
ไวรัสผันแปรและวัคซีนโควิด-19 
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	 ความสำเร็จของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้มีวัคซีนโควิด-19 ที่ใช้ได้ผลหลายชนิด
ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีและสิ่งที่บันดาลใจแก่คนทั้งโลกเป็นอย่างมาก แต่เช่น
เดียวกับวิวัฒนาการของการพัฒนาวัคซีน ไวรัสซาร์สคอฟทู (SARS-CoV-2) ที่เป็นสาเหตุของโรคระบาดโควิด-19 ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการไปด้วยเช่นกัน ส่งผลให้มีไวรัสซาร์สคอฟทูที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมกลายเป็นไวรัส
ซาร์สคอฟทูผันแปรหลายสายพันธุ์ และไวรัสผันแปรบางสายพันธุ์แพร่ระบาดได้ดีขึ้น เช่น ไวรัสผันแปร B.1.1.7 ที่พบใน
อังกฤษและกำลังระบาดไปยังประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศ และไวรัสผันแปร B. 1.351 (หรือ 501.V2) ที่พบครั้งแรกใน
ประเทศอาฟริกาใต้ที่เชื่อว่าสามารถแพร่ระบาดได้ดีกว่าไวรัสผันแปรที่พบครั้งแรกในอังกฤษ เป็นต้น

	 ไวรัสผันแปรชนิดต่างๆนี้นำไปสู่ความกังวลว่าวัคซีนโควิด-19 ที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลกับไวรัสชาร์สคอฟทูรุ่น
ดั้งเดิมยังจะมีผลต่อการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ติดไวรัสผันแปรต่างๆเหล่านี้ไม่ให้มีอาการป่วยโควิด-19 ได้เหมือนเดิมหรือไม่ 
บริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) และบริษัทโมเดอร์นา (Moderna) ที่เป็นผู้พัฒนาวัคซีนโควิด-19 สองชนิดแรกที่พิสูจน์ว่าได้ผลดีมาก
กล่าวว่าวัคซีนของบริษัทยังคงใช้ได้ผลอยู่แต่ประสิทธิผลของวัคซีนจะลดลงไปบ้างในการป้องกันไวรัสผันแปร B. 1.351 ที่
ระบาดมากในอาฟริกาใต้ แต่การวิจัยของวัคซีนทั้งสองชนิดนั้นดำเนินการวิจัยในพื้นที่ต่างๆที่ยังไม่มีไวรัสผันแปรที่ก่อให้
เกิดความกังวลดังกล่าว และผลที่แสดงว่าประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 ลดลงบ้างนั้นเมื่อใช้กับไวรัสผันแปรที่เป็นปัญหา
ในอาฟริกาใต้เป็นเพียงผลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ (หรือการทดลองในหลอดแก้ว) เท่านั้น

	 ส่วนวัคซีนของบริษัทโนวาแว็คซ์ (Novavax) และวัคซีนของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) 
ประสิทธิผลของวัคซีนทั้งสองที่ทดลองในประเทศอาฟริกาใต้ต่ำกว่าประสิทธิผลของประเทศอื่นซี่งแสดงว่าไวรัสผันแปร 
B.1.351 มีผลทำให้ประสิทธิผลของวัคซีนทั้งสองชนิดลดลงพอสมควร 
1

	 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับประเทศอาฟริกาใต้หยุดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทแอส-
ตราเซเนการ่วมกับมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดเพราะประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันโควิด-19 ต่ำมาก หรือกล่าวอีกอย่าง
คือวัคซีนของแอสตราเซเนกาไม่มีผลในการป้องกันการป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเบาหรืออาการปานกลาง (mild or 
moderate disease) ได้ การหยุดฉีดวัคซีนดังกล่าวเป็นการหยุดการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนเป็นการชั่วคราวจนกว่านัก
วิทยาศาสตร์จะได้คำตอบแน่นอนเกี่ยวกับผลของวัคซีนดังกล่าว 
2

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในจดหมายข่าว “วัคซีนโควิด-19 จากโนวาแว็คและจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน: ทางเลือกในการป้องกันโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น” เมื่อ 1

6 กุมภาพันธ์ 2564 และ “ไวรัสกลายพันธุ์: ผลต่อวัคซีนและการรักษา” เมื่อ 15 มกราคม 2564

