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โควิด-19 (COVID-19) เปนโรคติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม คือ “2019-

nCoV (2019 novel coronavirus)” หรือ “SARS-CoV-2” เริ่มเกิดการระบาดที่เมืองอูฮ่ันในประเทศจีน (Wuhan, 

China) เมื่อเดือนธันวาคมป พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) และปจจุบันการระบาดของโรคนี้ยังคงดาํเนินอยูอยางตอเนื่อง 

ผูปวยโควิด-19 มีอาการท่ีสําคัญคือ มีไข ไอ และหายใจลําบาก มีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมากเนื่องจากการหายใจ

ลมเหลวและอาการแทรกซอนอื่น การคิดคนยาเพื่อใชกําจัดไวรัสที่เปนตนเหตุและการพัฒนาวัคซีนเพ่ือปองกันโรคนี้

ดําเนินอยูอยางตอเนื่อง กรณีวัคซีนไดเริ่มมีการพัฒนาตั้งแตไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2563 และการพัฒนาเปนไป

อยางเรงดวนเพ่ือใหไดวัคซนีมาใชโดยเร็ว ขณะนี้มวีัคซนีโควิด-19 ออกใชแลวหลายผลิตภัณฑดังที่จะกลาวถึงใน

บทความนี้ นอกจากนี้ยังมวีัคซีนโควิด-19 อีกหลายชนิดที่คาดวาจะนํามาใชไดในอีกไมชา     

การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 

วัคซนีเปนผลิตภัณฑชีวภาพ เมื่อใหเขาสูรางกายจะกระตุนเซลลรางกายใหสรางภูมิคุมกันหรือแอนติบอดีที่

จําเพาะข้ึนมาเพื่อตอตานเชื้อโรค วัคซนีมีหลายแบบและกรรมวิธีในการผลิตวัคซีนมีมากมาย องคประกอบในวัคซีนมี

ความแตกตางกันไป วัคซีนอาจไดมาจากชิ้นสวนของเชื้อที่กอโรคซึ่งสามารถกระตุนเซลลรางกายใหสรางภูมิคุมกันได 

หรือไดจากสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนมาดวยกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสิ่งนั้นสามารถกระตุนเซลลรางกายใหสราง

ภูมิคุมกันได วัคซนีโควิด-19 ที่ผลิตออกใชแลวมีหลายแบบ ตัวอยางไดแก (1) วัคซนีเชื้อตาย (inactivated vaccine) 

ซึ่งเมื่อใหเขาสูรางกายจะไมกอโรคแตสามารถกระตุนเซลลรางกายใหสรางภูมิคุมกันตอไวรัสที่กอโรค (คือ SARS-

CoV-2) ได (2) วัคซนีท่ีประกอบดวยชิ้นสวนของเชื้อกอโรค (subunit vaccine) ซึ่งสามารถกระตุนการสราง

ภูมิคุมกันไดดี ชิ้นสวนนั้นคือสไปกโปรตีน (spike protein) ซึ่งเปนโปรตีนบนผิวไวรัสโควดิ-19 ทําหนาที่เปน

แอนติเจนกระตุนเซลลรางกายใหสรางภูมิคุมกันตอไวรัส วัคซีนชนิดนี้จะใสสารเสริมฤทธิ์ (adjuvant) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการกระตุนเซลลรางกายใหสรางภูมิคุมกัน (3) วัคซนีชนิดที่กระตุนเซลลรางกายใหสรางแอนติเจน

คือสไปกโปรตีนข้ึนเอง โดยใชไวรัสเปนพาหะ (viral vector vaccine) ในการนําสารพันธุกรรมเขาสูรางกาย เพื่อสง

รหัสใหเซลลรางกายสรางแอนติเจน เชน วัคซนีชนิดที่อะดรีโนไวรสัเปนพาหะ (adenoviral vector vaccine) และ 

