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บริษัทโมเดอร์นา (Moderna) ประกาศผลเบื้องต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการวิจัย (interim analysis) ของการวิจัย
ทางคลินิกสำหรับวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทที่เป็นวัคซีนประเภทเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA-based COVID-19 vaccine) เมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ได้ผลดีเกินความคาดหมายของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเป็นอย่างมาก ข่าวที่ดีมากนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อ
ความพยายามในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ข่าวที่สองภายในช่วงเวลาอาทิตย์เดียว ก่อนหน้านั้นมีข่าวเกี่ยวกับ
วัคซีนโควิด-19 ที่บริษัทไฟเซอร์และบริษัทไบโอเอ็นเทคร่วมกันพัฒนาที่ผลเบื้องต้นของการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 (ระยะ
ประเมินประสิทธิผลของวัคซีนในคนจำนวนมากเพื่อนำผลการวิจัยไปขออนุมัติขึ้นทะเบียนนำใช้ต่อไป) แสดงว่ามี
ประสิทธิผลสูงกว่า 90% และวัคซีนของไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคเป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี่เอ็มอาร์เอ็นเอเหมือนกัน


[บริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคประกาศผลเบื้องต้นของการวิจัยวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่
แสดงว่าวัคซีนมีประสิทธิผลสูงกว่า 90% โดยวิเคราะห์ผลจากผู้เข้าร่วมการวิจัย 94 คนที่ติดเชื้อไวรัสซาร์สคอฟทูที่เป็นต้น
เหตุของโควิด-19 แต่ในแถลงข่าวไม่มีรายละเอียดมากไปกว่านี้ และ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์แกมมาเลยาแห่ง
ชาติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยา - Gamalaya National Center of Epidemiology and Microbiology) ของ
รัสเซียออกข่าวว่าวัคซีนโควิด-19 ของศูนย์ที่เรียกว่าวัคซีนสปุตนิก วี (Sputnik V) มีประสิทธิผล 92% โดยวิเคราะห์จากผู้
เข้าร่วมการวิจัย 20 คนซึ่งผู้เชี่ยวชาญโดยมากมีความเห็นว่าจำนวนดังกล่าวน้อยเกินกว่าที่จะสรุปผลได้ ส่วนการวิจัยโดย
บริษัทโมเดอร์นาประเมินประสิทธิผลของวัคซีนจากผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ติดเชื้อ 95 คน]


คริสเตน จิล แอบบูลด์ (Kristen Jill Abboud) บรรณาธิการของโครงการวัคซีนในมนุษย์ 
(Human Vaccines Project) สัมภาษณ์ ดร. นพ. เวย์น คอฟ (Dr. Wayne Koff) ประธานและ
ประธานกรรมการบริหาร (President and CEO) ของโครงการวัคซีนในมนุษย์เกี่ยวกับผลที่
สร้างความหวังให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนมากที่กำลังต่อสู้กับการระบาดระดับโลกของ
โควิด-19 ในขณะนี้ การสัมภาษณ์ที่เผยแพร่ในเวบไซด์ของโครงการวัคซีนในมนุษย์มีเนื้อหาดัง
ต่อไปนี้ 
1

โมเดอร์นารายงานว่าจากกรณีโควิด-19 จำนวน 95 คนของโครงการวิจัยในเวลานี้ 90 คนเป็น
ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับวัคซีนเลียนแบบ และเพียง 5 คนเท่านั้นที่เป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับ
วัคซีนทดลอง ซึ่งเท่ากับประสิทธิผล 94.5% ความรู้สึกเบื้องต้นต่อผลดังกล่าวเป็นอย่างไร? 