 จาก South Africa suspends Oxford-AstraZeneca vaccine rollout after researchers report ‘minimal’ protection against coronavirus 2

variant โดย William Booth และ Carolyn Y. Johnson เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ใน https://www.washingtonpost.com/world/europe/
astrazeneca-oxford-vaccine-south-african-variant/2021/02/07/e82127f8-6948-11eb-a66e-e27046e9e898_story.html และ South Africa 
Stops Use of AstraZeneca Vaccine โดย Benjamin Mueller, Rebecca Robbins และ Lynsey Chutel เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ใน https://
www.nytimes.com/2021/02/07/world/south-africa-astrazeneca-vaccine.html

11 กุมภาพันธ์  2564

ภาพจาก The Atlantic

https://www.washingtonpost.com/world/europe/astrazeneca-oxford-vaccine-south-african-variant/2021/02/07/e82127f8-6948-11eb-a66e-e27046e9e898_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/astrazeneca-oxford-vaccine-south-african-variant/2021/02/07/e82127f8-6948-11eb-a66e-e27046e9e898_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/astrazeneca-oxford-vaccine-south-african-variant/2021/02/07/e82127f8-6948-11eb-a66e-e27046e9e898_story.html
https://www.nytimes.com/2021/02/07/world/south-africa-astrazeneca-vaccine.html
https://www.nytimes.com/2021/02/07/world/south-africa-astrazeneca-vaccine.html


	 ไวรัสผันแปรต่างๆจะมีผลกระทบต่อวัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าวัคซีนชนิดต่างๆอย่างไรนั้นจึงเป็นเรื่องที่
ต้องพยายามศึกษากันต่อไป สิ่งที่ค่อนข้างแน่นอนคือประสิทธิผลของวัคซีนต่อไวรัสผันแปร B.1.351 ที่ลดลงนี้เป็นสัญญาน   
เตือนให้รู้ว่าวัคซีนโควิด-19 รุ่นต่อไปควรจะเป็นอย่างไร และการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนที่ประเทศต่างๆ
กำลังเร่งทำการอยู่ในขณะนี้ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก่อนที่ไวรัสจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้

	 ในบทความจากเวบไซด์ STAT ผู้เขียนได้สรุปข้อดีและข้อเสียของวัคซีนโควิด-19 ที่ใช้กันในหลายประเทศในขณะ
นี้ต่อไวรัสผันแปร B.1.351 ดังต่อไปนี้  3

	 ข้อดีของวัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่ในปัจจุบันคือวัคซีนสามารถป้องกันการป่วยที่มีอาการได้ดี


	 โดยรวมแล้วการวิจัยวัคซีนโควิด-19 มีเป้าหมายที่จะศึกษาว่าวัคซีนสามารถป้องกันการป่วยโควิด-19 ที่ออก
อาการหรือไม่ แต่อาการของโควิด-19 มีช่วงตั้งแต่เกิดการติดเชื้อแต่ไม่มีอาการป่วยไปจนถึงการป่วยที่รุนแรงถึงตาย ดัง
นั้นการวิจัยวัคซีนบางโครงการจึงรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของวัคซีนที่คนส่วนมากต้องการหลีกเลี่ยงคือการป่วยรุนแรง
และการตาย ซึ่งวัคซีนโควิด-19 สองชนิดแรก (วัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์และจากบริษัทโมเดอร์นา) แสดงว่ามีประสิทธิผลใน
การป้องกันการป่วยโควิด-19 ที่ออกอาการป่วยได้มากกว่า 90% และวัคซีนต่อมาเช่น วัคซีนจากบริษัทจอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน แสดงว่ามีประสิทธิผลโดยเฉลี่ยในการป้องกันโควิด-19 ที่มีอาการป่วยปานกลางถึงรุนแรงได้ 66% และสามารถ
ป้องกันการป่วยรุนแรงได้ 85% ไม่ว่าจะเป็นไวรัสผันแปรชนิดใดก็ตาม และที่สำคัญมากอีกประการคือการตายจากโค
วิด-19 และการป่วยที่รุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลนั้นเกิดขึ้นในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับวัคซีนเลียนแบบทั้งหมด ดังนั้น
ผลของวัคซีนจากบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จึงเป็นผลที่ดีมาก


