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แปลโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ 


ศาสตราจารย์ นพ. พอล ออฟฟิท (Prof. Paul A. Offit) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและภูมิคุ้มกันวิทยาที่เป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย เขาเป็นคนต้นคิดคนหนึ่งของวัคซีนโรตาไวรัส (rotavirus vaccine)  ที่เรียกว่า RotaTeq ผลิตโดย บริษัทเมอร์ค 2

(Merck & Co.) และในปัจจุบันเป็นกรรมการของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณชนและภาคธุรกิจเอกชน
ภายใต้สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NIH) ที่เรียกว่า Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions 
and Vaccines (ACTIV)  ที่ให้การแนะนำเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ที่กำลังได้รับการวิจัยโดย3

โครงการต่างๆ  

เรา [ผู้เขียนข่าวจาก Human Vaccine Project] ถามเขาเกี่ยวกับความคิดเห็นของเขาต่อการวิจัยทางคลินิกสำหรับวัคซีน
โควิด -19 ต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกโดยแผนปฏิบัติการความเร็วสูง (Operation Warp Speed)  เนื้อหาด้านล่างเป็นการ4

สัมภาษณ์ ศ. ออฟฟิท ที่ได้รับแก้ไขเล็กน้อย 


 จาก "What Worries Me Is That People Do Trust Vaccines" สัมภาษณ์โดย Kristen Jill Abboud จาก Human Vaccine Project ฉบับที่ 11 วันที่ 1

24 มิถุนายน 2563 ใน https://www.humanvaccinesproject.org/wp-content/uploads/2020/06/11_HVP-  

 โรตาไวรัสเป็นไวรัสที่ทำเกิดการติดเชื้อในทางเดินอาหารในทารกและเด็กอ่อนทำให้ท้องร่วงและอาเจียนรุนแรงจนทำให้ร่างกายเสียน้ำเป็นอย่างมาก2

 โครงการเร่งพัฒนาวิธีการรักษาและวัคซีนโควิด-19 หรือ Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines - ACTIV เป็นความ3

ร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยที่มีการประสานและร่วมมือกันในการจัดลำดับความสำคัญและพัฒนาวิธีการรักษาและ
วัคซีนให้เร็วขึ้นกว่าปกติ ACTIV รวมสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงสาธารณสุข (Department of 
Health and Human Services) ที่รวมถึง The Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) ศูนย์ควบคุมและป้องกัน
โรค (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) และองค์การอาหารและยา (FDA) นอกจากนั้นยังรวมถึงองค์อื่นจากกระทรวงกลาโหม 
และกระทรวงทหารผ่านศึก (Department of Defense - DOD - and Department of Veteran Affairs - VA) และองค์การยาของสหภาพยุโรป 
(European Medicines Agency - EMA) และสถาบันการศึกษา องค์กรสาธารณกุศล และบริษัทยาเอกชนอีกมากมาย

 แผนปฏิบัติการความเร็วสูง (Operation Warp Speed) เป็นแผนปฏิบัติการร่วมของกระทรวงต่างๆของสหรัฐอเมริกา เช่น กระทรวงสาธารณสุข 4

กระทรวงกลาโหม กระทรวงทหารผ่านศึก กระทรวงเกษตร (Department of Agriculture) กระทรวงแรงงาน (Department of Energy)  ศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันโรค และองค์การอาหารและยา แผนปฏิบัติการความเร็วสูงจะประสานการวิจัยที่เกี่ยวกับโควิด-19 ที่อยู่ภายใต้ สถาบันสุขภาพแห่งชาติรวมถึง
การวิจัยที่อยู่ภายใต้โครงการ ACTIV และ โครงการ Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx) Initiative  และการวิจัยโควิด-19 อื่นๆที่อยู่ภายใต้ 
BARDA

https://www.humanvaccinesproject.org/wp-content/uploads/2020/06/11_HVP-


วัคซีนต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกโดยแผนปฏิบัติการความเร็วสูงในสหรัฐอเมริกาเป็นวัคซีนที่อาจจะได้ผลมากที่สุดหรือเป็น
เพียงแค่วัคซีนที่ถูกผลิตมาโดยเร็วที่สุด? 