ประสิทธิผลที่พวกเขาพบนั้นพิเศษมากจริงๆ มันเป็นผลที่สร้างความหวังมากเท่าที่เราจะสามารถคาดหวังได้ ผลที่ได้เป็นการ
ยืนยันว่าเอ็มอาร์เอ็นเอเป็นเทคโนโลยี่ที่ได้ผลสำหรับวัคซีน และผลดังกล่าวยืนยันเกี่ยวกับโปรตีนเดือย (Spike protein) 
ของไวรัสที่วัคซีนส่วนมากที่กำลังได้รับการวิจัยอยู่ใช้เป็นเป้าในออกแบบวัคซีน อย่างไรก็ตามเรารอข้อมูลเกี่ยวกับความ
ยั่งยืนของภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นโดยวัคซีนอยู่ และจากที่เรารู้อยู่ในขณะนี้เรื่องนี้มีแนวโน้มดีมาก ในขณะนี้่เรากำลังรอคอย
ดูข้อมูลทั้งหลายที่จะถูกรายงานอย่างครบถ้วนในรายงานเกี่ยวกับผลของการวิจัยที่ผ่านการวิเคราะห์ทบทวนโดยผู้
เชี่ยวชาญของวงการแล้ว (peer-reviewed publication) อย่างใจจดใจจ่อเพราะการวิเคราะห์ผลเหล่านี้อย่างสมบูรณ์จะ
เป็นเรื่องที่ยากมากจนกว่าจะมีรายงานดังกล่าว


ในเวลานี้จากกรณีโควิด 95 รายที่ถูกวิเคราะห์แล้วทั้งกลุ่มที่ได้รับวัคซีนและกลุ่มที่ได้วัคซีนเลียนแบบ ผู้เข้าร่วมการวิจัย 15 
คนเป็นคนมีอายุมาก และผู้เข้าร่วมการวิจัยอีก 20 คนตามคำที่ใช้อธิบายในการแถลงข่าวเป็นคนที่มาจากชุมชนที่หลาก
หลาย และบริษัทยังกล่าวอีกว่าข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิผล [ของวัคซีน] มีความสม่ำเสมอสอดคล้องกัน
ตลอดทุกกลุ่มย่อย ข้อมูลเหล่านี้ทำให้เกิดความมั่นใจหรือไม่ว่าเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นลงแล้วเราจะเกิดความเข้าใจที่ดีสมเหตุ
สมผลว่าวัคซีนนี้ใช้ได้ผลในประชากรเหล่านั้น? 

การวิจัยนี้มีผู้เข้าร่วมการวิจัยมากกว่า 30,000 คนและโครงการวิจัยได้รับผู้เข้าร่วมการวิจัยจำนวนมากที่มีอายุมากกว่า 65 
ปี และจากชุมชนที่หลากหลายต่างๆ ดังนั้นผมคิดว่าเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในประชากรเหล่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะ
มีความสำคัญมาก เพราะเท่าที่เรารู้คนที่มีอายุมากกว่า 65 ปีและคนจากประชากรเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ต่างๆมีความเป็นไป
ได้ที่จะตายจากโควิด-19 มากกว่า หากว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิผล [ของวัคซีน] ของกลุ่มประชากร
เหล่านี้ที่อยู่ในระดับเดียวกันก็จะเป็นข่าวดีเป็นอย่างยิ่ง


ดูเหมือนว่าวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอนี้จะป้องกันการป่วยรุนแรงได้แต่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ มีวัคซีนรูป
แบบใดท่ีโดดเด่นกว่าวัคซีนอื่นๆในการป้องกันการติดเชื้อหรือไม่? 

 จาก More Good News for COVID-19 Vaccines as Moderna Reports Preliminary Results ใน https://www.humanvaccinesproject.org/1