แต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่ในปัจจุบันคือวัคซีนบางวัคซีนมีผลลดลงในการป้องกันการป่วยที่ออก
อาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสผันแปร B.1.351


	 ผลของการวิจัยวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทโนวาแว็คซ์และวัคซีนของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน แสดงว่าผล
ของวัคซีนในประเทศอาฟริกาใต้ที่มีไวรัสผันแปร B.1.351 ระบาดเป็นอย่างมากต่ำกว่าประสิทธิผลจากประเทศอื่น	 	
	 ประสิทธิผลของวัคซีนจากจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันในการป้องกันการป่วยปานกลางหรือการป่วยรุนแรงลดลง
เป็น 57% ในอาฟริกาใต้ ส่วนประสิทธิผลของวัคซีนจากโนวาแว็คซ์ในการป้องกันการป่วยที่ออกอาการลดลงเหลือเพียง 
49% โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับผลของวัคซีนของโนวาแว็คซ์ในประเทศอังกฤษที่มีไวรัสผันแปร B.1.1.7 แพร่ระบาด
เป็นอย่างมากแต่ประสิทธิผลของวัคซีนสูงถึง 90%

	 นอกจากการป้องกันอาการป่วยแล้วนักวิจัยยังกังวลเกี่ยวกับความสามารถของวัคซีนในการลดการแพร่ไวรัสไปสู่
คนอื่นๆต่อไปด้วย ซึ่งนักวิจัยส่วนหนึ่งคิดว่าถึงแม้ว่าประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันการป่วยที่ออกอาการในอาฟริกา
ใต้จะลดลงบ้างก็ตามแต่วัคซีนก็ยังคงสามารถลดการแพร่ระบาดของไวรัสไปสู่ผู้อื่นลงได้บ้างเพราะวัคซีนบางชนิดอาจ
ป้องกันการติดเชื้อได้ดีด้วยและวัคซีนชนิดอื่นอาจทำให้ไวรัสจากผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่สามารถแพร่กระจายต่อไปได้เหมือนเดิม 
หรือวัคซีนบางชนิดอาจมีผลทั้งสองอย่าง


	 ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องคำนึงคือจำนวนคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนของประชากรทั้งหมด หากคนส่วน
ใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วการแพร่ระบาดต่อๆไปจะไม่เป็นปัญหาที่สำคัญมากนัก แต่ถ้ายังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่ได้
รับการฉีดวัคซีนการแพร่เชื้อไวรัสผันแปรจากคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วไปสู่คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอาจทำให้คนเหล่า
นั้นยังคงเสี่ยงต่อการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือการตายจากโควิด-19 ได้อยู่

	 ความกังวลอีกประการคือความยั่งยืนของประสิทธิผลของวัคซีนที่ยังไม่เป็นที่รู้แน่ นักวิจัยจะต้องติดตามผู้เข้าร่วม
การวิจัยที่ได้รับฉีดวัคซีนต่อไปเป็นระยะเวลาหลายเดือนจึงจะสามารถประเมินผลได้ และมีความกังวลว่าหากไวรัสเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมต่อไปอย่างรวดเร็วอาจทำให้วัคซีนบางชนิดที่มีประสิทธิผลไม่สูงมากนักสูญเสียความสามารถ
ในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ออกอาการไปหมดก็ได้ แต่สำหรับวัคซีนที่มีประสิทธิผลสูงมาก เช่น วัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์
และจากบริษัทโมเดอร์นา นั้น วัคซีนทั้งสองมีประสิทธิผลที่สูงพอที่จะรองรับกับผลที่ลดลงบ้างได้  แต่ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญ
มากที่จะต้องติดตามดูไวรัสผันแปรชนิดต่างๆต่อไปอย่างระมัดระวังและต้องมีแผนเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ซึ่งบริษัทวัคซีนบางบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาวัคซีนกระตุ้นที่ออกแบบเฉพาะสำหรับไวรัสผันแปรชนิดใดชนิดหนึ่ง และบาง
บริษัทวัคซีนกำลังพัฒนาวัคซีนที่จะมีผลต่อไวรัสผันแปรหลายชนิดโดยการออกแบบให้วัคซีนรู้จักกับส่วนต่างๆของไวรัส
มากกว่าที่จะมุ่งเป้าไปที่โปรตีนเดือยของไวรัสแต่เพียงส่วนเดียว นอกจากนั้นแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวกับการกำกับควบคุม
ความปลอดภัยและคุณภาพของวัคซีนหลายหน่วยงานยังรับปากว่าสำหรับวัคซีนที่ผ่านการอนุมัติแล้วที่ถูกดัดแปลงให้
ทำงานได้ดีขึ้นต่อไวรัสผันแปรที่แพร่ระบาดอยู่นั้น กระบวนการอนุมัติวัคซีนปรับปรุงใหม่จะเร็วกว่ากระบวนการอนุมัติเต็ม
รูปแบบที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติวัคซีนที่ยังไม่ได้รับอนุมัติมาก่อนเลย (หมายเหตุ 3) 	 