(4) วัคซีนชนิดที่กระตุนเซลลรางกายใหสรางแอนติเจนคือสไปกโปรตีนขึ้นเอง โดยการใชสารพันธุกรรมโดยตรงไม

ตองอาศัยพาหะ ไดแก วัคซีนกรดนิวคลิอิก (nucleic acid vaccine) ซึ่งแบงเปนวัคซีนชนิดดีเอ็นเอ 

(deoxyribonucleic acid vaccine หรือ DNA vaccine) และวัคซนีชนิดเอ็มอารเอ็นเอ (messenger ribonucleic 

acid vaccine หรือ mRNA vaccine) 



การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ไดเริ่มขึ้นตั้งแตไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2563 ในการพัฒนาวัคซีนชนิดใหม

โดยทั่วไปอยางเร็วจะใชเวลาไมนอยกวา 2-3 ปจึงไดรับอนุมัติใหวางจําหนายได วัคซีนบางชนิดใชเวลาศึกษานานถึง 

5 ปหรือกวานั้น เนื่องจากตองผานการทดสอบดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยกอนเริ่มการศึกษาทางคลินิก 

(ทําในคน) โดยทั่วไปการศึกษาทางคลินิกมี 3 ระยะ คือการศกึษาทางคลินิกระยะที่ 1 (phase 1 clinical trial) 

ทดสอบกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจํานวนไมมาก ตอมาการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 (phase 2 clinical trial) 

ทดสอบกับผูที่อาศัยอยูในแหลงที่มีการระบาดของโรคในจํานวนมากขึ้นถึงระดับหลายรอยคน เพ่ือดูประสิทธิภาพ

ของวัคซีนเปนหลัก ระยะนี้ใชเวลาหลายเดือนจนถึงหลายป และการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 (phase 3 clinical 

trial) ทดสอบกับผูที่อาศัยอยูในแหลงที่มีการระบาดของโรคในจํานวนท่ีมากขึ้นระดับหลายพันคน โดยทั่วไประยะนี้

ใชเวลาหลายป อยางไรก็ตามในกรณีเรงดวนท่ีเกิดโรคระบาดอยางรุนแรงเชนกรณีของโควิด-19 นี้ มีความจําเปนตอง

เรงการผลิตและกระบวนอนุมัติเพ่ือใหมีวัคซนีออกมาใชโดยเร็ว     

วัคซีนโควิด-19 ชนิดที่นํามาใชแลว 

ขณะนี้มีวัคซีนโควิด-19 หลายผลิตภัณฑนํามาใชแลว มีทั้งชนิดที่ไดรับอนุมัติทะเบียนอยางสมบูรณ (full 

authorization) และชนิดที่ไดรับอนุมัติใหใชกรณฉีุกเฉิน (emergency use authorization) จํานวนไมนอยกวา 8 

ชนิดดังท่ีจะกลาวถึงขางลางนี้ การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 ของวัคซีนบางผลิตภัณฑที่ไดรับอนุมตัใิหใชกรณีฉุกเฉิน

ขณะนี้ยังคงดําเนินอยู 

1. โทซินาเมแรน (tozinameran ชื่ออื่นคือ BNT162b2 และชื่อการคาคือ Comirnaty) ที่รูจักในชื่อวา 

“Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine” พัฒนาโดยบริษัท BioNTech (Biopharmaceutical New 

Technologies) รวมกับบริษัทไฟเซอร (Pfizer) ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร เปนวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอที่ผานการ

ดัดแปลง (nucleoside-modified mRNA vaccine) มีใชในประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปรวมถึงสหราช

อาณาจักร และอีกหลายประเทศ ลักษณะเปนยาน้ําแขวนตะกอน (suspension) ที่แชแข็ง บรรจุในขวดยาสําหรับ

การใชฉีดหลายครั้ง (multiple-dose vial) เก็บที่อุณหภูมิ -80ºC ถึง -60ºC โดยเก็บพนแสง กอนใชเจือจางดวย