wp-content/uploads/2020/11/mailchi_mp_humanvaccinesproject_covid_report_vaccine_development_1569133.pdf
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจ็บป่วยรุนแรงนี้ยอดเยี่ยมมาก - เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้ง 11 กรณีที่มีอาการป่วยรุนแรงที่พบ
ในการวิจัยเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเลียนแบบ ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นและมาจากจำนวนการเจ็บป่วยรุนแรงที่น้อยราย
แต่ก็เป็นข้อสังเกตุที่สำคัญมาก มันเป็นเรื่องยากมากที่จะรู้ว่าวัคซีนประเภทใดจะป้องกันการติดเชื้อได้ดีกว่าเพราะวัคซีนรูป
แบบต่างๆนั้นแตกต่างกันมากทีเดียว - วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ วัคซีนที่ใช้โปรตีนหลายชนิดปนกันเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
(recombinant protein) วัคซีนที่ใช้ไวรัสชนิดอื่นเป็นพาหะนำเข้าสู่ร่างกาย (viral vector) และวัคซีนที่ทำจากไวรัสที่ก่อให้
เกิดโรคที่ยังมีชีวิตอยู่หรือที่ทำให้ตายแล้ว (live and killed vaccines) นอกจากนั้นแล้วการวิจัยวัคซีนต่างๆใช้การทดสอบ
สำหรับวิเคราะห์การตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันและยังไม่มีการเปรียบเทียบการทดสอบแต่ละอย่างนี้โดยตรงกับ
วิธีการทดสอบที่ถือว่าเป็นมาตราฐาน


ผลของการวิจัยนี้รวมถึงผลจากไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคเป็นการบ่งบอกว่าเอ็มอาร์เอ็นเอจะทำให้วัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี่นี้
ทำได้ทุกอย่างตามที่คาดหวังต่อวัคซีนหรือเปล่า? 

นี้เป็นสิ่งเดียวที่รับรองวัคซีนรูปแบบนี้ แต่มันเป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับแนวทางนี้ แต่ยังมีข้อแม้ว่าเรายังไม่มีข้อมูล
เกี่ยวกับความยั่งยืนของการป้องกันและเรายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในระยะยาว ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
เท่าที่เรารู้อยู่ในขณะนี้เป็นข้อมูลที่คาดว่าจะดีมากจริงๆ ในขณะนี้วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเออื่นๆที่ดูท่าว่าจะได้ผลนั้นส่วนมากยัง
อยู่ในการวิจัยทางคลินิกระยะต้นๆ ส่วนบริษัทโมเดอร์นานั้นมีวัคซีน (เอ็มอาร์เอ็นเอ) สำหรับโรคอื่นๆอีกที่กำลังได้รับการ
วิจัยทางคลินิกอยู่แต่วัคซีนเหล่านั้นยังไปได้ไม่ไกลเท่ากับวัคซีนโควิด-19 หรือก้าวหน้าได้ไม่เร็วเหมือนกับวัคซีนโควิด-19 


เงื่อนไขเกี่ยวกับอุณหภูมิในการเก็บวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคกับวัคซีนของโมเดอร์นาที่แตกต่างกันมีความ
สำคัญแค่ไหน? 

ข้อมูลล่าสุดที่โมเดอร์นาเปิดเผยเกี่ยวกับเสถียรภาพของวัคซีนมีความสำคัญมากจริงๆเพราะมันทำให้เราสามารถใช้ระบบ
เก็บวัคซีนในที่เย็นที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันได้ในการส่งวัคซีนไปใช้ในที่ต่างๆทั่วโลก ซึ่งแทนที่จะต้องเก็บวัคซีนไว้ในที่เย็นจัด
มาก วัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาสามารถเก็บไว้ในตู้แช่แข็งธรรมดาได้นานถึง 6 เดือน และจะมีเสถียรภาพคงตัวนานถึง 
1 เดือนหลังจากที่ย้ายออกจากตู้แช่แข็งไปเก็บไว้ในตู้เย็น เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก


เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะอีกไม่นานเราจะมีวัคซีนสองอย่างที่องค์การอาหารและยาจะพิจารณาอนุมัติให้ใช้ในกรณี
ฉุกเฉินหรือสำหรับออกใบอนุญาติให้นำไปใช้ได้จริง สิ่งที่สำคัญจริงๆคือการนำเอาวัคซีนนี้ไปฉีดให้แก่คนทั้งหลายโดย
เฉพาะคนที่เป็นคนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด โดยเร็วที่สุด และหวังว่าข่าวดีเช่นนี้จะคงเกิดขึ้นอีกต่อๆไป