 จาก The good and the (potentially) bad: What scientists know about variants and Covid-19 vaccines โดย Andrew Joseph เมื่อ 5 3

กุมภาพันธ์ 2564 ใน https://www.statnews.com/2021/02/05/what-scientists-know-variants-covid-19-vaccines/
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	 สาเหตุที่รัฐมนตรีสาธารณสุขของอาฟริกาใต้ตัดสินใจให้หยุดพักการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา
เป็นการชั่วคราวมาจากผลของการวิจัยวัคซีนที่ทำในอาฟริกาใต้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2563 และมีผู้เข้าร่วม
การวิจัยเกือบ 2,000 คน ในการประเมินประสิทธิผลของวัคซีนหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มที่สองให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยไปแล้ว
สองอาทิตย์ มีผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับฉีดวัคซีนที่ป่วยด้วยโควิด-19 ที่มีอาการเบาจนถึงปานกลาง 19 คน  (จากผู้เข้าร่วม
การวิจัยที่ได้รับวัคซีน 748 คน) เปรียบเทียบกับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับวัคซีนเลียนแบบและป่วยที่มีอาการเบาถึงปาน
กลาง 20 คน (จาก 714 คน) คิดเป็นประสิทธิผลเพียง 21.9 %  ซึ่งต่ำกว่าประสิทธิผล 50% ที่หลายประเทศใช้เป็นเกณฑ์ใน
การอนุมัติให้ใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินเป็นอย่างมาก แต่นักวิจัยไม่มีความเชื่อมั่นทางสถิติเพียงพอว่าผลดังกล่าวจะคงเดิม
ในผู้เข้าร่วมการวิจัยกลุ่มที่ใหญ่กว่านี้ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติของการวิจัยนี้ต่ำซึ่งอาจหมายความว่าประสิทธิผลที่แท้
จริงของวัคซีนของแอสตราเซเนกาอาจอยู่ระหว่าง 0 ถึง 55% ก็ได้ 
4

 	 การวิเคราะห์ไวรัสที่พบในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ป่วยแสดงถึงความเกี่ยวข้องที่หนักแน่นระหว่างความไร้ประสิทธิผล
ของวัคซีนกับการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากของไวรัสผันแปร B.1.351 ในอาฟริกาใต้ ดังที่จะเห็นได้จากประสิทธิผล 75% ของ
วัคซีนต่อการป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเบาหรือปานกลางในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับฉีดวัคซีนไปแล้วหนึ่งเข็มก่อนที่ไวรัส
ผันแปร B.1.351 จะระบาดมาก

	 เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัยนี้ไม่สูงมากและผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นคนอายุน้อย (อายุเฉลี่ย 31 ปี) ที่มีสุขภาพ
ดี ทำให้นักวิจัยไม่สามารถประเมินได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิผลในการป้องกันการป่วยด้วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงจนต้อง
ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือที่รุนแรงถึงตายหรือไม่ นักวิจัยจำนวนหนึ่งยังหวังว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาจะมีผลใน
การป้องกันการป่วยรุนแรงและการตายจากโควิด-19 อยู่ และอาฟริกาใต้กำลังพัฒนาแผนการวิจัยที่จะทำการวิจัยวัคซีนโค
วิด-19 ของแอสตราเซเนกาต่อไปทีละขั้นซึ่งขั้นแรกนั้นจะเป็นการประเมินว่าวัคซีนมีผลกระทบต่อการป่วยโควิด-19 ที่มี
อาการรุนแรงจนต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลในคน 100,000 คนแรกที่ได้รับฉีดวัคซีนหรือไม่ 
5