ผมคิดว่าวัคซีนเหล่านั้นเป็นเพียงวัคซีนที่ถูกผลิตได้เร็วที่สุดเท่านั้นเอง เพราะโดยมากเป็นวัคซีนที่เกี่ยวกับยีนเสียเกือบหมด 
เช่น วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ หรือ อดิโนไวรัสของคนหรือของลิงที่ถูกทำให้ไม่สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ วัคซีนเหล่านี้ทำให้
เราสามารถทำวัคซีนได้เหมือนกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ประกอบเข้ากับคอมพิวเตอร์ (plug and play) นั่นเอง เรารู้ว่ายีนตัว
ไหนที่เราสนใจ -  ซึ่งคือยีนที่มีรหัสสำหรับโปรตีนเดือย (Spike protein) ที่อยู่บนผิวนอกของไวรัสซาร์สคอฟทู - และเรา
เพียงแต่เชื่อมยีนนั้นเข้าไปเท่านั้นเอง วิธีการนี้ง่ายกว่าการผลิตวัคซีนที่ทำจากไวรัสที่ถูกทำให้หมดฤทธิ์แล้ว (inactivated 
viral vaccine) หรือวัคซีนที่ทำจากวัคซีนที่ทำจากไวรัสที่ยังมีชีวิตอยู่และทำให้เกิดการติดเชื้อได้แต่ไม่รุนแรงพอที่จะทำให้
เป็นโรค (live-attenuated viral vaccine) หรือวัคซีนที่ทำจากโปรตีนที่เพาะขึ้นในห้องปฏิบัติการและถูกทำให้บริสุทธิ์แล้ว 
(purified protein vaccine) ไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่า [วัคซีนที่เกี่ยวกับยีน] อาจจะเป็นไปได้ว่าปลอดภัยกว่าหรือมีประสิทธิผล
กว่าวัคซีนชนิดอื่น


ผมไม่รู้ว่าการตัดสินใจให้ลำดับความสำคัญต่อวัคซีนเหล่านี้ทำกันอย่างไร ผมอยู่ในกลุ่มพัฒนาวัคซีน ACTIV ของเอ็นไอ
เอช (NIH) ด้วย แต่พวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกวัคซีนเหล่านี้แต่อย่างใด


ในการแข่งขันกันในการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสซาร์ศคอฟทูต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างความรวดเร็วและความ
ปลอดภัย/ประสิทธิภาพของวัคซีนหรือไม่? 

ผมจะตอบคุณได้แปดเดือนหลังจากนี้ การวิจัยทางคลินิกระยะที่สามจะบอกทุกอย่างได้ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสันนิษฐานว่าเราจะ
ทำการวิจัยทางคลินิกระยะที่สามที่เราถูกสั่งให้ทำซึ่งจะต้องมีผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 20,000 คน และคนที่ได้รับวัคซีน
เลียนแบบอีก 10,000 คน อย่างน้อยหากเราทำเช่นนั้น เราก็จะรู้


เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ [วัคซีน] เหล่านี้ ยังไม่มีวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA vaccines) หรือ
วัคซีนอดิโนไวรัสของคนหรือของลิงที่ถูกทำให้ไม่สามารถขยายตัวเพิ่ม [เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายคน]  ที่ถูกนำไปใช้จริงเลย 
วัคซีนเหล่านั้นยังไม่มี  สำหรับอาร์เอ็นเอที่มีข่าวสาร [หรือคำแนะนำ] นั้น เอ็มอาร์เอ็นเอโดยตัวมันเองแล้วเป็นโมเลกุลที่ไม่
คงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอจึงเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว แต่ผมไม่กังวลต่อเรื่องนี้เท่าไร แต่คุณรู้หรือไม่ว่าคุณจะได้รับ
อนุภาค (particles) มากแค่ไหนเมื่อคุณได้รับวัคซีนที่ทำจากไวรัสที่ถูกทำให้ไม่สามารถขยายตัวเพิ่มได้? ประมาณ 100 พัน
ล้านอนุภาค อนุภาคเหล่านี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันตอบสนองในทางที่ผิดปกติหรือไม่? อาจเป็นไปได้ นี้คือเหตุผลที่คุณต้องมี
อาสาสมัครอย่างน้อย 20,000 คนในกลุ่มท่ีได้รับวัคซีนเพื่อที่จะขจัดความกังวลเกี่ยวกับอาการข้างเคียงที่ผิดปกติได้ คุณจะ
ไม่สามารถขจัดความกังวลเกี่ยวกับอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ยากมากจนกว่าคุณจะฉีดวัคซีนให้คนถึง 20 ล้านคน


