื่น ๆ อีก 30 ชนิดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบทางเดินหายใจ ไปพร้อม ๆ กันได้ เพื่อจะได้
คัดแยกและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ า
เป็นได้ 

2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการรักษา จ านวน 3 
โครงการ ซึ่งมุ่งเน้นค้นหาวิธีการรักษาโรคโควิด-19 
เป็นหลัก รวมถึงการตรียมรับมือการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาในอนาคต 

• CARE: ศึกษาและวิจัยถึงประสิทธิภาพของยาท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันในการรักษาโรคโควิด-19 และพัฒนายา
ท่ีสามารถจัดการเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้อย่าง
เฉพาะเจาะจง 

• Impentri: ท าการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มและมี
การอ าพรางสองฝ่าย (ผู้ท าการทดลองและผู้ร่วม
การทดลอง) เพื่อทดสอบถึงประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของการใช้ยาสามัญ imatinib ในการ
รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ท่ีมีอาการปอดอักเสบ 

• MAD-CoV 2: พัฒนาวิธีการรักษาสมัยใหม่ โดยใช้
การตัดต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพยาต้านไวรัสชนิดใหม ่

ท่ีมา: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
research_and_innovation/research_by_area/
documents/ec_rtd_imi-projects_factsheet.pdf 

Credit: IMI 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_imi-projects_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_imi-projects_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_imi-projects_factsheet.pdf
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รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก IMI ทั้งสิ้น 8 โครงการ  
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Credit: switch-asia.eu 

สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่ม
ประเทศอาเซียนผ่านงบประมาณจ านวน 350 ล้านยูโร 
เพื่อรับมือและจัดการกับการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และบรรเทาผลกระทบจากการ
ระบาดดังกล่าวในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมาตรการความ
ช่วยเหลือครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนด าเนินงานของ
สหภาพยุโรปในการช่วยเหลือประเทศพันธมิตรท่ัวโลก 
ซึ่ ง มี ชื่ อ ว่ า  Team Europe package แ ล ะ มี
งบประมาณเป็นจ านวน 2 หมื่นล้านบาท  โดย 
 

จุดมุ่งหมายในการให้ความช่วยเหลือในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค คือ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตด้านสุขภาพ 
เสริมสร้างระบบสาธารณสุข และบรรเทาผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

นาย Igor Driesmans เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป
ประจ าอาเซียน กล่าวว่า ในสถานการณ์ท่ียากล าบาก
เช่นนี้ สหภาพยุโรปมีความยินดีท่ีจะให้ความช่วยเหลือ
แก่กลุ่มประเทศอาเซียน โดยสหภาพยุโรปและสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน  
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ต่างก็เป็นองค์กรระดับภูมิภาคท่ีมีความสัมพันธ์และ
ความเป็นหนึ่งเดียวกันมาเป็นเวลานานถึง 42 ปี 
สหภาพยุโรปประสงค์แสดงไมตรีจิตต่อประชาชนใน
ภูมิภาคอาเซียน ผ่านการให้งบประมาณช่วยเหลือ
จ านวน 350 ล้านยูโร เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
มาตรการท่ีเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาและบรรเทา
ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ 
พร้อมเน้นย้ าว่าเราจะสามารถจัดการกับการระบาด
ใหญ่ท่ัวโลกของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ผ่านการ
ท างานประสานร่วมกัน และความเป็นน้ าหนึ่งเดียวกัน
ระหว่างประเทศ 

โดยในขณะนี้สหภาพยุโรปได้ท างานร่วมกับอาเซียนใน
การจัดการกับวิกฤตการณ์โรคโควิด -19 โดยมีการ
ประชุมทางไกลร่วมกันครั้งแรกเมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 
2563 ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของท้ังสองฝ่ายต่างเห็น
พ้องกันในการท่ีจะกระชับความร่วมมือ แลกเปลี่ยน
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เปิดห่วงโซ่อุปทาน 
และพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน 

โครงการความช่วยเหลือส าหรับกลุม่ประเทศ
อาเซียน  

สหภาพยุโรปได้ปรับเปลี่ยนโครงการความร่วมมือท่ีมี
อยู่ในปัจจุบันกับอาเซียน ให้มีความสอดคล้องและ
มุ่งเน้นต่อการรับมือกับการระบาดใหญ่ท่ัวโลกของไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโครงการท่ีกลุ่ม
ประเทศอาเซียนซึ่งรวมถึงประเทศไทย สามารถเข้าร่วม
เพื่อรับความช่วยเหลือมี ดังนี้ 

โครงการ Safe & Fair ซึ่งงบประมาณจ านวน 25 ล้าน
ยูโร มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพการย้ายถิ่นฐาน
แรงงานให้มีความปลอดภัยและความยุติธรรมส าหรับ
ผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียท้ังหมด เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ The EU-UN Spotlight Initiative สนับสนุน
โดยสหภาพยุโรปและสหประชาชาติ เพื่อจะขจัดความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 
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โ ค ร ง ก า ร  BIOSEC – Enhanced Biosecurity in 
South-East Asia ซึ่งเป็นโครงการท่ีให้ความส าคัญต่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ท่ามกลางการระบาดของ
โรคโควิด-19 ทางโครงการมีงบประมาณ 3.5 ล้านยูโร 
เพื่อช่วยประเทศพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับโรคติดต่อ
อันตรายและสถานการณ์ท่ีรุนแรงอย่างเช่นการระบาด
ใหญ่ท่ัวโลก ภายใต้โครงการท่ีมีระยะเวลาสามปีนี้ 
ประเทศพันธมิตรจะยกระดับการแบ่งปันข้อมูลและการ
ประสานงานการรับมือ ทบทวนกฎหมายในประเทศ
และบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้น ท้ังยังพัฒนา
ความสามารถในการระบุชนิดและแหล่งท่ีมาของเชื้อ
โรคให้มีความแน่นอนยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ทางคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมได้ประกาศให้ทุนวิจัยแก่โครงการวิจัย 18 
โครงการ รวมท้ังสิ้นเป็นงบประมาณ 48.5 ล้านยูโร 
เพื่ อจัดการกับโรคโควิด -19 ในสาขาการศึกษา
กระบวนการเกิดโรค การตรวจวินิจฉัย การพัฒนา 
 