ปฏิกิริยาของผู้เชี่ยวชาญวงการวัคซีน 
นพ. ริชาร์ด แฮทเชทท์ (Dr. Richard Hatchett) ประธานผู้บริหารของเครือข่ายนวัตกรรมใหม่ใน
การเตรียมความพร้อมต่อโรคระบาด (Coalition for Epidemic Prepareness Innovations - 
CEPI) 
ผลของการวิจัยโมเดอร์นาดีที่สุดเท่าที่เราควรคาดหวังได้และเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดกำลังใจที่ยอดเยี่ยม
มาก และข้อเท็จจริงที่ว่าวัคซีนนี้แสดงว่ามีเสถียรภาพเมื่อเก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดาได้นานถึง 30 วันก็
เป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมมากเช่นกันเพราะมันจะทำให้สามารถกระจายการใช้ได้อย่างกว้างขวาง เรากำลัง
สะสมเครื่องมือต่างๆที่เราจำเป็นต้องมีในการยุติการระบาด เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับโมเดอร์นา 

สำหรับวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ และสำหรับโลก


ดร. มิแชล วิลเลียมส์ (Dr. Michelle Williams) คณบดีวิทยาลัยสาธารณสุขทีเอช ชาน มหาวิทยา
ลัยฮาร์วาร์ด (Harvard T.H. Chan Scholl of Public Health) 
ข่าวเกี่ยวกับวัคซีนของโมเดอร์นาที่ไล่หลังการประกาศของไฟเซอร์เมื่ออาทิตย์ท่ีผ่านมาก่อให้เกิด
กำลังใจมากและเป็นสิ่งที่พิสูจน์อย่างชัดแจ้งของการทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยของนักวิทยาศาสต์
และนักวิจัยของประเทศ แน่นอนในตอนนี้ยังเป็นเพียงตอนต้นๆและเราจำเป็นต้องมีความอดทนใน
ขณะที่รอข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อที่จะประเมินประสิทธิผลของวัคซีนเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น การควบคุมโรค
ระบาดนี้ในที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ไม่ใช่เรื่องวัคซีน และเราจำเป็นที่จะต้อง
วางแผนในตอนนี้เลยเพื่อให้พร้อมที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่เมื่อเรารู้แน่ว่าวัคซีนเหล่านี้ปลอดภัยสำหรับการนำไปใช้กับ
สาธารณชนทั่วไป


ศาสตราจารย์ นพ. ไมรอน เอส. โคเฮน (Prof Myron S. Cohen) ศาสตราจารย์แพทย์ศาสตร์ จุล
ชีววิทยา และระบาดวิทยา สถาบันโรคติดต่อและสุขภาพโลก (Institute for Global Health and 
Infectious Diseases) มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา แชเปิลฮิลล์ (University of Carolina at 
Chaple Hill) 
ผลด้านบวกที่ดีมากจากโมเดอร์นาและไฟเซอร์ทำให้เรามีเครื่องมือทางชีวศาสตร์ที่ทรงพลังมาก
เครื่องมือแรกสำหรับโรคระบาด ตอนนี้งานหนักมากเริ่มแล้วคือการฉีดวัคซีนพร้อมกับคงพฤติกรรมที่



เกี่ยวกับความปลอดภัยและที่เป็นสิ่งสำคัญมากไว้ด้วย


ศาสตราจารย์ พญ. เกล็นดา เกรย์ (Prof. Glenda Gray) สภาการวิจัยทางการแพทย์ของอาฟริกา
ใต้ ศาสตราจารย์การวิจัยกุมารศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทส์วอเตอร์สแรนด์ (University of the 
Witswatersrand) อาฟริกาใต้ 
ผลที่ได้ที่แสดงว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิผลดีมากในการป้องกันการป่วยรุนแรงจะมีส่วนช่วยในการลด
อัตราการตายจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างมาก และเนื่องจากเรารู้ด้วยว่าผลนี้สอดคล้องกับผลของ
วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอของไฟเซอร์ทำให้วงการมีความมั่นใจมากขึ้น เรายังคงมีความหวังว่าวัคซีนรูป
แบบอื่นจะมีประสิทธิผลที่ดีมากเหมือนกันซึ่งจะทำให้โลกมีวัคซีนมากเพียงพอเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
วัคซีน