มีแผนสำหรับการวิจัยวัคซีนโควิด-19 ในเด็กหรือไม่? 
ในตอนต้นนั้นไม่มี เมื่อนำเอาวัคซีนไปขยายผลใช้แล้ว จะมีการวิจัยวัคซีนที่รวมเด็กด้วย สำหรับเด็กแล้วเราต้องใช้
มาตรฐานที่สูงมากสำหรับวัคซีนเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีโรคคาวาซากิเกิดขึ้นหลังจากที่ติดเชื้อแล้ว แต่กรณีที่เด็กเสียชีวิตจาก
ไวรัสนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมาก โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงว่าในสหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตจากโควิด-19  ถึง 114,000 
คน และมีกี่คนที่เป็นเด็ก? เด็กที่เสียชีวิตมีน้อยกว่า 20 คนในขณะที่มีเด็กที่เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ไปแล้ว 160 คนในปีนี้


การนำเอาวัคซีนชนิดหนึ่งไปใช้อย่างรวดเร็วจะเสี่ยงต่อการทำให้ความไม่ไว้วางใจต่อวัคซีนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะ
สำหรับคนบางกลุ่ม? 

คนที่ต่อต้านวัคซีนที่แท้จริงซึ่งหมายถึงคนที่เชื่อทฤษฎีสมคบคิด (conspiracy theorists) คงจะหาเหตุผลบางอย่างที่จะ
เกลียดวัคซีนนี้ได้อยู่ไม่ว่าวัคซีนจะมีความปลอดภัยหรือประสิทธิผลแค่ไหนก็ตาม  อย่างไรก็ตามเหตุผลเหล่านั้นจะไม่มี
เหตุผล


ผมคิดว่าจุดโฟกัสโดยสื่อมวลชนไม่ถูกต้องในบางประเด็น เมื่อคนกล่าวว่าไม่ไว้วางใจวัคซีนนั้น ผมไม่คิดว่าการกล่าวเช่น
นั้นเป็นจริง สิ่งที่ผมกังวลคือคนเชื่อในวัคซีนจริงๆ และเชื่อมากด้วย ผู้ปกครองในประเทศนี้ถูกแนะนำให้ฉีดวัคซีนแก่เด็กถึง 
14 ชนิดในปีแรกของชีวิตเด็ก ซึ่งวัคซีนเหล่านั้นอาจเป็นการฉีดถึง 27 เข็มในช่วงเวลานั้นและอาจมากถึงห้าเข็มในเวลา
หนึ่ง เพื่อที่จะป้องกันโรคต่างๆที่ผู้ปกครองส่วนมากไม่รู้จัก และใช้ของเหลวทางชีวภาพที่ผู้ปกครองส่วนมากไม่เข้าใจ ผู้
ปกครองไว้วางใจเรา ผมคิดว่าเราเสี่ยงต่อความไว้วางใจนั้นหากเราเร่งรีบทำต่อไปและไม่ทำการวิจัยทางคลินิกระยะที่สาม
ซึ่งเราจำเป็นต้องทำสำหรับวัคซีนนี้