วัคซีน การพัฒนาวิธีการรักษา และการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อม
ท้ังประกาศเปิดรับการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ด้านการวิจัยในอาเซียนท่ีสนใจท างานวิจัยร่วมกับ
โครงการวิจัย 18 โครงการของสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็น
โอกาสท่ีดีของหน่วยงานในประเทศไทย หากมีความ
สนใจหรือความเชี่ยวชาญตรงกับขอบเขตการวิจัยของ
โครงการจากท้ังหมด 18 โครงการ เพื่อร่วมท าการวิจัย
ร่วมกัน โดยสามารถดูรายชื่อและรายละเอียดของแต่
ละโครงการได้ท่ี https://ec.europa.eu/info/sites/
i n f o / fi l e s / r e s e a r c h_ a nd_ innova t i on /
research_by_area/documents/ec_rtd_cv -
projects-1.pdf แ ล ะ ห า ก ห น่ ว ย ง า น วิ จั ย ห รื อ
นักวิจัยไทยท่ีมีความสนใจร่วมท างานวิจัยกับหน่วยงาน
ในยุโรป และต้องการทราบข้อมูลเพิ่มสามารถประสาน
สอบถามข้อมูล เพิ่ ม เติมมาท่ีส านักงานท่ีปรึกษา
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ป ร ะ จ า ส ถ า น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยผ่านช่องทาง
อีเมลได้ท่ี thaiscience.eu 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects-1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects-1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects-1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects-1.pdf
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โครงการความช่วยเหลือส าหรับประเทศไทย  

ส าหรับประเทศไทย สหภาพยุโรปและ Oxfam ซึ่งเป็น
องค์กรท่ีท างานด้านการพัฒนาในระดับสากลได้จัดท า
โปสเตอร์เป็นภาษาไทยและภาษายาวีเพื่ออธิบายวิธี
ป้องกันตนเอง เพื่อช่วยประเทศไทยในการรับมือกับ
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในชุมชนห่างไกล
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ในหลายชุมชนห่างไกล ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้คนจ านวนมากยังขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเอง
จากโควิด-19 เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคมและ
มาตรการป้องกันตนเองอื่น ๆ ข้อมูล ท่ีมีอยู่แล้ว
บางส่ วนมี เ ฉพาะภาษาไทยและ ไม่ ได้ ค านึ ง ถึ ง
ขนบธรรมเนียมของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น 
ในเรื่องการละหมาด เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว 
สหภาพยุโรป ร่วมกับ Oxfam จึงได้จัดท าโปสเตอร์เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโควิด-19 เป็นภาษาไทย
และภาษายาวี จ านวน 1,000 ชุด แจกจ่ายออกไปยัง
ชุมชน 400 แห่งในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี 
โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปภายใต้ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสร้าง
ความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
และองค์กรภาครัฐในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงใน
พื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนี้ ยังมีการส่ง
โปสเตอร์ในรูปแบบดิจิทัลตามช่องทางสื่อสังคม และ
กลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคม โปสเตอร์ดังกล่าวจะช่วย
ผู้น าชุมชนผู้หญิงและผู้น าทางศาสนาในการเพิ่ม
มาตรการป้องกันโควิด-19 ในชุมชน และลดภาระการ
ดูแลของผู้หญิงและความรุนแรงต่อผู้หญิงอันเป็นผลมา
จากความตึงเครียดในครอบครัวและความยากจนท่ี
เพิ่มขึ้น 

สามารถดูและดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ ท่ี : https://
drive.google.com/file/d/1wkAY3Z-oXzNZy9lQ-
YcKduIN7GpgdYqE/view 

ท่ีมา: https://eeas.europa.eu/delegations/
association-southeast-asian-nations-asean_en/ 

https://drive.google.com/file/d/1wkAY3Z-oXzNZy9lQ-YcKduIN7GpgdYqE/view
https://drive.google.com/file/d/1wkAY3Z-oXzNZy9lQ-YcKduIN7GpgdYqE/view
https://drive.google.com/file/d/1wkAY3Z-oXzNZy9lQ-YcKduIN7GpgdYqE/view
https://eeas.europa.eu/delegations/association-southeast-asian-nations-asean_en/77984/EU%20mobilises%20%E2%82%AC350%20million%20to%20assist%20the%20ASEAN%20region%20in%20fight%20against%20the%20coronavirus
https://eeas.europa.eu/delegations/association-southeast-asian-nations-asean_en/77984/EU%20mobilises%20%E2%82%AC350%20million%20to%20assist%20the%20ASEAN%20region%20in%20fight%20against%20the%20coronavirus
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