ดร. นพ. จาพ กูสมิท (Prof. Jaap Goudsmit) ศาสตราจารย์ระบาดวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาจาก 
ทีเอช ชาน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
สำหรับผมสิ่งที่น่าแปลกใจไม่ใช่ประสิทธิผลของวัคซีนซึ่งดีมาก แต่เสถียรภาพของวัคซีนเป็นเรื่องที่
ดีกว่านั้นเพราะมันจะทำให้การรณรงค์ฉีดวัคซีนง่ายขึ้นเป็นอย่างยิ่ง


ศาสตราจารย์ นพ. จอห์น มัว (Prof. John Moore) ศาสตราจารย์จุล
ชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์คอร์เนล 
ประสิทธิผลของวัคซีนจากโมเดอร์นาสอดคล้องกับวัคซีนของไฟเซอร์ที่

ประกาศผลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ดีมากว่าวัคซีนส่วนมากหรืออาจจะเป็นวัคซีนทั้งหมดของ
แผนปฏิบัติการความเร็วสูง (Operation Warp Speed) จะมีคุณค่าต่อการตัดทอนการแพร่ระบาดใน
ช่วงครึ่งแรกของปี 2021 นอกจากนั้นแล้วเรายังมีความรู้จากวัคซีนโมเดอร์นาอีกด้วยว่าวัคซีน
สามารถป้องกันการป่วยรุนแรงได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากอีกประการหนึ่ง และมันยังเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสถียรภาพของวัคซีนภายใต้อุณหภูมิที่จะช่วยในการนำเอาวัคซีนไปใช้ในระดับกว้างหลังจากที่ได้
รับอนุมัติแล้ว


ดร. พญ. มารี-พอล คีนี่ (Dr. Marie-Paul Kieny) ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอินเซิม (Inserm) และ
กรรมการบริหารของโครงการวิจัยในมนุษย์  
พิจารณารวมกันแล้ว ผลการวิจัยทั้งสองแสดงให้เห็นว่าวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่อโควิด-19 เป็นสิ่งที่
ทำได้ และประสิทธิผลที่สูงมากเป็นสิ่งที่บรรลุได้ และมีความเป็นไปได้ว่าเราจะมีวัคซีนที่สามารถนำไป
ใช้ได้ภายในอีกไม่กี่อาทิตย์หรืออีกไม่กี่เดือน แน่นอนข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยในระยะยาว 
ความยั่งยืนของการป้องกัน ประสิทธิผลในผู้สูงอายุ และการลดการแพร่เชื้อต่อไป ยังขาดไปอยู่ แต่
สิ่งที่เรารู้แล้วในขณะนี้เป็นข่าวที่ดีมาก


ศาสตราจารย์ นพ. บาร์ตัน เฮนส์ (Prof. Barton Haynes) ศาสตราจารย์แพทย์ศาสตร์ ภูมิคุ้มกัน
วิทยา และสุขภาพโลก ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนมนุษย์มหาวิทยาลัยดุ๊ก  
ผลเหล่านี้ทำให้เกิดกำลังใจมากซึ่งไม่เพียงแต่ว่าระดับของการป้องกันที่สูง แต่ยังเป็นเพราะว่าคนผิว
อื่นและคนสูงอายุที่เป็นโรคอื่นอยู่ก่อนแล้วถูกเลือกให้อยู่ในการวิจัยด้วย มันจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญ
มากที่จะต้องติดตามดูต่อไปเกี่ยวกับการตอบสนองของภูมิต้านทานเมื่อมีการติดตามผู้เข้าร่วมการวิจัย
ต่อไปในอีกระยะหนึ่ง