	 ประสิทธิผลที่ลดลงเป็นอย่างมากดังกล่าวหากยืนยันได้ว่าเป็นจริงจะเป็นข่าวร้ายสำหรับแผนการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ของประเทศอาฟริกาใต้และประเทศที่ไม่ร่ำรวยอีกหลายประเทศเป็นอย่างมากเพราะบริษัทแอสตราเซเนกาและมหาวิทยา
ลัยอ๊อกฟอร์ดมีแผนที่จะผลิตวัคซีนนี้เป็นจำนวนถึง 3 พันล้านโด๊สสำหรับปีนี้และในราคาที่ถูกประมาณ 3 เหรียญสหรัฐต่อ
เข็ม (90 บาท) (หมายเหตุ 4)





	 ไวรัสซาร์สคอฟทูที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมมีอยู่มากมายหลายสายตระกูลในปัจจุบัน แต่วัคซีนทำให้
ภูมิคุ้มกันเกิดปฏิกิริยาต่อไวรัสที่กว้างพอสมควร ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดัดแปลงวัคซีนต่อไวรัสผันแปรที่พบอยู่

 จาก How a Dangerous New Variant Thwarted Poorer Countries’ Vaccine Hopes โดย Benjamin Mueller เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ใน 4
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พาดหัวข่าว “ไวรัสผันแปรอาฟริกาใต้กำลังกระจายเพิ่มมากขึ้น” นักวิจัยส่วนมากหลีกเลี่ยงไม่เรียกไวรัสผันแปรที่
เชื่อมโยงกับประเทศหรือพื้นที่ที่พบไวรัสผันแปรชนิดนั้นเป็นครั้งแรก เพื่อหลีกเลี่ยงการตีตราประเทศ/พื้นที่นั้นโดยไม่
ตั้งใจ


ภาพจาก CBS19
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ในปัจจุบันทุกชนิด แต่ไวรัสผันแปรชนิดไหนที่จำเป็นต้องดัดแปลงปรับปรุงวัคซีนที่มีอยู่? ใน The Guardian ของวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2564 อธิบายเกี่ยวกับปัญหานี้ดังต่อไปนี้ 
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 การสืบหา: ก่อนที่เราจะจัดการกับไวรัสผันแปรชนิดใหม่ได้เราจะต้องค้นพบมันได้ก่อน ดังนั้นระบบการตรวจตราเฝ้าระวัง 
(surveillance) จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากและนักวิทยาศาสตร์ต้องมีความตื่นตัวระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและ
ต้องทำงานร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ ซึ่งบริษัทวัคซีนต่างๆพร้อมที่จะทำงานร่วมมือ
กันเพราะมีแรงจูงใจและผลประโยชน์โดยตรงในการปรับปรุงวัคซีนของบริษัทให้มีผลดีขึ้นต่อไวรัสผันแปรใหม่ๆที่โผล่
ออกมา

การเปรียบเทียบ: หลังจากที่ระบุไวรัสผันแปรที่ต้องกังวลได้แล้ว (หรือที่เรียกในวงการว่า variant of concern - VOC) นัก
วิทยาศาสตร์ต้องตรวจเช็คให้แน่นอนว่าประสิทธิผลของวัคซีนที่มีอยู่ลดลงเป็นอย่างมากหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ไวรัส
ผันแปรที่ถูกค้นพบในอังกฤษเป็นไวรัสผันแปรที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากมั่นใจว่าวัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่ในขณะนี้ยังใช้ได้
ผลดีอยู่ แต่ไวรัสผันแปร B.1.351 ที่ระบาดมากในอาฟริกาใต้ขณะนี้ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไร

การดัดแปลง: หากจำเป็นที่จะต้องดัดแปลงวัคซีนที่มีอยู่ เทคโนโลยี่ที่ใช้ในการทำวัคซีนจะเป็นตัวกำหนดว่าการดัดแปลง
จะทำได้เร็วแค่ไหนและง่ายแค่ไหน ตัวอย่างเช่น วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA vaccine) ซึ่งได้แก่วัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอ
เอ็นเทค และวัคซีนของโมเดอร์นา การดัดแปลงปรับปรุงทำได้ง่ายกว่าวัคซีนชนิดอื่น

การผลิต: บริษัทไบโอเอ็นเทคที่เป็นภาคีของบริษัทไฟเซอร์ในการผลิตวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอกล่าวว่าวัคซีนที่ได้รับปรับปรุง
ใหม่สามารถผลิตได้ภายในเวลาหกอาทิตย์หลังจากการตัดสินใจ แต่บริษัทแอสตราเซเนกาที่วัคซีนโควิด-19 ของบริษัท
ผลิตด้วยวิธีการดั้งเดิมเพราะเป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะนำเข้าไปในร่างกายกล่าวว่าการพัฒนาสูตรสำหรับดัดแปลง
วัคซีนนั้นจะใช้เวลาไม่กี่วัน แต่การผลิตวัคซีนสูตรใหม่นี้จะต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งบริษัทคาดว่าวัคซีนสูตรใหม่สำหรับ
ไวรัสผันแปรที่ระบาดมากในอาฟริกาใต้ในขณะนี้จะมีพร้อมในปลายปีนี้

การวิจัยวัคซีนสูตรใหม่/สูตรดัดแปลง: ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าการวิจัยเพื่อยืนยันผลของวัคซีนสูตรใหม่ที่ดัดแปลงจาก
วัคซีนที่ได้รับการอนุมัติใช้จะเป็นอย่างไร เช่น จะต้องเป็นการวิจัยขนาดใหญ่แค่ไหน แต่จากประสบการณ์ของวัคซีนไข้
หวัดใหญ่ที่ต้องมีการดัดแปลงทุกปีนั้น หน่วยงานที่ให้อนุมัติไม่มีเงื่อนไขให้ผู้ขออนุมัติต้องทำการวิจัยขนาดใหญ่และ
ยอมรับการวิจัยขนาดเล็กที่สามารถยืนยันได้ว่าวัคซีนสูตรดัดแปลงปรับปรุงทำงานได้ผลเหมือนกับวัคซีนต้นฉบับ และ
คาดกันว่าวัคซีนโควิด-19 ก็คงเช่นเดียวกัน

การอนุมัติ: วัคซีนที่ได้รับการดัดแปลงนั้นจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติสำหรับการนำไปใช้จริงได้โดยหน่วยงานกำกับตรวจ
สอบคุณภาพวัคซีนที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเทศอังกฤษนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติวัคซีนกำลังเจรจากับ
บริษัทวัคซีนอยู่และคาดว่าขั้นตอนการอนุมัติวัคซีนที่ถูกดัดแปลงจากวัคซีนที่ผ่านการอนุมัติไปแล้วนั้นจะไม่เต็มรูปแบบ
และเข้มข้นเหมือนกับการอนุมัติวัคซีนใหม่อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามวัคซีนที่จะนำไปใช้จริงกับคนเป็นจำนวนมากนั้น
จะต้องผ่านเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผลตามมาตราฐานที่กำหนดไว้แล้วโดยไม่มีข้อยกเว้น