น้ําเกลือ 0.9% ใชปองกันโควิด-19 ในผูที่มีอายุตั้งแต 16 ปข้ึนไป ในขนาด 0.3 มิลลิลิตร ฉีดเขากลามเนื้อจํานวน 2 

เข็ม โดยเวนชวงหางกัน 3 สัปดาห  

2. เอม็อารเอ็นเอ-1273 (mRNA-1273) ที่รูจักในชื่อวา “Moderna COVID-19 vaccine” พัฒนาโดย

หนวยงาน NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), BARDA (Biomedical Advanced 

Research and Development Authority) และบริษัทโมเดอรนา (Moderna) ผลิตโดยบริษัทโมเดอรนา เปน

วัคซนีชนิดเอ็มอารเอ็นเอที่ผานการดัดแปลง มีใชในประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปรวมถึงสหราชอาณาจักร 

แคนาดาและอีกหลายประเทศ ลักษณะเปนยาน้ําแขวนตะกอนท่ีแชแข็ง บรรจุในขวดยาสําหรับการใชฉีดหลายครั้ง 

เก็บที่อุณหภูมิ -25ºC ถึง -15ºC โดยเก็บพนแสง ทิ้งใหหลอมถึงอุณหภูมิหองกอนฉีด ใชปองกันโควิด-19 ในผูที่มีอายุ

ตั้งแต 18 ปขึ้นไป ในขนาด 0.5 มิลลิลิตร ฉีดเขากลามเนื้อจํานวน 2 เข็ม โดยเวนชวงหางกัน 1 เดือน   



3. เอแซดดี-1222 (AZD1222 ชื่ออ่ืนคือ ChAdOx1 nCoV-19) ที่รูจักในชื่อวา “Oxford-AstraZeneca 

vaccine” พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxford University) รวมกับบริษัทแอสทราเซเนกา 

(AstraZeneca) ผลิตโดยบริษัทแอสทราเซเนกา เปนวัคซีนท่ีมีอะดรีโนไวรัสเปนพาหะ (modified chimpanzee 

adenovirus-vectored vaccine) มีใชในสหราชอาณาจักร อินเดีย เม็กซิโกและอีกบางประเทศ ลักษณะเปนยาน้ํา

ใสหรือออกเหลือบเล็กนอย บรรจุในขวดยาสําหรับการใชฉีดหลายครั้ง เก็บที่อุณหภูมิ 2ºC-8ºC (หามแชแข็ง) โดย

เก็บพนแสง ใชปองกันโควิด-19 ในผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ในขนาด 0.5 มิลลิลิตร ฉีดเขากลามเนื้อจํานวน 2 เข็ม 

โดยเข็มที่สองหางจากเข็มแรก 4-12 สัปดาห   

4. BBIBP-CorV ที่รูจักในชื่อวา “Sinopharm COVID-19 vaccine” เปนวัคซีนชนิดเชื้อตาย ผลิตโดย

บริษัทซีโนฟารม (Sinopharm China National Pharmaceutical Group) มีใชในประเทศจีนและอีกบาง

ประเทศ 

5. Ad5-nCoV พัฒนาโดยหนวยงาน Beijing Institute of Biotechnology รวมกับบริษัท CanSino 

Biologics ผลิตโดยบริษัท CanSino Biologics เปนวัคซีนที่มีอะดรีโนไวรัสเปนพาหะ มีใชในประเทศจีน 

6. CoronaVac ที่รูจักในชื่อวา “Sinovac vaccine” ผลิตโดยบริษัท Sinovac Biotech เปนวัคซนีชนิด

เชื้อตาย มีใชในประเทศจีนและอีกบางประเทศ 

7. Gam-COVID-Vac ที่รูจักในชื่อการคาวา “Sputnik V” พัฒนาโดยหนวยงาน Gamaleya Research 

Institute of Epidemiology and Microbiology เปนวัคซนีท่ีมีอะดรีโนไวรัส 2 ชนิดเปนพาหะ มีใชในประเทศ