ศาสตราจารย์ นพ. เจมส์ อี โคร จูเนียร์ (Prof. James E. Crowe, Jr.) ผู้
อำนวยการศูนย์วัคซีนแวนเดอร์บิลท์ 
ผลเบื้องต้นที่ประกาศโดยโมเดอร์นาเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะเหตุผลหลายอย่าง ประการแรกดู
เหมือนว่าเรามีวัคซีนอีกอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิผลดีกว่าความคาดหวังซึ่งจะช่วยเราในการต่อสู้กับ
โรคระบาด ประการที่สองความสำเร็จของการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงการใช้วัคซีนนี้และวัคซีนรูปแบบเอ็ม 
อาร์เอ็นเออื่นๆในโครงการอื่นๆที่เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นการปูทางให้กับ
ยุคใหม่ของวัคซีนที่ประสบความสำเร็จ


ศาสตราจารย์ พญ. กาลิท อัลเตอร์ (Prof. Galit Alter) ศาสตราจารย์แพทย์ศาสตร์ วิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด 
ผลจากไฟเซอร์และโมเดอร์นานับเป็นเวลาพระอาทิตย์ขึ้นของวันใหม่สำหรับการวิจัยวัคซีน เนื่องจาก
รูปแบบเอ็มอาร์เอ็นเอที่รวดเร็วทั้งสองแสดงประสิทธิผลที่น่าประทับใจมากต่อพัฒนาการของโรคโค
วิด-19 ในคนที่ได้ฉีดวัคซีน ความยืดหยุ่นในการออกแบบของวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอช่วยเราเรื่องเวลา
ที่เป็นเรื่องจำเป็นในการป้องกันโรคระบาดในอนาคต




ศาสตราจารย์ นพ. เอเดียน ฮิวล์ (Prof. Adrian Hill) ศาสตราจารย์มนุษยพันธุกรรม (Professor of 
Human Genetics) มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด  
นี้เป็นข่าวที่น่ายินดีมากที่แสดงถึงประสิทธิผลของวัคซีนอีกวัคซีนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับการ
วิจัยทางคลินิก มันแสดงได้อย่างชัดเจนว่าการพัฒนาวัคซีนภายในหนึ่งปีเพื่อตอบสนองต่อโรคระบาด
ระดับโลกนั้นเป็นไปได้ และหวังว่ามันจะนำไปสู่การคิดใหม่เกี่ยวกับระยะเวลาสำหรับพัฒนาวัคซีน
ชนิดอื่นต่อโรคติดต่ออื่นๆที่ทำให้คนจำนวนมากเสียชีวิต


ศาสตราจารย์ นพ. ปีเตอร์ ปิอ็อต ศาสตราจารย์สาธารณสุขโลก (Professor 
of Global Public Health) มหาวิทยาลัยลอนดอนเกี่ยวกับสุขอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อน 
(London School of Hygiene and Tropical Medicine) 
ผลการวิจัยวัคซีนอีกโครงการหนึ่งที่น่าทึ่งมาก ในที่สุดเรามีความหวังที่จะหลุดพ้นจากวิกฤตการณ์นี้ 
ณ ตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อจำกัดการแพร่กระจาย
ของไวรัสและรักษาชีวิตด้วยพฤติกรรมที่ปลอดภัยสำหรับช่วงเวลาอีกหลายเดือนต่อไปข้างหน้า