เรายังจำเป็นที่จะต้องจัดการกับความคาดหวังเมื่อเราเริ่มแนะนำใช้วัคซีนนี้ โดยกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าวัคซีนจะมีผลข้างเคียงที่
พบได้ยากมากหรือไม่ แต่เรากำลังค้นหามันอยู่ และเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกับการนำเอาวัคซีนไปใช้ด้วย เราไม่มีทางที่จะ
ทำให้คนที่ต่อต้านวัคซีนเชื่อแน่ๆเพราะข้อมูลก็ไม่ทำให้พวกเขาเชื่อได้ 


เมื่อมีวัคซีนแล้ว ประชากรที่ฉีดวัคซีนน่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จึงจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน (herd immunity) ? 5

มันเป็นเพียงการคาดเดา มันต้องมีปัจจัยสองอย่างประกอบกัน: ความสามารถในการแพร่เชื้อของไวรัส และประสิทธิภาพ
ของวัคซีน ตัวอย่างเช่นโรคหัด (measles) เรามีไวรัสที่แพร่เชื้อได้ดีมากมาก - ไวรัสที่แพร่เชื้อได้ดีที่สุดของบรรดาโรค
ต่างๆที่สามารถป้องกันได้ - แต่เรามีวัคซีนที่มีประสิทธิผลเป็นพิเศษมาก ดังนั้นเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้แก่ 90% ของ
ประชากร สำหรับโปลิโอเราเริ่มที่จะเห็นการแพร่ระบาดของโปลิโอลดลงเมื่อเราเริ่มมีอัตราการฉีดวัคซีน 40-50% สำหรับ
โรตาไวรัสเมื่อเรามีอัตราการฉีดวัคซีน 60-70% โรคก็จะลดลงอย่างมากมาย ผมคิดว่าสำหรับโควิด-19 นั้นหากเรามีอัตรา
การฉีดวัคซีน 70-80% คุณจะเห็นอัตราการติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างน่าทึ่ง แต่ก็เป็นเพียงการเดาเท่านั้น


เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ อะไรที่ทำให้คุณตื่นทั้งคืน? 

มันมีระบบที่ผมไว้วางใจที่อยู่มาตั้งแต่ช่วง 1950 ซึ่งเป็นระบบที่จะรับประกันว่าวัคซีนที่ถูกนำมาใช้ในประเทศนี้ได้รับการ
ทดสอบอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่าได้ลดความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีน ระบบนี้
เกี่ยวข้องกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (US Centers for Disease 
Control and Prevention) และองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration) ตราบใด
ที่ยังมีระบบนี้อยู่ผมก็สบายใจ สิ่งที่ผมกังวลในขณะนี้คือระบบนี้อาจจะถูกก่อกวนโดยรัฐบาลที่ก่อกวนวิทยาศาสตร์ รัฐบาลนี้
เป็นรัฐบาลที่ตัดคำว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) ออกจากเวบไซด์ของสำนักงานปกป้องสิ่ง
แวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Agency - EPA) นี้เป็นรัฐบาลที่ผลักดันยาไฮดรอกซีคลอโร 
ควิน (hydroxychloroquine) ให้เป็นยาสำหรับรักษาโควิด-19 และทำให้องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาให้อนุมัติยานี้ 
ซึ่งเป็นยาที่ไม่เคยแสดงให้รู้ว่าได้ผล [ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19] และเป็นยาที่เป็นรู้กันว่ามีผลร้ายบางอย่างและในที่สุด
จะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี นั้นเป็นองค์การอาหารและยาในช่วงที่แย่ที่สุด เพราะพวกเขายอมให้ถูกกดดันควบคุมได้ และ
หากว่า [เรื่องทำนองนี้] เกิดกับวัคซีนแล้วละก็จะเป็นปัญหาแน่ๆ


 ภูมิคุ้มกันในชุมชน หรือภูมิคุ้มกันหมู่ (herd community) หมายถึงสัดส่วนของคนในชุมชนหรือประชากรที่เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคไม่ว่าจากการฉีดวัคซีน5

หรือเกิดจากภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเองที่มากพอที่จะควบคุมไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายต่อไปในชุมชนหรือกลุ่มประชากรนั้นได้