รัสเซยีและอีกหลายประเทศ  

8. BBV152 (ชื่อการคาคือ Covaxin) ที่รูจักในชื่อวา Bharat Biotech’s COVID-19 vaccine พัฒนาโดย

หนวยงาน ICMR (Indian Council of Medical Research) รวมกับบริษัท Bharat Biotech ผลิตโดยบริษัท 

Bharat Biotech เปนวัคซนีชนิดเชื้อตาย มีใชในประเทศอินเดีย  

สําหรับอาการไมพึงประสงคของวัคซีนเหลานี้ที่อาจพบไดมีหลายอยาง สวนใหญอาการไมรุนแรงยกเวนราย

ที่เกิดการแพยา อาการที่พบ เชน ปวด บวม แดง คันและมีรอยช้ําบริเวณที่ฉีด รางกายออนลา ปวดศรีษะ ปวดขอ 

ปวดกลามเนื้อ มีไข หนาวสั่น คลื่นไส อาเจียน รูสึกไมสบาย ตอมน้ําเหลืองโต ควรเพ่ิมความระมัดระวังเรื่องการแพ

วัคซนีในผูสูงอายุ 

วัคซีนโควิด-19 ชนิดที่คาดวาจะนํามาใชในอีกไมชา  

ขณะนี้มีวัคซีนโควิด-19 หลายชนิดที่อยูระหวางการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 (รวมถึงระยะที่ 2/3) ซึ่งคาด

วาจะไดรับอนุมัติทะเบียนอยางสมบูรณหรืออนุมัติใหใชกรณีฉุกเฉินจํานวนหลายผลิตภัณฑ ดังตัวอยางที่จะกลาวถึง

ขางลางนี้   

1. Ad26.COV2.S ที่รูจักในชื่อวา “Janssen COVID-19 vaccine” ผลิตโดยบริษัท Janssen 

Pharmaceutica (Johnson & Johnson) เปนวัคซีนที่มีอะดรีโนไวรัสเปนพาหะ  



2. NVX-CoV2373 ผลิตโดยบริษัท Novavax เปนชนิดวัคซีนซับยูนิต ประกอบดวยสไปกโปรตีนชนิดท่ี

พัฒนาขึ้น (SARS-CoV-2 recombinant spike protein nanoparticle) และมีสารเสริมฤทธิ์   

 3. ZF2001 (ชื่อการคาคือ RBD-Dimer) พัฒนาโดยบริษัท Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical 

รวมกับหนวยงาน Institute of Microbiology Chinese Academy of Sciences ผลติโดยบริษัท Anhui Zhifei 

Longcom Biopharmaceutical เปนชนิดวัคซีนซับยูนิต ประกอบดวยสไปกโปรตีนชนิดที่พัฒนาขึ้นและมีสารเสริม

ฤทธิ์  

  4. Zorecimeran (ชื่ออ่ืนคือ CVnCoV) ผลิตโดยบริษัท CureVac เปนวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอที่ผานการ

ดัดแปลง 

 5. CoVLP ผลิตโดยบริษัท Medicago รวมกับบริษัทแกล็กโซสมิทไคลน (GlaxoSmithKline หรือ GSK) 

เปนวัคซีนชนิดอนุภาคเหมือนไวรัสที่พัฒนาจากพืช (plant-derived virus-like particle vaccine) และมีสารเสริม

ฤทธิ์    

6. ZyCoV-D ผลิตโดยบริษัท Cadila Healthcare (Zydus Cadila) เปนวัคซีนชนิดดีเอ็นเอ  

7. INO-4800 ผลิตโดยบริษัท INOVIO Pharmaceuticals เปนวัคซีนชนิดดีเอ็นเอ (ชนิด plasmid 

pGX9501)  
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