ผลการวิจัยโดยย่อ 
การวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทโมเดอร์นาใช้วัคซีนที่เรียกว่าวัคซีน mRNA-1273 SARS-CoV-2 
เป็นการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 แบบสุ่มและแบ่งชั้น (randomized, stratified sampling) ที่อำพรางข้อมูลนักวิจัยแต่เพียง
ข้างเดียว [นักวิจัยไม่รู้ว่าใครได้รับวัคซีนทดลองหรือวัคซีนเลียบแบบ แต่ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถเดาได้ไม่ยากนักเพราะ
อาการข้างเคียงหลังจากการฉีด และวัคซีนที่ใช้ทดลองเข้มข้นกว่าวัคซีนเลียนแบบ] และมีการควบคุมด้วยการเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับวัคซีนที่ใช้ทดลองกับกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับวัคซีนเลียนแบบ เพื่อประเมิน
ประสิทธิผล (efficacy) ความปลอดภัย และการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน (immunogenicity) ของวัคซีนที่ใช้ทดลอง


การวิจัยนี้รับผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด 30,000 คนในสหรัฐอเมริกาและสุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ได้รับวัคซีนทดลองหรือ
วัคซีนเลียนแบบในสัดส่วน 1 ต่อ 1 และเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมการวิจัย 25,654 คนที่ได้รับฉีดวัคซีนเข็มที่
สองไปแล้ว การวิจัยรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและแบ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นชั้นๆตามช่วงอายุ คือ 
18-24 ปี 24-44 ปี 45-64 ปี และ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีมากกว่า 7,000 คน


ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว (63%) ที่เหลือเป็นคนลาตินอเมริกัน (20%) คนผิวดำ (10%)  คนเอเซีย (4%) 
และอื่นๆ (3%) ผู้เข้าร่วมการวิจัยมากกว่า 5,000 คนอายุต่ำกว่า 65 ปีแต่มีโรคเรื้อรังอื่นๆที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการป่วย
โควิด-19 ที่รุนแรง เช่น เบาหวาน อ้วนมาก และโรคหัวใจ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการป่วยโควิด-19 ที่รุนแรงนี้คิดเป็น 
42% ของผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด


ผลลัพธ์หลักของการวิจัยคือการวิเคราะห์กรณีโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันและตัดสินว่าเป็นจริงที่เริ่มเมื่อสองอาทิตย์หลัง
จากที่ได้รับฉีดวัคซีนเข็มที่สอง การวิเคราะห์ผลระหว่างการวิจัย (interim analysis) ครั้งแรกเป็นการวิเคราะห์กรณีการป่วย
ด้วยโควิด-19 จำนวน 95 ราย ซึ่ง 90 รายมาจากผู้เข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเลียนแบบ และ 5 รายเป็นผู้เข้า
ร่วมการวิจัยของกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ-1273 ซึ่งประเมินประสิทธิผลของวัคซีนเท่ากับ 94.5% (p<0.001) 
ผลลัพธ์ที่สองเป็นการวิเคราะห์กรณีที่ป่วยด้วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงซึ่งพบอยู่ 11 ราย และทั้งหมดเป็นผู้เข้าร่วมการ
วิจัยของกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเลียนแบบ


กรณีที่ป่วยด้วยโควิด-19 ทั้ง 95 รายรวมผู้ป่วยที่สูงอายุ (อายุเกินกว่า 65 ปี) 15 คน และ 20 คนเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยที่
ถือว่าเป็นคนจากหลายชาติพันธ์ุ ได้แก่ 12 คนเป็นคนลาตินอเมริกัน 4 คนเป็นคนผิวดำ 3 คนเป็นคนเอเซีย และ 1 คนเป็น
คนหลายหลายเชื้อชาติ


ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนทั้งสองเข็มส่วนมากถือว่าเป็นอาการที่อ่อนหรือปานกลางที่รวมถึงปวดบริเวณที่ถูกฉีด 
อ่อนเพลีย ปวดหัว และปวดกล้ามเนื้อ 