	 วัคซีนโควิด-19 ส่วนมากที่ประเทศยากจนหรือรายได้ปานกลางจะมีโอกาสนำไปใช้ในประเทศของตนได้อย่าง
ครอบคลุมจะเป็นวัคซีนที่ผลิตด้วยวิธีการดั้งเดิมเพราะเป็นวัคซีนที่ราคาไม่แพงและการขนส่งและเก็บรักษาไม่ต้องใช้
อุปกรณ์เฉพาะที่มีราคาแพงมาก แต่การดัดแปลงและผลิตวัคซีนรุ่นใหม่ของวัคซีนประเภทนี้ต้องใช้เวลานานหลายเดือนซึ่ง
อาจจะช้าเกินไปเพราะเมื่อมีวัคซีนที่ปรับปรุงแล้วไวรัสอาจจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไปอีกทำให้การดัดแปลงใหม่นั้นใช้ไม่ได้
ผลเต็มที่อย่างที่หวังไว้ก็ได้ ซึ่งมีคนเปรียบเทียบความพยายามดัดแปลงวัคซีนโควิด-19 ให้เหมาะสมกับไวรัสผันแปรที่พบ
ในที่ต่างๆอยู่เสมอว่าเหมือนกับเกมส์ทุบตัวตุ่น (whack-a-mole) ซึ่งผู้รอทุบไม่แน่ใจว่าตัวตุ่นจะโผล่ออกจากรูใดที่มีอยู่
มากมายทั่วทุ่งหญ้า และขึ้นอยู่กับดวงว่าผู้รอทุบจะเดาถูกว่าตัวตุ่นจะโผล่ออกจากรูไหน และหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้จริง
การตัดสินใจในการเลือกวัคซีนที่ถูกหรือการดัดแปลงวัคซีนให้ถูกจะเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควรและจะทำให้ความสำเร็จ
ในการควบคุมโรคระบาดล่าช้ามากขึ้นรวมทั้งการสูญเสียต่างๆย่อมมีมากตามไปด้วย

	 ข่าวล่าสุดจากอาฟริกาใต้กล่าวว่าอาฟริกาใต้ต้องการแลกหรือขายวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาที่รัฐบาล
อาฟริกาใต้ได้สั่งซื้อไว้  ซึ่งหากเป็นจริงก็เหมือนกับการตอกตะปูอีกตัวเพื่อปิดฝาโลงศพของวัคซีนนี้ ถึงแม้ว่าองค์การ7

อนามัยโลกยังมั่นใจว่ายังมีพื้นที่สำหรับวัคซีนของแอสตราเซเนกาในการควบคุมโรคระบาดอยู่ แต่หากรัฐบาลอาฟริกาใต้
ยกเลิกการใช้วัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาจริงแล้ว การตัดสินใจเช่นนั้นจะส่งสัญญานให้แก่ประเทศอื่นให้ทบทวน
แผนของประเทศที่มีวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาเป็นแกนสำคัญ ส่งผลให้พื้นที่สำหรับวัคซีนนี้ในการรณรงค์
ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็นข่าวร้ายสำหรับหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย

 จาก How can Covid vaccines be tweaked to tackle new variants? โดย Natalie Grover ใน https://www.theguardian.com/science/2021/6

feb/08/how-can-covid-vaccines-be-tweaked-to-tackle-new-variants

 จาก South Africa may sell AstraZeneca shots as it switches to J&J vaccine to fight variant โดย Alexander Winning และ Wendell Roef 7

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ใน https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-safrica/south-africa-may-sell-astrazeneca-shots-as-
it-switches-to-jj-vaccine-to-fight-variant-idUSKBN2AA0G2 ซึ่งระบุว่าอาฟริกาใต้สั่งซื้อวัคซีนจากแอสตราเซเนกา 1,500,000 โด๊ส สำหรับคน 
750,000 คน และรัฐบาลอาฟริกาใต้ต้องการเปลี่ยนไปใช้วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์สัน แทน
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เพราะหลายประเทศฝากความหวังไว้กับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะราคาไม่แพง 
ผลิตได้ง่าย เก็บรักษาและขนส่งได้สะดวกด้วยระบบเก็บรักษาความเย็นของวัคซีนที่มีใช้กันโดยทั่วไปแล้ว วัคซีนโควิด-19 
ของแอสตราเซเนกายังเป็นวัคซีนที่สำคัญของแผนขององค์การอนามัยโลกที่เกี่ยวกับการเผยแพร่และการรณรงค์ฉีดวัคซีน
โควิด-19 ให้แก่ประชากรของโลกที่เรียกกันว่าโครงการโคแว็กซ์ (COVAX) ที่ประเทศยากจนมากมายหวังพึ่งอยู่ด้วย ดังนั้น
อาจเป็นเวลาที่ต้องกลับไปรื้อแผนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนมาทบทวนใหม่ว่าแผนปัจจุบันยังจะใช้ได้อยู่หรือไม่และทาง
เลือกต่างๆที่มีอยู่คืออะไรหรือว่าต้องมีการปรับปรุงแผนที่มีอยู่รวมถึงกิจกรรมรองรับต่างๆที่จะนำเอาแผนไปปฏิบัติจริงด้วย 
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