ในการวิเคราะห์ผลครั้งสุดท้ายที่จะมีกรณีการป่วยโควิด-19 มากขึ้น โมเดอร์นาคาดว่าประสิทธิผลของวัคซีนอาจเปลี่ยนไป 
และทางบริษัทมีแผนที่จะเสนอข้อมูลทั้งหมดของการวิจัยนี้เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในวงการทบทวนเพื่อเผยแพร่ต่อไป (peer-
reviewed publication) และจากผลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนจากการวิเคราะห์ระหว่างการวิจัยนี้
โมเดอร์นาต้องการจะขออนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเพื่อขอใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉิน (Emergency 
Use Authorization - EUA) ภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์ต่อไปนี้ และคาดว่าคงจะได้รับอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในช่วงที่
การวิจัยได้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิผลครั้งสุดท้ายแล้วด้วย และโมเดอร์นามีแผนที่ยื่นขออนุมัติจากหน่วย
งานกำกับควบคุมวัคซีนระดับโลกด้วย




ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวัคซีนโควิด-19 โดยไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค  2

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทครายงานว่าการวิเคราะห์ประสิทธิผลครั้งสุดท้าย (final 
efficacy analysis) แสดงว่าวัคซีนทดลองของบริษัทมีประสิทธิผล 95% ต่อโควิด-19 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวรวมผู้เข้า
ร่วมการวิจัย 43,000 คน วัคซีนที่ใช้ทดลองเรียกว่าวัคซีน BNT 162b2 ที่ใช้เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ในการนำเอาโปรตีน
เดือย (Spike หรือ S protein) ของไวรัสซาร์สคอฟทู (SARS-CoV-2) เข้าไปในร่างกาย 


ข้อมูลของการวิเคราะห์ผลครั้งสุดท้ายตามหลังการประกาศผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลระหว่างการวิจัยเพียงแค่อาทิตย์
เดียวซึ่งการที่มีผู้เข้าร่วมการวิจัยติดเชื้อเร็วมากเช่นนี้แสดงว่าการระบาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ทั่วโลก


จากผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับการยืนยันว่าป่วยเป็นโควิด-19 เท่าที่ผ่านมามีจำนวน 170 คน ซึ่ง 162 คนเป็นผู้เข้าร่วมการ
วิจัยของกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเลียนแบบ และ 8 คนเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับวัคซีนที่ใช้ทดลอง และประสิทธิผลของวัคซีนมี
ความสม่ำเสมอในคนช่วงอายุต่างๆ เพศ เชื้อชาติ และชาติพันธ์ต่างๆ และประสิทธิผลในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีอายุมากกว่า 
65 ปีนั้นสูงกว่า 94% ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะคนที่มีอายุมากมีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อการป่วยโควิด-19 รุนแรง ต่อการ
ต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือต่อการเสียชีวิตเนื่องจากโควิด-19 และจากผู้เข้าร่วมการวิจัย 10 คนที่ป่วยด้วยโค
วิด-19 ที่รุนแรงของการวิจัยนี้ 9 คนเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเลียนแบบและมีเพียงหนึ่งคนที่เป็นผู้เข้า
ร่วมการวิจัยจากกลุ่มที่ได้รับวัคซีนทดลอง


ณ ปัจจุบันยังไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการวิจัยระยะที่สามของวัคซีน BNT 162b2  จากแถลงข่าวของไฟเซอร์และไบโอ
เอ็นเทค อาการข้างเคียงของการถูกฉีดวัคซีนที่พบมากคืออาการอ่อนเพลียและปวดหัว 


จากผลการวิจัยดังกล่าวบริษัททั้งสองมีแผนที่จะเสนอข้อมูลจากการวิจัยรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนให้แก่องค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริการวมถึงหน่วยงานกำกับควบคุมวัคซีนอื่นๆทั่วโลกเพื่อขออนุมัติใช้วัคซีนนี้ในกรณีฉุกเฉิน 


ผลของการวิจัยวัคซีนทั้งสองวัคซีนนี้เป็นผลที่ดีมากเกินคาดที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อวัคซีนสำหรับโควิด-19 
อื่นๆที่กำลังถูกทดลองอยู่ รวมถึงต่อการใช้เอ็มอาร์เอ็นเอเป็นเทคโนโลยี่ในการพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคอื่นๆทั้งโรค
ติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อต่างๆด้วย
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